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Pseudonime literare ºi nu numai

OAMENI DE LÂNGÃ NOI

de Emil Botta
Birul ne-a fript, sãraci suntem,

lunã ºi stea pentru noi au pierit,

din via toatã nici un arac

n-avem. Nimic, nimic,

nici un pitac.

Noi, Valahii, purtãm

Ca Isus-Împãrat, comãnac de spini,

Precista noastrã nu are conduri de mãtase,

doar în vis umblã pe velinþe de crini.

Cerul îºi scuturã

bulzii de aur în ciuturã

ºi mari lacrime, Cruce Ajutã!

A Domnului sfântã familie,

îngerii în mãtãsuri ºi firuri,

îngerul putrezind în samur ºi caºmiruri,

drumul cãtre noi l-au uitat.

Doar un fârtat

binevoieºte la casele noastre sã mâie.

Mausoleul de la Mateiaº. Basorelief realizat de sculptorul Radu Adrian

GENERALUL

PAUL

TEODORESCU

Spania este un exemplu de urmat în cazul proiectelor socio-culturale bine gândite ºi
implementate ºi nu am de ce sã ascund cã unele idei dezvoltate de echipa noastrã îºi au
izvorul în experienþa peninsularilor. Aºadar, rãsfoind presa ibericã în cãutare de asemenea
iniþiative, am întâlnit descrierea unui foarte interesant demers, cu o finalitate multiplã:
atragerea ºi fidelizarea turiºtilor, dezvoltarea infrastructurii, sprijinirea întreprinzãtorilor
locali, promovarea tradiþiilor ºi obiceiurilor specifice. Ca o parantezã, în privinþa primei
chestiuni, ei, acolo, parcã n-ar avea nevoie de încã ºi mai mulþi turiºti!

În câteva cuvinte, autoritãþile din Malaga au inaugurat începând cu 28 mai a.c.
Traseul Gastronomic al Sardinei, care va trece prin cele mai cunoscute „chiringuitos”
ale însoritelor plaje de pe Costa del Sol, vestite în prepararea frigãruilor cu sardine
proaspete, pregãtite pe cãrbuni din lemn de mãslin, o adevaratã delicatesã, savuratã
de cunoscãtori doar în lunile fãrã „r”. Unul dintre localurile alese pentru înalta calitate
a acestor preparate specifice aparþine unui „spaniol” pe nume „Nico Draguicescu”.
Rezultã, din aceastã ºtire, cã un pãstrãtor ºi promotor exemplar al tradiþiilor andaluze
este un român stabilit acolo de ceva vreme, care mai poate fi numit ca atare doar prin
prisma locului naºterii. Altfel, necunoscându-i cetãþeanului alte legãturi (culturale,
spirituale, afective) cu þara natalã, putem spune cã el aparþine de acum unei alte
culturi, în care s-a integrat spiritual ºi-i promoveazã, iatã, valorile.

Recunoaºtem aici pasaje dintr-un tipar reprodus în milioane de exemplare, într-un
numãr aproape egal cu cel al românilor împrãºtiaþi în toate colþurile Europei.

Revista noastrã gãzduieºte, de ceva timp, un periplu prin avangarda interbelicã,
prin articole de înaltã þinutã semnate de dl Florin Colonaº. Sã ne amintim cã acest
curent a apãrut pe fondul exacerbãrii naþionalismului ºi a dihoniei dintre europeni ºi-
l putem înþelege ca o opoziþie a creatorilor, a celor cu afinitãþi artistice ºi culturale în
faþa unora care categoriseau oamenii în funcþie de rasã, orientare sexualã, naþie sau...
bogãþie. O caracteristicã a revistelor de avangardã prezentate, ce sperãm cã a fost
remarcatã deja, este conexiunea foarte strânsã, atât între ele, cât ºi între autorii
materialelor gãzduite. Nu este deloc neobiºnuit sã te întâlneºti în paginile lor cu
semnatari din alte þãri ºi cu materiale în diferite limbi europene. Am zice cã avem de-
a face cu germenii unei „Uniuni Europene” în domeniul culturii, o precursoare a celei
multilaterale de astãzi.

Din acest numãr, urmând exemplul avangardiºtilor, intenþionãm sã ne adresãm ºi
celor în mijlocul cãrora trãiesc românii, prin publicarea traducerilor unor articole,
îndeobºte în limba care are legãturã cu subiectul tratat. Astfel, credem cã cei „de afarã”
vor avea la îndemânã o „carte de vizitã” personalizatã ºi mai uºor de cântãrit decât
obiºnuitele ºtiri din mass-media, nu întotdeauna îngãduitoare cu felul nostru de a ne
comporta. Este ºi aceasta o modalitate prin care încercãm sã transmitem guvernanþilor,
cu „neînsemnatele” noastre mijloace, cã preferãm o naþiune europeanã înaintea unei
Europe a naþiunilor, cã singura cale posibilã pentru România este o integrare cât mai
profundã în complexul european ºi promovarea de aici, din interior, a unor mãsuri
eficiente ºi unitare pentru salvarea identitarã a celor din emigraþie.

În urmã cu exact patruzeci ºi cinci de ani Mihail Straje ne dãdea una dintre cele mai interesante

cãrþi, plinã de informaþii inedite: Dicþionar de pseudonime, alonime, anagrame, asteronime,

criptonime ale scriitorilor români (Editura Minerva, Bucureºti, 1973). Volumul, dupã cum

sugereazã ºi titlul lui, se constituia într-o veritabilã poartã de intrare în culisele vieþii ºi operei

literatorilor români. O poartã prin care erau invitaþi sã treacã nu doar istoricii literari, amatorii

de enigmisticã, ci ºi cititorii obiºnuiþi pe care – se ºtie – i-a interesat întotdeauna, dincolo de

scrierile propriu-zise, biografiile autorilor, ale revistelor, in fine tot ce s-a desfãºurat/se desfãºoarã

în spatele cortinei, nevãzutul spectacol literar ºi artistic.

Întrucât îl achiziþionasem în urmã cu ceva vreme (ºi la un preþ derizoriu) de la un anticariat ºi

pornind de la niºte realitãþi culturale de azi (asupra cãrora voi reveni ceva mai încolo) l-am
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Am citit despre...

Imagini din colecþia Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu

Pseudonime literare ºi nu numai

Locotenentul bolintinean C-tin ªtefan Rãdulescu a câºtigat Raidul
ecvestru din 1922, de 420 km, cu iapa Vãpaia,  realizând ultima etapã
de 115 km în ºase ore ºi douãsprezece minute, record al României

rãsfoit paginã cu paginã ºi mãrturisesc cã am avut o revelaþie pe care, vreau sã cred,

puþine alte cãrþi (în speþã dicþionare) þi-o poate produce.

Veritabilã istorie literarã scrisã dintr-un unghi mai puþin cunoscut, tomul lui Mihail

Straje consemneazã în stil rece, ºtiinþific, o serie de date mai greu de aflat în alte locuri.

Dar nu numai de aceea pline de interes pentru cititor.

Sã ne oprim asupra câtorva.

Întâi ºi-ntâi este demn de aflat cum (ºi de ce) unii scriitori ºi ziariºti au adoptat

sinonime ºi au þinut sã iasã cu ele în lume (prin presã, cãrþi). Bogdan Amaru, pe numele

de naºtere Alexandru Pârâianu, ºi-a ales un pseudonim care-l individualizeazã, fãrã

îndoialã, între confraþi. Probabil aceleaºi raþiuni l-au îndemnat pe Eugeniu P. Botez, un

nume comun, sã semneze Jean Bart (ceva mai exotic, nu?), pe Dimitrie Cosmad cu

Dimitrie Bolintineanu (poate dintr-un patriotism local, cum s-a mai întâmplat ºi cu

Nicolae Ionescu, devenit Nicolae Dunãreanu, H. Ivan, nimeni altul decât poetul Ion

Horea, Sandu P. Morcovescu – Sandu Teleajen, „botezat” aºa de cãtre George Coºbuc

º.a. Tot aici mai trebuie consemnat ºi numele poetului Dimitrie Stelaru, pseudonimul lui

Dimitrie Petrescu, ca ºi ale altora.

Un poet astãzi uitat cu totul, C. N. Bour (1880-1903) ºi-a „transformat” numele de

botez, Constantin N. Bou în pseudonimul de mai sus, fiindcã bour, care figureazã ºi pe

stema Moldovei este, oricum, cu totul altceva decât banalul animal înjugat la carul de

odinioarã...

Caion, pe care istoria literarã l-a scos din anonimat nu atât datoritã „operei” lui cât mai

degrabã în urma procesului în care l-a acuzat de plagiat pe Nenea Iancu,fusese înscris în

certificatul de naºtere cu banalul nume Const. A. Ionescu. Un prozator interbelic,

frecventator al Capºei ºi al altor cafenele literare, Mircea Damian purtase la naºtere

numele de Constantin Mãtuºa, iar un altul ºi-a luat pseudonimul Leon Donici, oricum

mai simplu de rostit ºi de reþinut decât numele aproape imposibil de la ivirea lui pe lume:

Leonid Dobronravov, ca ºi Mihail Drumeº (autorul celebrului Elev Dima dintr-a ºaptea),

pe numele lui adevãrat Mihai Dumitrescu, apelativ ce n-ar fi ieºit cu nimic din comun,

trebuie sã recunoaºtem. Ca ºi cel de Grigore Piºculescu, alias Gala Galaction, sau B.

Jordan (1903-1962) – ceea ce sunã altfel decât Iordan Bucã, aºa cum era el scris în actele

de stare civilã. Sau chiar Sanda Movilã, în loc de Maria Ionescu, nume cãpãtat la naºtere.

De altfel, din raþiuni lesne de înþeles, un poet ca D. Th. Neculuþã (1859-1904), în

perioada proletcultistã ajuns ºi în manualele ºcolare, n-a conceput sã semneze, ca literat,

Dumitru Teodor a Ciubotãriþii, chit cã acel nume sugera de departe originea lui socialã

foarte „sãnãtoasã”, cum se zicea tot pe vremea în care elevii erau siliþi sã-i înveþe poeziile

pe de rost. Desigur cã ni s-ar încurca limba în gurã dacã în loc de Ciprian Porumbescu,

celebrul compozitor, care era ºi poet, ar trebui sã rostim Ciprian Golembiovschi. Sau cât

de caraghios ar fi fost dacã în loc de Constantin S. Râuleþ (scriitor ºi ziarist, 1882-1967)

am fi întâlnit semnãtura Sofocle Rigopol...

Unii scriitori ºi ziariºti ºi-au ales singuri pseudonimele, din raþiuni de ordin personal

sau datoritã unor comandamente de ordin social, politic etc. Alþii au fost ajutaþi sã ºi le

adopte ºi le-au fost recunoascãtori celor care i-au „botezat” în chip foarte inspirat. Am

amintit deja cazul lui Sandu Teleajen ºi aci îl mai putem adãuga ºi pe cel al Otiliei Cazimir

(Alexandrina Gavrilescu), dat de Sadoveanu ºi Ibrãileanu.

De ce am insistat pânã aci cu exemplele luate din dicþionarul amintit? Simplu: fiindcã

istoria noastrã literarã este plinã de curiozitãþi, de picanterii „onomastice”, dar ºi pentru

cã autorul însemnãrilor de faþã nu se poate împãca nici în ruptul capului cu o întreagã

serie de nume întâlnite prin presa literarã ºi pe coperþile unor volume – nume la care se

pare cã þin cu strãºnicie cei ce le poartã (probabil gândind ca-n cunoscuta poezie a lui

Alecsandri, cea în care „Peneº Curcanul” ºi-a schimbat porecla în renume), în loc sã

adopte pseudonime care, oricum, ar suna mult mai bine. Iatã doar câteva: Turiac,

Moþãþãianu, Ceapoiu, Sgarcea, Bufnilã, Gherbãluþã, Tipuriþã.

„Þara ºi locul în care te naºti, scria Constantin Virgil Gheorghiu în jurnalul lui, nu þi le

alegi.” La fel, adãugãm noi, nici numele ºi prenumele nu þi le alegi singur. Dar ca sã intri

într-un fel sau altul în literaturã poþi alege de unul singur: cu numele de botez sau cu

pseudonim. Aºa au fãcut (ºi bine au fãcut!) de pildã criticul Radu Voinescu (numele de

botez Baboi), Nicolae Dragoº (Nicolae Rãcãnel) ºi Victoria Milescu (în certificatul de

naºtere Coleaºã). ªi alþii ºi alþii.

Ca sã închei în ton optimist, tuturor (fie cã ºi-au pãstrat numele, fie cã au adoptat un

pseudonim) le dorim inspiraþie ºi condei harnic!

Serbare ºcolarã la Monumentul lui
Dimitrie Bolintineanu (1972)

Amprenta localã
O industrie care a „explodat” în deceniile din urmã, având creºteri

peste performanþele economice globale, în ciuda unor contexte nu

foarte favorabile (crize financiare, terorism), este turismul. De la

cel „de proximitate” ºi intern, pânã la destinaþii dintre cele mai

exotice, de la servicii low-cost, pânã la cele de tip hight-end,

indicatorii specifici aratã în ultimii ani un salt, cu precãdere pentru

zonele aºa zis emergente, în speþã þãri sau zone ai cãror rezidenþi nu

erau printre obiºnuiþii cãlãtoriilor de plãcere. Odatã cu rafinarea

serviciilor în domeniu ºi þintirea segmentelor de vârstã (o adaptare

la evoluþiile demografice) pachetele conþin, adesea, ºi o componentã

de turism urban (imposibil de evitat, dealtfel, din cauza

infrastructurii). Astfel s-a dezvoltat turismul cultural, medical, istoric,

sexual, educaþional, religios, al jocurilor de noroc sau turismul cu

o destinaþie aleasã aleator. Altfel zis, vizitarea oraºului de destinaþie

sau tranzit, cu eventualele împrejurimi.

Fãrã excepþie, toate formele de turism urban propun, în fapt, o

experienþã culturalã în sens larg. Sunt unele zone urbane ce reuºesc

sã atragã anual uneori chiar dublul populaþiei lor, turismul fiind o importantã sursã de venit (uneori chiar

singura). Potenþialul turistic al oraºului, pe lângã infrastructurã (cãi de acces, unitãþi hoteliere, restaurante),

care este primordialã, cuprinde ºi ceea ce se numeºte amprentã localã. Un specific ce poate fi sesizat imediat

ºi în care turistul este imersat de-a lungul sejurului sãu ºi care este dat de tradiþiile ºi obiceiurile locului

gazdã. În acest specific intrã ºi un spirit local ce poate fi definit mai greu, însã este acela care oferã identitate,

în ciuda globalizãrii ºi uniformizãrii cu privire la locuire, confort, siguranþã, hranã etc. Iar acest gen de

particularitate este dat tocmai de elementele istorico-culturale ale oraºului. Patrimoniul local, aºadar. Un

patrimoniu cultural înþeles în întregul sãu, adicã atât cu pãrþile demne de laudã, cât ºi cu cele la care mai

trebuie lucrat. Cãci, fãrã dubiu, ambele aspecte coexistã oriunde.

De o importanþã aparte în creuzetul amprentei locale, sunt personalitãþile locului. De la oameni de ºtiinþã,

la artiºti, de la militari ºi eroi, pânã la sportivi ºi oameni politici. Dintre aceºtia, mai ales în localitãþile de

dimensiuni medii spre mici, o figurã singularã iese în evidenþã, devenind, cu sau fãrã voie, un ambasador

al comunitãþii. Dar se întâmplã, uneori, ca o asemenea personalitate sã se indentifice ea însãºi cu locul de

provenienþã sau locuire ºi sã-ºi aducã o contribuþie covârºitoare la potenþarea valorii acelui oraº. A fost ºi

cazul unor scriitori care, asumându-ºi spiritul locului, au realizat o simbiozã cu propria sensibilitate.

Ion Pillat (n. 1891, Bucureºti) este un autor al cãrui volum de versuri Pe Argeº în sus reprezintã,

conform pãrerii unanime a criticii, vârful poeticii sale. Un volum aºezat în linia tradiþionalã prin conþinut,

dar cu deschideri moderne în expresie, totul fiind desfãºurat în jurul unei localitãþi rurale, Florica (azi în

judeþul Argeº) unde autorul a copilãrit ºi s-a format într-un mediu specific condiþiei lui (provenea dintr-o

familie de moºieri ºi politicieni care au marcat viaþa socialã din secolul XIX ºi începutul celui de-al XX-lea)

„Tot mai miroase via a tãmâioas ºi coarnã/ Mustos a piersici coapte ºi crud a foi de nuc/ Vezi… din zãvoi

sitarii spre alte zãri se duc/ Ce vrea cu mine toamna pe dealuri de mã-ntoarnã?....// S-a dus ºi iarãºi sunã …

ºi tace, dar aud/ Ecou ce adormise ºi-a tresãrit-/ În inimã cum prinde o toacã-ncet sã batã/ Lovind în amintire

ca pasãrea-n agud” (În vie).

Radu Stanca (n. 1920, Sebeº), o personalitate culturalã de prim rang (poet, dramaturg, teoritician

literar ºi regizor), prin poeziile publicate în perioada când a fost unul din liderii grupãrii literare „Cercul

Literar de la Sibiu” (o miºcare scriitoriceascã ce a marcat definitiv istoria literaturii române) face din acest

oraº personajul principal al liricii sale, îmbinând baladescul (pe care îl dorea resuscitat liric) cu o formã de

„poezie purã”, grevate de o conºtiintã esteticã înaltã. „Intru-n Sibiu încet ca-ntr-o-ncãpere/ în care e un mort

pe partea dreaptã/ Am zidurile surde de tãcere/ Pe partea stângã inima-nþeleaptã.// Intru-n Sibiu cum intrã-

n ceaþã luna/ Mai mult alunecând decât cu pasul/ ºi-n liniºtea ce-ascunde-n ea furtuna / Ascult cum bate-n

turnul straniu ceasul” (Nocturnã).

Atât Florica, cât ºi Sibiul, se identificã cu Ion Pillat respectiv Radu Stanca realizându-se acea fericitã

simbiozã dintre spiritul locului ºi creatorul ce îl transfigureazã artistic. Dincolo de elementele materiale ce

identificã sau nu trecerea acestor autori prin locurile ce i-au inspirat (muzee sau case memoriale), ei

reprezintã un capital ce trebuie valorificat ºi expus. Însã, într-o manierã neinvazivã, dar nici atât de discretã

încât sã ducã la diluarea sau irelevanþa mesajului, ci într-un mod care sã exprime, clar ºi concis, o invitaþie

la a-i cunoaºte pe ei, astfel cunoscând ºi locul lor.

Inutil sã facem comparaþii cu alte zone ce au experienþã în valorificarea ºi difuzarea unor asemenea

„active” culturale pânã la a deveni ele înºile o industrie. Important, pentru noi, este sã se poatã „recupera”

ceea ce mai poate fi recuperat ºi pus în circulaþie prin interconectarea instituþiilor private cu cele publice.

Altfel existã riscul ca amprenta noastrã în lumea tot mai agitatã ºi globalizatã de azi sã fie puþin sau deloc

vizibilã. Cu toate consecinþele care decurg de aici.

Alexandru Cazacu

circumscrieri
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SUD, PÂNÃ LA CAPÃT

Prietenul nostru,

Mucenicul

Am aflat cã, dupã Sãptãmâna Luminatã a Paºtilor, când

se bucurã sufletele ºi þin sãrbãtoarea luminii ºi a Învierii,

urmeazã o Sãptãmânã neagrã, a durerii. Pentru cã e nevoie

de echilibru ºi de plãtire a oricãrei bucurii. M-au sunat la

telefon – Doamne, cât urãsc acest mijloc de a transmite

toate durerile lumii! – doi prieteni ai mei, gazetarul

Ovidiu Marian, prieten din lumea „Scânteii tineretului”

ºi Neagu Udroiu, scriitor ºi istoric al gazetãriei, om din

Vlaºca dupã naºtere, ºi mi-au spus cã s-a petrecut din

lume Dan Mucenic.

Fost profesor de limba românã, fost gazetar de elitã în

paginile unui ziar pe care l-am iubit, autor al unor cãrþi

de reconsiderare a istoriei literare din oraºul de la malul

Dunãrii, Giurgiu, director al Bibliotecii judeþene, omul

care a înþeles cã a gãsi valorile unui loc înseamnã a cinsti

peste mãsurã acel loc.

Ce am eu în comun cu un om din þinutul Dunãrii de

Jos, din Vlaºca, eu, mehedinþeanul plecat din apropierea

Severinului ºi a Dunãrii de la Cazane?

Îl ºtiu dintr-o întâmplare de tinereþe. Eram vremelnic

ºef al ziarului „Scânteia tineretului”. Au intrat la mine în

birou doi puºti, uºor disperaþi, m-au abordat direct, aºa

cum se fãcea la vârsta lor ºi la condiþia mea de redactor-

ºef foarte tânãr. Unul se numea Constantin Stan, ºi el

plecat devreme într-un cartier al îngerilor. Celãlalt era

Dan Mucenic. Mi-au spus cã sunt profesori de românã în

Ilfov, terminaserã facultatea ºi trebuia sã urmeze canonul

legal de atunci, al anilor de stagiu. Îl depãºiserã ºi se

propuneau pentru meseria de gazetari.

Mi-a plãcut peste mãsurã tupeul lor de tineri care nu

reprezentau nimic în lumea jurnalisticã de atunci. Mi-

au cerut sã-i angajez la „Scânteia tineretului”, al treilea

ziar al þãrii în acel timp, recomandându-se prin niºte texte

de prozã ori reportaje publicate în revistele vremii.

Le-am cerut sã plece undeva, în þarã, sã scrie niºte

corespondenþe pentru ziar. Le-am dat delegaþii ºi bani

suficienþi pentru cazare ºi mâncare, aºa era atunci, iar ei

au ales Maramureºul. Aºadar, i-am trimis în Maramureº,

pentru cã ºi eu iubeam acel nord al fiinþei noastre.

Au plecat, au trimis telefonic primele reportaje, le-am

citit, am înþeles cã sunt gazetari adevãraþi.

Când au venit, i-am angajat la „Scânteia tineretului”.

Au fost buni, au fost profesioniºti, viaþa i-a despãrþit,

Constantin Stan a ajuns unul dintre cei mai reprezentativi

prozatori tineri ai generaþiei lui, Dan Mucenic a rãmas

gazetar, apoi a devenit istoric literar, editor, intelectual

de marcã al þinutului natal, Vlaºca.

V-am povestit aceste lucruri pentru a înþelege

dumneavoastrã cã oamenii care ºi-au croit un nume ºi

un destin în literaturã, în gazetãrie, n-au fãcut-o lin, dintr-

un plesnet de bici, au muncit, au scris, au pus suflet în

aceastã zidire de cuvinte.

L-am reîntâlnit, dupã ani, pe Dan Mucenic, la Giurgiu,

ca director al Bibliotecii judeþene. Am înþeles cã el a

construit acolo o cetate a cãrþilor locului, a fãcut

arheologie culturalã, ºi-a pus amprenta pe o revistã

elegantã ºi substanþialã.

Câþi dintre cei din jur l-or fi înþeles, ajutat ºi apreciat,

nu mai ºtiu. Dar ºtiu cu certitudine cã a miºcat acolo, în

câmpia de sud, aerul culturii adevãrate, al unui loc

binecuvântat cu numele lui Tudor Vianu, Nicolae

Crevedia, Ion Vinea.

Nicolae Dan
Fruntelatã

A plecat dintre noi gazetarul, literatul, prietenul Dan

Mucenic. Aºez aceste cuvinte despre el într-o revistã a

Sudului, pentru cã acolo e ºi locul lui.

Cine va citi, va pricepe. La Giurgiu, în oraºul dunãrean,

în Sãptãmâna neagrã, s-a petrecut din lume colegul nostru

de la „Scânteia tineretului”, Dan Mucenic ...

Din bucata mea de pâine

Scriu aceste rânduri dupã ce ecoul unui eveniment trist

s-a stins cumva. Îmi pare rãu cã, în rubrica mea de azi,

evoc doi oameni care mi-au fost aproape ºi au plecat în

plinã maturitate. Doi sudiºti. Dan Mucenic, gazetarul ºi

intelectualul cu vocaþie despre care vã spuneam, apoi o

fatã din Dãbulenii Doljului, interpretã de folclor din prima

linie, Ionela Prodan.

Pe Ionela o ºtiu de când era studentã la Institutul

pedagogic din Craiova, de când cânta la festivalurile

studenþeºti. Viaþa ne-a alergat ºi ne-a dus pe fiecare pe

drumul lui. Am întâlnit-o dupã mulþi ani, la o televiziune

culturalã unde m-a ajutat mult, cu libertatea ei de miºcare

în mediul interpreþilor de folclor muzical, cu prestigiul

ei, cu voluntarismul ei de olteancã dintr-o bucatã. Dintr-

o bucatã de pâine, din care a hrãnit, vorba cântecului, ºi

un om ºi un câine. Dar vedeþi voi, dragii mei, câinele

recunoaºte, omul nu mai cunoaºte.

Ionela Prodan, fata din Dãbuleni – Dolj, sat cu mare

ºtaif în Sudul românesc, a îndurat multe la viaþa ei. ªi

nedreptãþi ºi minciuni, dar a trãit ºi clipe de glorie ºi

mãrire, cu frumoase visuri de apropiere de marea doamnã

a cântecului românesc, Maria Tãnase.

Din bucata ei de pâine, Ionela i-a hrãnit pe ai sãi pe

care i-a iubit, dar ºi pe prieteni, ca pe fraþi, cã asta a fost ea

în toate, o olteancã datã naibii, bunã la suflet ºi generoasã

pânã la sacrificiu.

La televiziunea unde am muncit împreunã, TVRM îi

spunea, Ionela a fost o vedetã adevãratã. Ne-am retras

amândoi, fiecare cu viaþa lui, cu bãtrâneþea lui, ne-am

auzit rar la telefon. Vocea ei asprã, directã, mi-a fãcut bine

totdeauna.

Aºa cum vã spuneam, am lãsat sã treacã un timp înainte

de a vorbi despre o mare artistã a Sudului românesc, Ionela

Prodan. Lumea noastrã are nevoie de asemenea oameni ºi

de amintirea lor, pentru a exista, pentru a rezista...

Viaþa lui s-a consumat ca o frumoasã poveste de

dragoste pentru un stil de viaþã anume: cel care sã te

solicite sã laºi ceva în urma ta. Asta rezultã din

radiografierea, cu sinceritate ºi evlavie, a existenþei sale,

frântã brusc pe când mai avea încã atâtea de pus în rostul

lor.

ªi-a fãcut din nume un stindard. Un steag de luptã.

Un modus vivendi. Oriunde s-a aflat.

Colegii de catedrã la liceul giurgiuvean unde a

frecventat Cancelaria profesorilor, l-au descoperit cu

încântare de cum a intrat, plin de respect, zicând

Bunã ziua! Sosise în mijlocul lor, ºi-au dat seama,

un strateg de clasã al educaþiei prin culturã. Lecturile

ºi modelele aduse cu el din facultate au reprezentat

ancadramentul unei activitãþi unde competenþa se

juxtapunea pasiunii, ambiþiei constructiv înþelese ºi

aplicate cu fiecare lecþie, dorinþei de a nu contrazice

aºteptarea unor elevi mânaþi în luptã de setea de carte.

Mucenic s-a dovedit un exemplar dascãl ºtiutor sã

cheme pe elev aproape, alãturi, la rãscrucea de vânturi

a adolescenþei, unde poþi merge mai departe dar nu

oricum. Ci buchisind rostul fiecãrei lecþii,

supravegheat din imediatã apropiere de un cãrturar

hotãrât sã lase în grija urmaºilor pasionaþi povara ce

avusese el grijã sã le-o aducã în cale.

Dan Mucenic s-a dovedit un excelent donator, prin

emisie ºi convecþie, de energie intelectualã. A simþit pe

dinãuntru furia eruptivã a unei profesii ce avea sã-i

marcheze restul vieþii: jurnalistica, cu toate ale ei. A trecut

strada ºi a mers acolo. În redacþiile de ziar ori gazetã s-a

reinventat. Exerciþiul îndelungat de analizã ºi sintezã,

stilul elaborat de a nu ieºi în lume cu idei insuficient

macerate, pe scurt deprinderea de a nu vorbi înainte de a

gândi l-au situat ab initio pe o terasã superioarã a

exprimãrii gazetãreºti. Câteva decenii numele sãu a

navigat dominator în coloanele gazetelor din capitalã,

impunând un nume. ªi un stil.

Mucenicul a continuat sã fie el însuºi în relaþia cu

cartea, în ipostaze diverse. Este cunoscut ºi apreciat

deþinãtor de carte rarã. I-ar fi stat bine la Biblioteca

Academiei, nu doar ca cititor, cum se descoperea adesea,

ci ca acaparator de valori demne de þinut în rafturile

pãzite precum pietrele scumpe la „Tiffany”. A rãmas un

devorator de literaturã pânã în clipa din urmã. Dar ºi un

de invidiat dirijor al circulaþiei spre raftul de bibliotecã a

scrisului giurgiuvean. A fost o ºansã pentru cultura de

Vlaºca în biblioteci. ªtiu la ce efort supraomenesc s-a

înhãmat prin acest demers. Un exemplu de reþinut îl

priveºte pe Nicolae Crevedia, intrat deja în retipãrire ºi

antamat într-o ediþie completã,la care cineva trebuie, în

continuare, sã se înhame. Declanºase o muncã obositoare

de scos din publicaþiile unde a fost prezent, sutele de

articole ale ºturlubaticului condei de pe Neajlov.

N-a fost ferit Dan Mucenic de condiþia de martir pe ale

vieþii valuri. Viruºi pãcãtoºi l-au aºteptat pe drum

în clipe când ne intereseazã de regula plata la zi a

facturilor ºi nu unde ne vom petrece concediul în

secolul urmãtor. Cleºti duºmãnoºi l-au înºfãcat cu

nemilã, provocându-i neomeneºti suferinþe. A trebuit

sã se împotriveascã, scoþând în faþã scutul propriu

învingãtorilor de rasã. Dar, oameni suntem, iar

rãbdarea îºi are regulile ºi limitele ei...

L-am condus pe ultimul drum pe Dan, depunându-

l alãturi de persoane apropiate, ºi pentru a fi siguri

cã nu este singur.  Aveam impresia cã ne armonizeazã

paºii un prea bine cunoscut solfegiu triumfal. Aveam

în urechi Imnul Cãrþii pe care Dan Mucenic îl

convoca sã deschidã manifestãrile de lansare de carte

în sala de sus a Bibliotecii Judeþene. În fruntea

tristului cortegiu funerar se aflau, cum bãnuiþi,

Mirela Gruiþã, cunoscuta voce de radio ºi Silvana,

prozatoare, studentã ºi truditor la „I.A.

Basarabescu”. Lor le revine ºi rolul de a nu lãsa pe

drum gândurile abia conturate de Dan.

Oricum, ºtiu cã grija lor va fi sã ducã la capãt acest

gând al lui Dan Mucenic: gospodãria de la þarã,

împodobitã la aceastã orã de pomi fructiferi în floare ºi,

din totdeauna, de cãrþi de valoare, sã devinã muzeul local

pe care ºi l-au promis, lor ºi nouã tuturor.

In memoriam

Neagu UDROIU

DAN MUCENIC
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Ion Andreitã,

Când femeile cugetã,

privighetorile tac. Stelele se

ascund dupã jilþul lui

Dumnezeu. Soarele îºi trage

o draperie de sfialã peste faþa

îmbujoratã de foc. Chiar

când nu au dreptate pe deplin, femeile care cugetã

impresioneazã îngerii. Pentru cã au o calitate care,

adeseori, bãrbaþilor le lipseºte: sunt sincere. O

sinceritate totalã, translucidã. Alãturi de o memorie

fenomenalã, copleºitoare.

Aceasta este însuºirea esenþialã ce se desprinde din

lectura cãrþii Dicþionarul fetelor rãutãcioase – un

compendiu de aforisme aparþinând unor femei celebre

ale Planetei – tradusã din limba germanã de compatrioata

noastrã Mia Victor ºi apãrutã la prestigioasa Editurã Oscar

Print din Bucureºti.

Despre multe vorbesc femeile în aceastã carte, adunate

la un imaginar „ceai de la ora 5"; numai ele cu ele –

visãtoare ºi realiste, nostalgice ºi optimiste, molcome ºi

vijelioase, blânde ºi înþepate – gureºe ca un stol de vrãbii

pe o creangã de timp încremenit în uimire. Despre cinste

vorbesc femeile, despre emancipare ºi succes, despre idee

ºi artã, despre bucurie ºi orgoliu. Dar ºi despre cochetãrie,

rochii, cosmetice, modã, desuuri, decolteu, vârstã ºi chiar

alcool. Toate aceste piste alcãtuiesc tema maratonului lor

în jurul cuvântului. Notez câteva nume, care nu mai au

nevoie de nici o recomandare: Greta Garbo, Edith Piaf,

Marlène Dietrich, Kathrine Hepburn, Raquel Welch, Romy

Schneider, Jeanne Moreau, Sophia Loren, Anna Magnani,

Liv Ulmann, Virna Lisi, Ursula Andress, Cathèrine

Deneuve, Vanessa Redgrave, Josephine Beker, Barbara

Streisand, Ava Gardner, Ingrid Bergman, Madonna; dar ºi

Coco Chanel ºi Helena Rubinstein; scriitoarele Marguerite

Duras, Anna de Noailles, Virginia Woolf, Agatha Christie;

ºefa de stat Golda Meir; însãºi Queen Victoria.

Dar mai ales despre bãrbaþi vorbesc femeile, strânse

ciopor la aceastã tacla conspirativã. Bãrbaþii constituie

firul incandescent care încinge temperatura conversaþiei.

Asupra câtorva astfel de aforisme – de regulã, sentenþioase

– mã voi opri, în continuare, pentru a înþelege mai bine,

mai exact, cum aratã bãrbaþii din ochii femeilor. Citez chiar

prima cugetare, cu care se deschide cartea: „Cel mai mare

neajuns cu bãrbaþii este cã dimineaþa se trezesc cu zece

ani mai tineri, iar seara cu douãzeci de ani mai bãtrâni”

(Carmen Ortiz). Aceasta este cheia în care este cercetat, cu

deosebire, bãrbatul. În acest sens, Inge Meysel este

necruþãtoare: „Mulþi bãrbaþi nu sunt altceva decât niºte

lãudãroºi îngrozitori. Ajunge doar sã te uiþi la pantalonii

lor, deoarece în creier nu au nimic”. Nici Heidelinde Weiss

nu este mai îngãduitoare: „În împrejurarea în care totul

depinde de citirea privirii unei femei, majoritatea bãrbaþilor

sunt analfabeþi”. „Bãrbaþii sunt aidoma cauciucurilor de

automobil: întotdeauna dezumflaþi, fãrã profil ºi mereu

gata sã calce pe cineva” – zice ºi Karin Struck. La care,

Erika Jenninger riposteazã: „Dupã ce ai fãcut amor,

bãrbatul este tot atât de inutil cât un tapet în cuºca

câinelui”. Pentru cã, mai devreme, decretase Senta Berger:

„Bãrbaþii nu au rãbdare. De aceea au inventat fermoarul”.

Nici italienii, recunoscuþi tacit drept bãrbaþi ideali în

dragoste, nu sunt iertaþi: „Italianul este un autoturism de

mare clasã în ceea ce priveºte flirtul, dar o maºinã de serie

în ceea ce priveºte pasiunea” (Maud Baynhan).

Cãsnicia nu scapã nici ea ochiului necruþãtor al

amazoanelor. „Cãsnicia – o tiranie aprobatã de stat”,

enunþã, sec, Alma Mahler Werfel. Mae West este mai

indulgentã: „Cãsnicia este o instituþie foarte bunã, dar nu

sunt încã destul de coaptã pentru o instituþie”. Claudia

Cardinale, mai vicleanã: „Cãsnicia funcþioneazã cel mai

bine atunci când cel doi parteneri rãmân puþin

necãsãtoriþi”. Iar Françoise Sagan, durã: „Mulþi despre care

credeam cã ar fi decedat, sunt pur ºi simplu cãsãtoriþi”.

Instituþia cãsãtoriei funcþioneazã, însã, chiar ºi cu

motoarele reduse. Atunci: „Soþii (masculii – n. n.) se

aseamãnã cu focul: de îndatã ce nu sunt supravegheaþi,

nu-i mai vezi” – constatã ZsaZsa Gabor. Dar Erika Jong

este tranºantã: „Singurul loc în care sunt sincerã este patul

adulterului”. Pentru cã, pune punctul pe i Brigitte Bardot:

„Soþul ideal este un zvon nedovedit” (care provine ºi el

din „bãrbatul ideal”: „Bãrbatul ideal este aidoma

legendarului unicorn: toþi vorbesc despre el, dar nimeni

nu l-a vãzut” – apud Gertie Senger.). ªi, totuºi, în aceastã

veritabilã cruciadã împotriva bãrbaþilor, palpitã ºi câteva

reflecþii mai apropiate de adevãrul camuflat în invectivã.

O recunoaºte, amar, Michelle Pfeiffer: „Bãrbaþii sunt ca

aerul: poluaþi, dar de neînlocuit”. O constatã, cu tristeþe,

Juliette Greco: „Nimic nu este mai trist, decât o femeie

care se dezbracã din alte motive decât pentru dragoste”.

Interesantã este ºi optica în care se vãd femeile pe ele

însele. Simone de Beauvoire porneºte de la Biblie: „Adam

nu a fost altceva decât un proiect nefinisat, crearea omului

reuºindu-i pe deplin lui Dumnezeu abia dupã ce a fãcut-

o pe Eva”. „Un bãrbat poate fi, cel mult, desãvârºit, dar o

femeie este perfectã” (Eleonora Duse). „O femeie poate

oricând induce in eroare o sutã de bãrbaþi, dar niciodatã

o singurã femeie” (Michele Morgan). „O femeie, care

este atât de înþeleaptã încât sã cearã sfatul unui bãrbat,

nu va fi cu siguranþã atât de proastã încât sã-l ºi urmeze”

(Else Maxwell). Pentru ca Margaret Thatcher, fost prim-

ministru al Angliei, sã conchidã, apoteotic: „Îmi este

indiferent cât de mult vorbesc miniºtrii mei, atâta timp

cât fac ceea ce le spun eu”.

Tot apoteotic aº încheia ºi eu aceste sumare însemnãri,

amintind un vers dintr-o poezie de Evghenii Evtuºenko,

închinatã acestor gingaºe fiinþe: „Femeilor! Tot voi

sunteþi bãrbaþii cei mai buni!”.

Gabriel Dragnea

O experienþã trãitã nu va putea fi comparatã niciodatã
cu întâmplãrile povestite de alþii, oricât de mare ar fi
talentul lor.

Cu greu am reuºit sã adorm, într-o vinere târzie, trecutã
de miezul nopþii. Gândurile se îngrãmãdeau în încercarea
de a schiþa cât mai sumar ceea ce avea sã se întâmple.
Ceasul deºteptãtor, de aceastã datã, a fost învins. Eram
deja treaz ºi pregãtit pentru cãlãtorie. ªi nu una oarecare,
deoarece la întoarcere simþurile mele erau mai ascuþite
decât oricând, iar sufletul cânta acorduri de relaxare
deplinã.

Ceasul gãrii arãta ora 6 ºi 20. Trenul s-a pus în miºcare.
Parcã ºi el cu roþile lui palide de atâta mers, încerca sã-
mi spunã prin nerãbdarea din viteza lui cã, indiferent de
tipul de stres cotidian natura este singurul remediu
posibil, dincolo de medicamente ºi muzicã clasicã.

Am ajuns la Vatra Dornei, oraº cunoscut ca staþiune
balneoclimatericã. La garã m-a aºteptat un vechi prieten
din copilãrie, care vãzându-mã, în loc sã se bucure s-a
întristat. Trecerea bruscã de la aerul poluat la aerul
strecurat parcã de mãreþia ºi verdeaþa munþilor mi-a creat
un soi de ameþealã ºi obosealã instantanee. Urma sã
refacem un traseu pe care nu-l mai fãcusem de aproape
nouã ani.

Spre inima Suhardului, în sânul unui munte misterios,
cu iz de tainã ºi credinþã veche, dacicã. Ca într-un îndemn
de luptã pentru onoare ne-am spus unul celuilalt: „Spre
Omu!” Nu aveam altceva de cucerit decât vãile uneori
primejdioase ºi cãrãrile, care pãreau cã nu se mai terminã

sub paºii noºtri. Am trãit mereu cu impresia rãtãcirii, aºa
cum este firesc sã se întâmple cu orice drum care se afundã
tot mai mult în carnaþia muntelui spre înãlþimi.

Masivul Omu ocupã partea cea mai înaltã a
Suhardului. Un Goliat mereu prezent ºi treaz sã te
întâmpine cu duritatea rocilor ºi provocarea de a-i
mângâia crestele. Este o rezervaþie extraordinarã, o
prelungire a Parcului Naþional al Munþilor Rodnei.

În tot acest peisaj, parcã desprins din „Grãdinile
suspendate ale Semiramidei”, dar fãrã frumuseþea
sãlbãticiei româneºti, ochii nu mai înceteazã a cãuta în
continuare mirificul ºi splendoarea. Tot aruncând cu
privirea în jur dupã alte ierburi sãlbatice m-am întâlnit
cu cei „Trei fraþi pãtaþi” la un „ospãþ” cu „usturoii de
munte”, înconjuraþi de o rezervaþie de plante feminine,
parcã reunite la ºezãtoarea de searã: veronica, eufrasia,
bursuca, genþiana sau vulturica.

Pe tot parcursul celor douã zile petrecute fugitiv nu
am reuºit sã întâlnesc nici ursul carpatin ºi nici râsul cu a
lui alurã de rege nedreptãþit ºi neîncoronat al faunei
româneºti. Cu el m-am întâlnit, totuºi, la întoarcere, în
Bucureºti, când mi-am adus aminte de ce era sã mi se
întâmple la Pârâul Hãncii, dar asta este, oricum, altã
poveste.

„Marea Carte a

Destinelor” despre

naºterea lui Mihai

Eminescu (basm)

Totul a început într-o searã geroasã de iarnã, într-un
sat liniºtit unde doar pãsãrile cerului, libere ºi
nestingherite cereau zgomotos pe la câte o fereastrã mici
firimituri de pâine. Noaptea, în mãreþia ei, paznic al
tainelor ºi martor al iubirii cântate de poeþi veghea la
siguranþa muzelor dornice sã zburde printre linii
melodice ºi poezie.

În acea searã, într-o casã þãrãneascã simplã, unde doar
focul sobei fremãta ºi ofta adânc a nerãbdare se nãscu un
bãieþel cu ochii-i de luminã ºi chipul asemãnãtor
suspinului adânc. Privirea lui putea dezgheþa suflete dar,
totuºi, ascundea o mare suferinþã.

În urmã cu foarte mulþi ani, „Marea Carte a Destinelor”
descria în amãnunt viaþa unui om, dar fãrã a i se preciza
numele. În Carte i se spunea „tânãrul cu nume mare”.
Mai stãtea scris cã, nu va cunoaºte dragostea adevãratã
decât pentru puþinã vreme ºi nu micã va fi trãdarea aºa-
ziºilor prieteni. Va fi neclintit în faþa principiilor, nu se
va dezice de ele iar, spiritul crâncen, devotat dreptãþii, îi
va aduce doar necazuri din partea celor care pun mai
presus politicul, interesul personal decât omenia ºi bunul
simþ. Acest copil, nãscut în atâta liniºte, unde doar în
pustietate mai gãseºti, acest viitor „tânãr cu nume mare”
avea sã ofere bucurie nemãrginitã multor generaþii,
cântând universul ºi romantismul naturii lui.

Doi îngeri i-au fost alãturi la naºtere ºi amândoi au
trãit sentimentul amãrãciunii la vederea destinului sãu.

– Vom putea, oare, sã-i oferim ceva ca rãsplatã pentru
dreptatea ºi dragostea lui faþã de oameni, întrebã unul
dintre îngeri.

– Nu, rãspunse celãlalt înger. Dumnezeu i-a dat harul
de a-ºi apropia muzele ºi, astfel, sã aibã, sufleteºte, alãturi
de el, oameni minunaþi din toate generaþiile care îl vor
urma. ªi, abia ce rosti îngerul ultimele sale cuvinte ºi
camera în care se afla copilul se îmbrãcã în miresme de
pãdure tânãrã, de nuferi proaspãt înfloriþi ºi arome de
flori de tei. Niciodatã iarna nu oferise pãmântului atâta
alb ºi nici cerul stele-ochi limpezi pentru luminarea
cãrãrilor ºi aleilor cãlcate de îndrãgostiþi. Ape tulburi se
limpezirã deodatã ºi toate pãsãrile cerului începurã sã
cânte în cor 39 de versuri de slavã ºi mãrire, bucurie ºi
încântare, un ceresc recital pentru viitorul „tânãr cu nume

mare”, Mihai Eminescu.

Bãrbaþii

din ochii

femeilor

Liniºte ºi

mister în

Munþii

Suhard
reportaj

imaginar de

cãlãtorie

Jurnal pur ºi simplu

Prozã



55555

Titus Vîjeu

CÃRÞILE  SUDULUI (IX)

Lanþul trofic

al memoriei

Spre deosebire de „Zeul

Borges” (ades mãrturisita

divinitate literarã) ce se simþea în

largul lui în lumea „fiinþelor

imaginare” – Nicolae Dan Fruntelatã este ataºat mai cu seamã

unei lumi cu certificare istorico-geograficã, o lume pe care o

poartã cu sine din copilãrie ºi pe care a îmbogãþit-o mereu. Ea

este – vorba marelui argentinian – „pãdurea narativã” ale cãrei

izvoare n-au numãr. Fiind mai cu seamã vorba de oameni trecãtori

prin faþa scriitorului ºi – probabil cei mai mulþi dintre ei se aflã

acum într-un binemeritat paradis – antologia de prozã a scriitorului

– apãrutã la TipoMoldova, în seria Opera Omnia – se intituleazã

Mai jos de rai, Fruntelatã dând curs îndemnului unui vechi

cântec din Maramureº, ale cãrui versuri servesc drept motto noii

cãrþi: „Rãmâi, Raie, cu plãcere / Noi mai pe din dos om mere...”

Desigur, nu toate personajele îºi meritã locul privilegiat. În nici

un caz nu-l prea vãd pe Mãrin Buga, soldatul cãzut prizonier în

rãzboiul pe care ai noºtri îl considerau sfânt iar sovieticii „de

apãrare a patriei” sã-ºi fi aflat odihna „la loc cu verdeaþã”, câtã

vreme aici, pe pãmânt, a fãcut destule ticãloºii: a ucis o femeie

nevinovatã, o buriatã din Ulan-Ude, dupã ce o violase într-o

garã siberianã, acceptând mai apoi sã lucreze pentru NKVD,

temuta poliþie politicã a URSS ce l-a trimis în Moldova comunizatã

sã provoace mãrturiile antibolºevice ale intelectualilor basarabeni

ºi – mai târziu – sã spioneze exilul românesc din Germania. El

va sfârºi cu ºtreangul de gât, aidoma lui Iuda, când întors acasã,

în Oltenia, o va întâlni pe Tasia, juna profesoarã de limba rusã ce

se va dovedi a fi chiar fiica victimei sale de cândva.

... Am relatat pe scurt aceastã poveste pentru a dovedi forþa

unor fapte pe care Fruntelatã le-a cules de-a lungul unui timp

zbuciumat ºi nebun. Era copil când în România se instaurase un

nou regim politic care, activând democraþia popularã nu fãcea

altceva decât sã-i asmutã pe sãraci asupra bogaþilor ºi pe ignoranþi

asupra ºtiutorilor de carte. Atent la perfida mutare pe tabla de ºah

a istoriei, copilul – ce se visa deja scriitor – observã ºi fixeazã în

gând toate excesele epocii, de la gogomãnie la crimã. Peste ani,

le va dezvãlui în cãrþi precum Lambretta (Cartea Lambrettei),

O datã-n veac patria moare, Dincolo de Botoºeºti-Paia, reunite

în cele peste cinci sute de pagini ale volumului de faþã, pe care,

dupã ce-l citeºti cu voluptate înþelegi vorbele marelui scriitor

Dumitru Radu Popescu, dupã care „timpul trecea ca vântul, secolii

se încãlecau, trecutul, prezentul ºi, cumva, viitorul, ocupau

concomitent acelaºi spaþiu, aproape ca-n basme”...

Într-adevãr, cel ce se vestise poet pânã-n mãduva (nu doar a

oaselor ci ºi a stelelor) a simþit nevoia sã reaºeze o lume pierdutã

ºi recâºtigatã. Poate cã decizia va fi fost luatã chiar în acel ceas

autumnal descris într-un poem din Târziu, Ploierul: „Dimineaþa

aceea de toamnã / când am tras prima oarã-n plãmâni / mirosul

otavei natale / când mi-a rãmas, ca o amprentã secretã, / codul

câmpiei, Mica Valahie, / obositã de istorie ºi de cerul / pe care-

noatã stelele getice. / Fumuria mea, patima mea ca un graur

pierdut în viile Opriºorului, / ca o poveste pe care o scrie mâna

mea / cu sângele divin al bãtrânilor / armâni, panduri, sârbi,

bulgari / patrioþi, proscriºi, trãdãtori ºi iubiþi / ai maicilor noastre

uitate / ai maicilor noastre valahe / îngropate în vechile sate...”

Acest poem, întitulat Gura de aer deseneazã liric arealul întregii

literaturi a lui Nicolae Dan Fruntelatã, inclusiv al prozei sale

zvâcnind de viaþã, de patimi, de trãdãri ºi chiar tensiuni ale istoriei

precum un neºtiut pânã acum conflict româno-sovietic (la

Botoºeºti-Paia) ori un germene al marilor primejdii posibile apãrut

în câmpia de la Deveselu.

Destinul nostru istoric a fost întotdeauna încãrcat de griji, de

nevoi dar ºi de speranþã. O bunã parte din tragicul veac douãzeci

ne este înfãþiºat în aceastã carte ce nu uitã valul de crime adus de

rãzboaie ºi revoluþii, de locurile de prigoanã a naþiei (lagãre de

muncã ºi temniþe, canale ºi colonii de reeducare), de voinþa unor

nevolnici ajunºi cum ar fi zis Marin Sorescu „în capul trebii”.

Probabil cã multe din întâmplãrile tragice (dar ºi tragicomice uneori)

povestite în carte s-ar fi pierdut undeva în apele timpului dacã n-ar

fi existat prolifica amintire purtatã ca pe o zestre de preþ de un

scriitor pe care citindu-l dobândeºti conºtiinþa faptului cã în fruntea

lanþului trofic al planetei nu stã omul ci memoria sa...

E o curgere danubianã nu doar ca fundal ci ºi ca energie

magnificã, aptã sã punã în miºcare turbinele secrete ale istoriei.

Meritul este al unui autor „bolnav de destinul unei þãri mici /

dintr-o lume nebunã”, pre numele sãu Nicolae Dan Fruntelatã,

omul ce pare cã a gãsit drumul spre Rai. Cãci, la urma urmei ce

este literatura decât un paradis din cuvinte ºi ce e timpul altceva

decât propria noastrã conºtiinþã? Poate de aceea, nu doar ziua

poate fi mai lungã decât veacul (cum minunat a spus-o Cinghiz

Aitmatov „prinþul chirghiz al unei regiuni aride din Asia sovieticã”

– cum îl descrie confratele sãu român) – ci ºi veacul poate fi mai

scurt decât ziua, atunci când el învie ºi încape între douã coperþi...

„Nu moare nicicând

Poezia...”

Iatã convingerea tonicã a lui Valeriu Birlan, prin care poetul

acesta discret rãspunde neliniºtilor unor mari poeþi („la ce bun

poeþii în vremuri de restriºte?” se întreba aproape tragic

Hölderlin). De aceea aº cita în întregime cel de-al zecelea panou

al unor poeme scrise la Mãrþiºor, sub puternica impresie a liricii

argheziene: „Trunchi gros, tãiat aproape de pãmânt. / La marginea

lui, vâslind. Cu frunze cu flori. / Nu moare nicicând floarea

împãrãteascã, nu moare nicicând Poezia...”

Evident, nu ajunge sã proclami imortalitatea Poeziei; trebuie sã

o ºi dovedeºti. Un poem într-un vers dintr-un volum din 2015

intitulat maiakovskian Prin aerul îndrãgostit locomotiva (referirea

la poetul rus vizeazã perioada sa de juneþe, când conducea grupul

cubo-futurist moscovit) suna astfel: „Versurile – firimituri de

pâine pe hârtie”. Cred cã orice poet nipon, supus esenþializãrii, ar

fi fericit sã-l fi scris în aceastã concizie-cuprinzãtoare. (Oximoronul

este, desigur, voit ºi dã mãsura admiraþiei noastre faþã de un autor

ce a putut identifica poezia cu azima, ca în vechii psalmi biblici.)

O poezie din noua carte apãrutã la editura Vasiliana ’98 din

Iaºi, prefaþatã de autor, (Structuri de frumuseþe, 2018) cuprinde

ºi poema Soldatul cãrþii ce se doreºte o definiþie calmã ºi

neorgolioasã a poetului: „Sub ploaia deasã de mai, / aidoma unui

soldat ce-ºi duce / raniþa cu echipamentul de luptã, / îmi duc ºi eu

rucsacul cu cãrþi. / Grele cãrþile, dar o mai dulce povarã / niciun

soldat, vreodatã, n-a dus. / Bastonul de general? Cine ºtie.../ ªi

merg, ºi merg, ºi nu ºtiu / unde-i capãtul ºi nici / dacã existã un

capãt.” Referirea la spusa de cândva a lui Napoleon Bonaparte

poate fi înþeleasã ºi ca o invocare a relativitãþii istoriei literare.

Oricum, pentru a-ºi atinge menirea poetul e chemat sã caute

absolutul, chiar dacã „nu existã un capãt”.

Cartea se numeºte aºadar Structuri de frumuseþe ºi este o

încercare de a înscrie poezia în formele organizate ale civilizaþiei

omeneºti sub forma unor concepte integratoare.

„Noþiunea de structurã dispenseazã de o tratare exhaustivã a

materialului istoric” – susþinea Hugo Friedrich (Structura liricii

moderne) iar Gilbert Durand menþioneazã cã „structura implicã

(...) un anumit dinamism transformator” (v. Structurile

antropologice ale imaginarului). Dacã acceptãm ideea cã pânã ºi

sertarul reprezintã o structurã în care se rânduiesc atâtea ºi atâtea

lucruri nu ne mirãm sã descoperim un poem ca acesta: „Aº tot

trage sertare, / sertarul în sine e o lume / necunoscutã, chiar ºi

atunci când / în el nu e nimic. / ªi trag, ºi trag, ºi trag sertarele /

biroului, / sertarele pomilor ºi ale vântului, / sertarele mersului pe

jos. / De-aº putea, aº trage ºi sertarele / girafei în flãcãri a lui Dali,

/ cât þine înaltul ei neverosimil!”

Poet cultivat ºi foarte atent la însemnele civilizaþiei umane în

„codul existenþei” prezente, Valeriu ºtie cã „existã o inocenþã

îndelung finisatã, / o blândeþe, o somptuozitate a formelor / dusã

pânã la extaz. O elocvenþã a lemnului / pãtrunzând adânc în

fibrele memoriei”. (Secrétaire Maria Thereza)

Capacitatea remarcabilã de a descifra aceste „structuri ale

frumuseþii” în lumea ce-l înconjoarã este o însuºire a lui Valeriu

Birlan, pe care am prezentat-o ºi cu alte ocazii. De data aceasta,

pe lângã muzicã („sunetele îþi sculpteazã chipul...”) sau picturã

(„vii din Rondul de noapte cu sufletul / plin – întâlniri cu marii

maeºtri”) se impune o prezenþã a vegetalului, a lumii vii

deci,transformând lumea în catedralã („înalþii ei pilaºtri – plopii”)

ºi unde se aude „o harfã de aer, aceastã salcie, ce se clatinã-n vânt

/ din înaltul cerului pânã la pãmânt”.

Întregul univers, populat de semnele acestea e dominat de iubire,

de sentimentul pe care poetul îl numeºte „departe, aproape” ºi

fãrã de care ar îngheþa „lumina-n oglinzi, în talerele de aramã, / în

tablouri...”

Amintitul mare profesor al secolului trecut Hugo Friedrich,

numit de studenþii sãi germani „Der Grosse Friedrich” – cu

trimitere la marea valoare istoricã a regelui Prusiei – scria cã

„întotdeauna poezia a avut putinþa sã disloce realul, sã-l comprime

aluziv, sã-l demonizeze prin întindere, sã-l transforme în medium

al interioritãþii, în simbol al unei cuprinzãtoare situaþii de viaþã”.

Cine parcurge cãrþile din ultima vreme ale lui Valeriu Birlan se

întâlneºte cu aceste compresii ºi extensii ale realului ºi cu

metamorfozele sale simbolice. Ceea ce conduce la admirabile

„structuri de frumuseþe” pe care poezia ºi le apropriazã ºi le

proclamã drept raþiunea sa capitalã.

Departe, în limba românã

Am primit din partea domnului Dragoº Nelersa, preºedinte al

Asociaþiei Scriitorilor Israelieni de Limba Românã (ASILR)

primul volum din seria cronicilor dramatice pe care Magdalena

Brãtescu le consacrã spectacolelor teatrale desfãºurate în Þara

Sfântã între 2013-2017. Numele autoarei fiindu-mi binecunoscut

ºi pãstrând amintirea plãcutelor momente ale lansãrii la Bucureºti

a romanului sãu Umbra celor ºaisprezece apusuri am parcurs

paginile elegantei cãrþi recent tipãrite (Rendez-vous cu teatrul

israelian, editura Familia din Rishon Letzion – 2018) cu interesul

firesc, generat de faptul cã multe nume de actori, scenografi ºi

regizori provin din Romînia ºi e de ajuns sã amintim aici numele

Lyei König, Tatianei Kanelis-Olier, Gitei Munte ºi Tricy

Abramovici pentru a dovedi o admirabilã prezenþã a unor actriþe

cunoscute ºi preþuite în mod egal în România ºi în Israel.

Scriitoare de vizibil talent, Magdalena Brãtescu este ºi un

teatrolog bine informat asupra valorii textului ºi spectacolului

teatral. De aceea, cronicile sale dramatice promoveazã principiile

axiologice ale unei arte de for precum teatrul ºi care ºi-a gãsit în

Israel – în primul rând datoritã însumãrii unor puternice ºcoli de

provenienþã diferitã – locul fertil pentru dialog cultural dar ºi

pentru afirmarea unei noi identitãþi artistice. Este aceasta, cred,

principala caracteristicã a vieþii teatrale israeliene, cuprinzãtoare

ºi impresionantã nu doar prin arcul repertorial vast ci ºi prin

gândirea regizoralã plinã de imaginaþie.

Evident, atenþia cronicarului este atrasã de scenele din Tel

Aviv unde funcþioneazã câteva teatre de talie internaþionalã,

precum Habima, Cameri, Beit Lessin ºi – mai nou – valorosul

Gesher. Lor li se alãturã Teatrul de Operã – nu în ultimul rând –

ambiþiosul Idishpil care duce mai departe dupã cum o aratã ºi

numele – tradiþia teatrului de limbã idiº – ivit în centrul ºi estul

Europei, cu o strãlucitã istorie în spaþiul românesc, precumpãnitor

la Iaºi ºi la Bucureºti. În vatra graiului idiº s-au nãscut ºi au

evoluat de altfel marii dramaturgi evrei numiþi Shalom Aleichem,

Itzic Manger ºi I. L. Peretz. Dar Magdalena Brãtescu nu-ºi

limiteazã activitatea doar în perimetrul cultural amplu al Tel Aviv-

ului, urmãrind ºi scenele din alte oraºe precum Ierusalim, Haifa

ºi Beer-Sheva.

Fie cã au statut naþional ori municipal aceste teatre asigurã

publicului repertorii bogate, cuprinzând piese ale unor dramaturgi

de universalã recunoaºtere (Shakespeare, Ibsen, Cehov, Brecht,

Samuel Beckett, Tennessee Williams) dar ºi ale autorilor israelieni,

aflaþi în plinã afirmare (Maya Arad, David Grossman, Edna

Mazia).

Într-un peisaj teatral atât de variat eºti încântat sã descoperi

succesul obþinut de Teatrul Naþional din Craiova pe scena de la

Hacameri cu Furtuna shakespeareanã regizatã de Silviu Purcãrete.

„O furtunã” – cum a fost adaptat titlul este – aflãm de la Tel Aviv

– „un spectacol inteligent, excelent conceput ºi din care nu lipseºte

nimic. E joc ºi imagine, e lirism ºi magie”. Am ales acestã concluzie

nu doar din mândrie... româneascã ci ºi pentru cã ea ne oferã

mãsura judecãþii critice expresive a Magdalenei Brãtescu. Iatã

câteva mostre: „Prin personajele sale, Maya Arad a ales sã

vorbeascã despre pace ºi despre rãzboiul pentru dobândirea ei...”

(pag. 33) „Pe pãmânt nu existã sfinþi iar în rãzboi nu toþi

combatanþii sunt eroi. Acesta e mesajul piesei Frate drag scrisã

de Gadi Inbar ºi care ilustreazã propria sa biografie...” (pag.83)

„Oare de câþi morþi e nevoie pentru o singurã pace?” (pag. 95).

E limpede cã aceste fraze sunt generate ºi de situaþia specialã în

care se aflã statul Israel, nevoit sã-ºi apere continuu dreptul la

existenþã. ªi o face nu numai cu armele ci ºi cu argumentele pe

care i le oferã cultura multimilenarã a unui popor greu încercat de

istorie. Poate de aceea, publicul israelian e atras de piese ce

„dezvãluie ferocitatea ºi fragilitatea vieþii” – precum A venit

deodatã toamna de autorul scoþian Eric Koble ºi în care apare

marea actriþã originarã din România Lyia König, ai cãrei ochi

„enormi, expresivi vorbesc dincolo de cuvinte, privirile dezvãluie

o lume interioarã în care trecutul trãieºte ºi retrãieºte, tãcerile ei

sunt grãitoare, schimbãrile de atitudine perfect justificate, gesturile

de tandreþe înduioºãtoare,miºcarea scenicã plinã de graþie”.

Vorbitorii de limbã românã din Israel, cititori ai publicaþiilor ce

le sunt destinate, au în Magdalena Brãtescu un admirabil ghid,

gata sã-i conducã în sãlile de spectacol, sã-i salute ºi sã le ofere

informaþii binevenite în cronicile sale sãptãmânale. Cred cã

autoarea se poate regãsi perfect în gândurile mãrturisite de un

minunat teoretician ºi estetician cãruia i-am dedicat cartea mea

apãrutã în Israel, O aventurã esteticã târzie cu Andrei Strihan.

Gânduri pe care editorul le-a utilizat drept motto al culegerii de

cronici de la Familia: „A exercita profesia de critic înseamnã sã

ºtii sã forezi profunzimile, sã corelezi, sã disociezi, sã compari,

sã încadrezi ºi apoi cu sinceritate ºi tenace îndrãznealã sã impui

ceea ce consideri cã meritã a fi impus opiniei publice.”

Iatã de ce simt nevoia sã afirm cã Andrei Strihan, regretatul

profesor de estetica teatrului de la Universitatea din Tel Aviv ºi

fost profesor al nostru la I.A.T.C. „I. L. Caragiale” din Bucureºti,

a pãrãsit aceastã lume cu satisfacþia de a fi transmis nobila misiune

unui cronicar tenace ºi îndrãzneþ precum se dovedeºte a fi

Magdalena Brãtescu.
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Coman ªova (n. 18.10. 1933, Bucureºti) este poet, dramaturg, gazetar. A studiat la Liceul „Petru Rareº” din Piatra Neamþ, apoi la liceul silvic din Roznov.

Pânã în 1955, urmeazã cursurile Institutului de Teatru ºi Cinematografie din Bucureºti, iar din 1956, pe cele ale Facultãþii de Filologie, Universitatea din

Bucureºti. A lucrat ca secretar literar la Teatrul „Barbu Delavrancea”, din Bucureºti, iar în presã a lucrat la: „Amfiteatru”, „Magazin”, „România liberã”.

Debuteazã în 1951 cu poemul în prozã Dimineþile albastre la suplimentul literar al ziarului „Ceahlãul” din Piatra Neamþ. Editorial, debuteazã cu volumul de

versuri Astrul nimãnui, în 1970, la Editura Eminescu. Urmeazã volumele: Marival, 1974; Cuvinte de reazem, 1977; Poeme, 1980; Unul cu altul, 1983;

Cãderea fructului, 1989; Nevoia de alb, 1996, etc. În 2010, la Târgul de carte de la Leipzig, Editura Neue Literatur din Jena îi lanseazã volumul de versuri

Die Liebe ist mein Alltagskleid (Iubirea este haina mea de fiecare zi, traducerea în limba germanã de Ioana Crãciun). A scris piese de teatru: Iubesc pe al 7-

lea, 1965; Ringul de dans, 1968; Saltul de panterã, 1968. Este autorul scenariului de film Ora zero, cu premiera în 1979, în regia lui Nicolae Corjos. A avut

o bogatã activitate publicisticã, semnând rubrici permanente: „Cronica spectacolelor”, „Cronica TV”, „Cronica orei zero sau Reporter în schimbul III” la

revista „Flacãra” ºi la ziarul „România liberã”. Din 2011, este directorul revistei „Bucureºtiul literar ºi artistic”. Este membru al Uniunii Scriitorilor din

România, din 1971. În creaþia sa bogatã ºi complexã, racordatã perfect la ideile, tendinþele ºi provocãrile liricii de azi, elementele banale, insignifiante dar

profund umane ale realitãþii capãtã o simbolisticã amplã ºi emoþionantã. Biograficul e inserat în tumultul unui citadinism zgomotos, în absurdul existenþial,

de aici, nostalgia, tentaþia recluziunii în trecut, în amintire, în natura regeneratoare. Claritatea ideilor, limpezimea ºi fluenþa versurilor exprimând sentimente

de o înaltã nobleþe sufleteascã au rezonanþa puritãþii unui cristal celest. (Victoria Milescu)Coman Sova,

OPREªTE DOAR CLIPA

Aceasta-i pãdurea, iubito,
acestea-s uneltele mele,
acestea – cuvintele,
acesta sunt eu sub amarele stele,
aceºtia-s pãrinþii din care venim,
acestea-s pãcatele,
vinde-le.
Opreºte doar clipa în care iubim.

VIS ªI TUMBE

Am vãzut o pãdure în marº
pe asfalturi fierbinþi,

o pãdure de foioase ºi conifere
cu galerii nesfârºite de pãsãri
invadase oraºul.

Un fagus silvatica
îºi rezema coatele de Intercontinental.

Pãsãrile dirijau autobuzele,
troleibuzele, taximetrele ºi furgonetele
cãtre linia de centurã.

Sãmânþa plopilor piramidali
începuse sã rodeascã
în rãsuflarea trecãtorilor,
pe umerii statuilor de bronz,
între vorbe
pe toate scãrile de marmurã ºi neon,
pe fumul þevilor de eºapament
în pãrul despletit al fetelor.

Din cinematografe ieºeau
pãduri tinere de mesteceni,
alimentarele erau pline
de fructe sãlbatice
ºi ouã de dropii.

Pe bulevard,
pinii
înãlþau un castel de cetini
pe coloane dorice.

În mijlocul pieþei,
stejarii
ridicau un monument
cât un anotimp ploios
fãrã umbrã.

Totul era accesibil
în aerul îmbãtãtor al coniferelor,
iar pe covoarele fermecate
ale poienilor plutitoare
iepurii alb
fãceau tumbe.

FEMEI SINGURE

Femei singure cutreierã lumea
cu periuþa d dinþi în poºetã
ºi cu vorbele unei poveºti neterminate
în batistele lor diafane.

Femei singure,
devorând la-ntâmplare
paºi nestatornici strãini ºi himere,
pãsãri de-o noapte, nebune de cântec,
cu penele smulse de zborul cãzut,
aºteaptã ninsoarea cu fardurile-n mânã
ºi gongul demult a bãtut.

Femei singure,
lacrima lumii moderne
la volanul unei limuzine,
fug cu cincizeci de cai putere

din singurãtate,
femei singure, Diane vânate,
cu degetele lungi frãmântând o þigarã,
privesc în desimea oraºelor visul
copilei uitate.

DESTÃINUIRE

Sunt vulnerabil ca o ninsoare.
Mã pot cuceri o stradã, un zgomot,
o liniºte în plus.
Mã poate cuceri privirea unei trecãtoare,
pãdure subþire de fum ºi apus.

Mã pot cuceri fantomele toate,
lumini ºi atracþii,
erorile sute,
un zbor fãrã aripi,
pierzanii ºi râset,
caii de ceaþã ai nopþilor mute.

Nu mã pot feri de pericole,
ele mã aºteaptã oriunde,
în vinã, în alb, în umbrã, în hãu,
nu mã pot feri de ele, iubito.
s-ar putea sã poarte chipul tãu.

STEAUA DE AUR

Nu întotdeauna când te strigã cineva
trebuie sã stai,
nici atunci când te cheamã pe nume
nu rãspunde nerãbdãtor la chemãri –
ºi gâdele te poate striga.

Nu întotdeauna trebuie sã stai
la culoarea semaforului,
mai ales când e ora înaintatã.
Lasã-i sã alerge dupã tine,
sã înjure cã nu te prind –
zborul în linie dreaptã
e o þintã bunã pentru vânãtori.
Fã slalom,
dispari în nouri de zãpadã, de praf,
dispari în mulþimea ocrotitoare,
poartã un fulgarin cu patru feþe,
o ºapcã de licean în buzunar,
dar mai ales
poartã libertatea la tine
cum poartã cerbul steaua lui de aur.
în frunte.

RENUNÞARE

Poartã-mi tu sângele astãzi,
sângele acesta plin de amintiri
poartã-l tu.

ia-mi ºi auzul, ca sã fie liniºte,
ºi ochii, ia-mi-i, ºi braþele,
vreau sã mã simt ca la început
când eram în lava fierbinte,
sub ochiul lui Dumnezeu,
laolaltã cu mãrile ºi cu munþii.

Voi pune în locul lor substanþe noi,
rezistente, fluide, garantate de ordinatoare,
voi fi bãrbatul invulnerabil,
fãrã odihnã, cu reacþii iuþi,
inoxidabil ca un aliaj.
Sã mã vezi atunci, nepãsãtor, flexibil.
Orele active se vor sparge în palma mea
câte douãzeci ºi patru deodatã,
minutele vor fi zile ºi zilele luni,
voi avea fruntea fãcutã
pentru a zgâria toate gloriile.

Poartã-mi tu, iubito,
sângele ºi braþele ºi auzul ºi ochii...

DARUL LUI DUMNEZEU

Dumnezeu, vrând sã-mi facã un dar,
a smuls din sternul meu o coastã
ºi, urându-mi sãnãtate,

a fãcut-o hotar între mine ºi singurãtate.

Era un balcon, era o durere,
o lunã mare, umbrã, prihanã
când am ºoptit cântare coastei mele

ºi-o oblojesc de-atuncea ca pe-o ranã.

AMENINÞARE

Cineva vrea sã sperie aerul
pe care-l respir,
vrea sã ridice nori de otrãvuri
înaintea plãmânilor mei,
vrea sã-mi bea anotimpurile
cu arbori cu tot.

Cineva mã tot ameninþã
cã într-o sfântã duminicã
o sã-mi jupoaie rãdãcinile
de coaja lor miraculoasã.

Cineva se sufocã
ameninþându-mã.

SPITAL

Trebuie sã port nitroglicerina la mine
ca indianul laba de iepure.
Vecinul meu de pat îºi ia pulsul.
Femeia de serviciu a vrut sã fie doctoriþã,
dar s-a luat cu altele.
Ninge ca în copilãrie.
Sunt în miezul unui conflict.
mi-e dragã floarea dintre geamuri.
Vecinul meu de pat îºi ia pulsul.
Aºtept revelionul anului 2017
ascultând un colind
cu flori de mãr
ºi lerui-ler...

MAMA

Eºti atât de departe mereu,
tu, care ar trebui sã-mi fii umbrã,
sã ne plimbãm ºi sã vorbim împreunã
ca doi oameni în vârstã.
Prea mult m-ai lãsat fãrã tine,
am glasul asprit de tãcere,
gândurile þi le aud
noaptea târziu
venind ca un descântec,
dar trupul se simte,
o, mamã, învins
ca-n gerurile noastre
de acolo.

ULTIMA ZI

Cuvintele mã pãrãsesc, Doamne,
ºi ce nedumerire
în fiinþa mea toatã,
ce pustiu...
Vine un altul obosit de moarte
ºi mã ocupã.
Îngerul se depãrteazã
de felul meu nepãsãtor
de a nu lua în seamã.
Alergând de dragul alergãrii,
Bat pasul pe loc.

Pânã ºi astãzi,
am pus timpul pe butuc ºi...harºti!
Sã-i fie de bine.

Încolo, mersul în pas de tango,
Rãzbeºte doar gãlãgia luptei.
ªi eu
aºteptându-l pe Godot.

CÂND „A NU FI”

Iubite prinþ, a dispãrut Horaþiu, da, a dispãrut.
Sunt mult mai trist ºi-ngândurat ºi, vezi,
cu firea mea de om tãcut,
trebuie sã þip, sã cer, sã demonstrez.

Prinþe, suntem în zodia celor doi gropari,
buzele lui Yorick s-au veºtejit protestând,
sã bea din mustul unei crime mari
ºi se aºazã zaþul neliniºtii în gând.

Hârleþele sapã în cântec de tobe ºi salve,
se hãmãie de pretutindeni aiurit,
au pierit mãscãricii cu tâmplele albe
ºi Fortinbras prin frig s-a rãtãcit.

Mã plimb prin ceaþa ta ºi spectrul vineri
spãrgând cu tâmpla somnul unui astru,
iar degetul întins spre rãnile din mine
aratã vinovaþii ºi cheagul din dezastru.

E-un timp bolnav, ah, prinþe, de-ai fi mai lângã
azi,
prin ceaþã ºi insulte sã suspini „a fi”
când „a nu fi” – degeaba, prinþe, arzi –
e-un joc enorm cu-otrãvuri gri.

POEM BARBAR

Eºti rana din afara mea,
insultã, þipãt, nevedere,
eu nu te vreau, ceva bolnav te vrea,
ceva ceþos, din tot ce sunt, te cere.

Despicã pieptul nopþii ºi apari
în praful sterp al vorbelor de rugã,
ºi-n umbra arsã a unor arbori mari
absoarbe-mã din fugã!

IUBITO, FII ASTÃZI

Mai greu îmi este sângele spre searã,
ochiul e jilav în aerul mut
ºi s-au stins fãcliile afarã,
e vremea trecutã cu gongul bãtut.

Am uitat de aer ºi de pâine,
de soarele negru cu ochii pãgâni...
Iubito, fii astãzi, eu sunt fãrã mâine,
pãmântul se surpã cu tot cu fântâni.

SOCRATICÃ

Sã bem împreunã
paharul acesta
cu îngeri,
ne-am promis
sã bem împreunã
acest pahar.

Încep eu.
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Cu ocazia unui simpozion de comunicãri ºi dezbateri

pe teme de apãrare ºi siguranþã naþionalã am remarcat o

carte cu titlul General adjutant Paul (Pavel) Teodorescu

– Vocaþia creativitãþii. Autorii: prof. univ. dr. Valentin

Ciorbea, P.S. dr. Emilian Loviºteanu ºi comandor dr.

Marian Moºneagu, Editura EXPONTO, Constanþa, 2013.

Din start am intuit cã este personalitatea militarã a cãrei

activitate ºi viaþã a fost legatã de mãnãstirea Dintr-un

Lemn din judeþul Vâlcea ºi nu m-am înºelat! Dar,

lecturând-o, am fost surprins de dimensiunea

personalitãþii, de meritele ºi traseul vieþii unui OM de lângã noi!

Nãscut la 22 iunie 1888 în Bacãu a îmbrãþiºat cariera militarã,

fiind selecþionat pentru a urma cursurile ªcolii Superioare de

Rãzboi din Paris între 1919-1921. A revenit în þarã, fiind repartizat

la Marele Stat Major ºi profesor la ªcoala superioarã de rãzboi

din Bucureºti.

Cunoscând foarte bine limba francezã, puþin engleza ºi având

calitãþi ºi pregãtiri – pe care le putem doar intui – între 1932-1936

a fost ataºat militar la Paris. Între 1936-1937 a fost numit la comanda

ªcolii superioare de rãzboi, iar apoi avansat la gradul de general de

brigadã ºi subsecretar de stat în M.Ap.N. în guvernul Tãtãrescu.

Între aprilie 1938 ºi 11 mai 1940 a fost Ministrul Aerului ºi

Marinei, dupã care a comandat Divizia de Gardã, în august 1940,

fiind avansat general de divizie.

ªi-a exprimat în mod repetat ºi deschis opoziþia faþã de regimul

introdus de generalul Antonescu, fiind silit sã-ºi dea demisia ºi

trecut în rezervã la 7 septembrie 1940. Din ordinul generalului

Antonescu a trebuit sã suporte restricþiile unui „arestat la domiciliu”.

S-a retras în comuna ilfoveanã Joiþa (azi în judeþul Giurgiu),

unde avea în proprietate o casã cu trei camere ºi dependinþe. Aici

a înfiinþat o orezãrie pe circa 10 ha, fiind atras de noutatea acestei

culturi. Din câºtigul obþinut în cei opt ani în care a stat ºi lucrat la

Joiþa, a fãcut numeroase acte filantropice, sãtenii privindu-l ca pe

un real binefãcãtor, cu admiraþie ºi respect.

Mai mult, de cãtre tot corpul de ofiþeri români a fost privit ºi

apreciat ca „un adevãrat pãrinte al armate române interbelice” ºi

„un remarcabil promotor al ºtiinþei ºi artei militare în România”.

Dar viaþa omului Paul Teodorescu nu a curs ºi nu s-a terminat

în aceºti termeni ori în aceastã atmosferã!

Dupã 1948, asemãnãtor cu foarte mulþi generali ºi ofiþeri români

– din pãcate, prea mulþi! – ce au fost închiºi în penitenciare ori

colonii de muncã de trist renume ºi dureroase aduceri aminte,

sau cu domicilii obligatorii (DO) pentru vini imaginare ori

inventate, dar în realitate doar pentru cã au fost cadre militare

superioare ale regimului anterior ºi generalul Paul Teodorescu a

avut de suferit.

Calvarul sãu a început prin excluderea, în 1948, dintre membrii

corespondenþi ai Academiei Române, prin decret al prezidiului

Marii Adunãri Naþionale!

Din acelaºi an, pânã în 1954, a fost în diverse penitenciare

începând cu Poarta Albã ºi terminând cu Aiud, unde a suportat

ºase luni de izolare completã.

Calvarul veniturilor financiare necesare traiului zilnic a durat

din 1954 pânã în 1964, când a fost repus în drepturile de pensie

prin hotãrâre a Consiliului de Miniºtri (HCM).

Calvarul locativ a mai durat însã încã patru ani, pânã 1968,

când colegul sãu de la ªcoala Superioarã de Rãzboi din Paris,

Charles de Gaulle a vizitat România, în calitate de preºedinte al

Franþei ºi a intervenit personal ºi nominal pentru rezolvarea

tuturor problemelor sale. Drept urmare, a obþinut un

modest apartament în cartierul Drumul Taberei din

Bucureºti, de unde, în luna mai 1980, la 92 de ani, s-a

retras la mãnãstirea Dintr-un Lemn din judeþul Vâlcea.

De ce aici?

În mod sigur, pentru cã a avut legãturi spirituale,

afective ºi de sincerã credinþã creºtinã ortodoxã,

exteriorizatã , este drept, într-o manierã aparte: în

intervalul 1938-1940 când a fost Ministrul Aerului ºi

Marinei, a contribuit substanþial la renovarea acestui

lãcaº de cult, ºi care dupã aceastã refacere a devenit mai bine

cunoscut ºi transformat în loc de închinare pentru aviatorii ºi

marinarii români.

A fost înconjurat cu dragoste de mãicuþele mãnãstirii ºi îngrijit

cu respect ºi recunoºtinþã pânã în anul urmãtor, 1981, când la 17

ianuarie a decedat. Dragostea, respectul ºi recunoºtinþa maicilor

de la aceastã mãnãstire se manifestã de atunci în fiecare zi în

rugãciunile lor, la fiecare slujbã ºi în mod special la sãrbãtoarea

sfinþilor Petru ºi Pavel (29 iunie), când la mormântul sãu se

adunã pentru a-l pomeni atât cãlugãriþele, cât ºi aviatori, marinari

ºi cei care nu l-au uitat.

Generalul Mac Arthur a fost unul dintre cei care l-au admirat

pe omul de lângã noi ºi a exprimat convingerea cã „Un soldat nu

moare; el se mulþumeºte sã disparã!”.

Îmi asum libertatea de a-l completa, adãugând cã generalul (r)

Paul Teodorescu a dispãrut, însã a intrat în istorie pe uºa din faþã

pe baza unor fapte, atitudini ºi realizãri deosebite ºi va rãmâne în

istorie – nu doar a armatei – pentru merite ce nu sunt ºi nu vor

putea fi niciodatã contestate!

(Fotografia de la pagina 1: Paul Teodorescu, într-o fotografie

din 1938 pentru revista Time, http://adevarul.ro/locale/constanta/

marele-general-teodorescu-manastirea-dintr-un-lemn-fost-coleg-

c h a r l e s - g a u l l e - e - p o m e n i t - i m p r e u n a - s f i n t i i -

1_57684a135ab6550cb822b975/index.html, mai 2018)

Ion VÂLCEANU

Vocaþia creativitãþii

Ca o recunoaºtere a

universalitãþii creaþiei

Poetului nostru naþional,

UNESCO a declarat „Anul

internaþional EMINESCU”,

în 1989 ºi de asemenea l-a

nominalizat pe Eminescu

„Poetul anului 2000". În

semn de preþuire, NASA a

dãruit unui crater de pe

planeta Mercur numele

Eminescu, iar într-un Catalog al planetelor mici ale Universului

veþi gãsi Planeta EMINESCU. Aºadar, onorantã apreciere a

Poetului, în macrocosmos!

Aici, la noi, în România, s-au atribuit numeroase metafore

numelui sãu: „Luceafãr al poeziei româneºti” sau „astrul venit

din Infinit” care a adãstat o vreme pe meleagurile româneºti, apoi

a plecat mai departe, prin constelaþii, a cãror miºcare ºi muzicã le

cunoºtea prea bine.

Însuºi Poetul ne îndeamnã la meditaþie despre originea sa

atunci când spune despre sine astfel: „Dumnezeul geniului m-a

sorbit din popor, cum soarele soarbe un nour de aur din marea

de amar”…

Emil Cioran se mirã spunând astfel: „Ce-a cãutat pe aici

acela pe care ºi un Buda ar putea fi gelos”… Iar Basmul scris de

Geo Bogza spune cu emoþie despre venirea lui Eminescu pe

plaiuri bucovinene, prin milostenia ºi graþia Proniei Cereºti… ªi

eu una cred cã aceastã imaginare a ajuns la Geo Bogza chiar de

la Eminescu, de la destinul eroului din basmul „Fãt Frumos din

lacrimã”…

Acesta se înfruntã cu Genarul, om rãu, om cu puteri malefice,

diferit de Zmeii ºi Balaurii din basmele populare… Iatã cum îl

înfrânge acesta pe Fãt Frumos:

„…fãrã a zice o vorbã, îl azvârli în norii cei negri ºi plini de

furtunã ai cerului, apoi dispãru cu fatã cu tot… Fãt Frumos, ars

de fulgere, nu cãzu din el decât o mânã de cenuºã în nisipul cel

fierbinte ºi sec al pustiului. Dar din cenuºa lui se fãcu un izvor

limpede ce curgea pe un nisip de diamant. Dar, pe vremea aceea,

Domnul îmbla încã pe pãmânt. Într-o zi se vedeau doi oameni

cãlãtorind prin pustiu. Hainele ºi faþa unuia strãlucea ca alba

luminã a soarelui, celãlalt mai umilit, nu pãrea decât umbra celui

luminat. Era Domnul ºi Sf. Petrea. Picioarele lor înfierbântate de

nisipul pustiului, cãlcarã atuncea în rãcoarele ºi limpedele pârâu,

ce curgea din izvor. Prin cursul apei, cu gleznele lor sfâºiau

valurile, pânã la umbritul izvor. Acolo Domnul bãu din apã, ºi-ºi

spãlã faþa sa cea sfântã ºi luminatã ºi mâinile sale fãcãtoare de

minuni. Apoi ºezurã amândoi în umbrã. Când se scularã spre a

merge mai departe, zise Sf. Petrea: Doamne, fã ca acest izvor sã

fie ce a fost mai înainte! AMIN! zise Domnul, ridicând mâna sa

cea sfântã, apoi se depãrtarã înspre mare, fãrã a mai privi înapoi.

Ca prin farmec, pieri izvorul ºi copacii, ºi Fãt Frumos, trezit

ca dintr-un somn lung, se uitã împrejur. Atunci vãzu chipul cel

luminat al Domnului, ce mergea pe malurile mãrei, care se plecau

înaintea lui, întocmai ca pe uscat, ºi pe Sf. Petrea, care mergând

în urma lui, ºi învins de firea lui cea omeneascã, se uita înapoi ºi-

i fãcea lui Fãt Frumos din cap. El îi urmãri cu ochii pânã ce

chipul Sf. Petrea se risipi în depãrtare, ºi nu se vedea decât

chipul strãlucit al Domnului, aruncând o dungã de luminã pe

luciul apei, astfel încât, dacã soarele n-ar fi fost în amiazi, ar fi

crezut cã soarele apune. El înþelesese minunea învierii sale ºi

îngenunchie înspre apusul acelui soare Dumnezeiesc”.

…Învierea este darul Proniei Cereºti pentru personajul ce

întruchipeazã cele mai alese însuºiri ale neamului sãu, iar Eminescu

este, la rându-i, o astfel de imagine, de aceea mã încumet sã

spun, ºoptit, cu smerenie ºi cu sfialã cã… Fãt Frumos poate fi

Eminescu! Un izvor veºnic viu, sursã de frumuseþi ºi mari elanuri

creatoare!

Eminescu-izvorul ºi-a înþeles menirea, fiind hãrãzit acestui

popor pentru a-i arãta bogãþia sufletului sãu prin poezie… de

aceea a venit în acest neam, iar plecarea lui nu înseamnã pentru

totdeauna.

Romanita-Maria
Stentel

,
, ,

EMINESCU – un posibil Fãt Frumos

Cãlãraºi cu schimbul ai armatei române pe frontul din Bulgaria în cel de-al Doilea Rãzboi Balcanic (1913): din stânga al ºaselea este Iova Giurisici/Djurisici
(a avut conac ºi orezãrie la Vadu Lat – Vlaºca), al ºaptelea este Iancu Braticevici (Colecþia Mihai Braticevici din Izvoru fost Corbii Ciungi)
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Florentin
Popescu

Între topos ºi atopos

De o stranietate ºi originalitate

aflate dincolo de orice îndoialã,

poeta Ioana Greceanu, nãscutã la

Greaca (Ilfov) este o autoare pentru care responsabilitatea

liricã se suprapune cu aceea în faþa lumii ºi a destinului.

Noduri, verigi ºi rãsuciri (Editura Tracus Arte, 2017),

cel de al cincilea volum al sãu (dupã Poeme în pierdere,

1999, Singurãtatea poartã o pelerinã roºie, 2003, Cu o

sabie imprevizibilã începe ziua, 2007, Recviem pentru

omul din cub, 2011 ºi Fragment dintr-un viu, 2012) ne

apare ca o continuare, ca o piesã necesarã dintr-un puzzle

sortit sã ofere o imagine pe cât de complexã tot pe atât

de plinã de nebãnuite convulsiuni – toate conducând în

cele din urmã la conturarea ºi mai apãsatã a unui univers

poetic de excepþie.

Sã observãm dintru început cã nici titlurile volumelor

anterioare nu sunt, ca ºi acesta, întâmplãtoare ºi sugereazã,

ele însele, o anume tematicã, dar ºi o anume orientare –

i-am zice bacovianã! – a poetei. ªi dacã vom face ºi

pasul urmãtor, citind textele, vom constata cã toate

genericele cu pricina îºi aflã pe deplin o acoperire în

idei ºi metafore.

D-na Ioana Greceanu se vãdeºte a fi preocupatã pe de o

parte de aducerea în vers a tumultului sãu interior, iar pe

de alta de cultivarea poeziei ca pe o terapie, de excepþie

ºi ea: „O bucatã de rocã de la care se poate reconstitui

un meteorit/ un fragment de os/ de la care se poate

reconstitui un schelet/ dar piatra/ dar osul din poezie?/

(ca într-o peºterã sã interpretez umbrele)/ poezia se reface

singurã/ poezie interminabilã/ o frâmghie care se apropie/

trãiesc poezie disperat ºi lucid/ ca un medic/ care

experimenteazã/ pe propriul organism/ un medicament

riscant, care-l poate ucide/ dar potenþial salvator/ pentru

o boalã incurabilã/ Poezia este un copil negru/ pe care-l

naºte o femeie albã”.

Lirica spitalelor, a spaþiilor contaminate ºi

contaminante, cu oarecare tradiþie ºi la noi, îºi aflã în

persoana scriitoarei un altfel de interpretare decât cea

tradiþionalã, conducând la întrebãri asupra destinului ºi

a existenþei, nu doar fizice:

„Pe atunci pereþii

spitalului mã înconjurau

pretutindeni/ pe sub

jaluzeaua puþin ridicatã, se

vedeau/ o porþiune

întunecatã de cer/ ºi câteva

stele/ o câmpie albã-albã/

la zeci de kilometri

distanþã/ ºi leagãnul

copilului nenãscut,

legãnându-se singur// sã fie

totul de fricã?// .../ rãmâne

mereu un dubiu/ un gard de

fier forjat calm ºi

intimidant/ prin care îþi

strecori mâna/ numeni nu

primeºte atâta bunãtate

câtã ºi-ar dori/ un obiect cât

de cât binevoitor// în vis

duc o fetiþã bolnavã/ ea

intrã ºi iese din mine când

vrea” (Rãmâne mereu un

dubiu). Destinul, posibilul

eºec este asumat din capul locului, ca o autodamnare, în

cele din urmã ca o condiþie a existenþei: „Când merg în

direcþia asta, merg pânã la capãt/ pe direcþia asta, deºi/

salvãrile merg în sens invers/ deci, la cãpãt, nu va fi nicio

salvare/ totuºi merg în direcþia asta, pânã la capãt” (Pe

strada asta trec salvãrile).

De altfel, în întreaga poezie a d-nei Ioana Greceanu

existã un fel de voluptate a durerii, chiar ºi atunci când

nu este numitã direct ca în Poem în deºert: „Încet, tenace,

lucidã, durerea mã desãvârºeºte/ þin sub presiune/ pãtrund

în tunelul ochilor tãi// dacã aº putea sã vorbesc despre

asta aº supravieþui/ despre ce?// durerea mã vindecã/

puþin câte puþin, mã îngroapã/ pur ºi simplu nimeni/ nici

pacientul cu rãni interne letale/ el a spus: sunt frânt/ ºi

aici s-a întrerupt// aº vrea sã fiu acoperitã de pãmânt/ aº

avea o explicaþie cã nu sunt vãzutã/ chiar ºi aºa, ceilalþi

sunt de neînlocuit// tu zâmbeºti lumii tehnic/ Nu ºtiu tu

eu?” În acest context actul de a scrie, de a-ºi sublima

frãmântãrile în vers ºi metaforã devine o supapã, o

evadare, o cale de supravieþuire într-

o lume demult ºi pe toate planurile

alienatã: „Suntem programaþi sã

scriem/ sã lãsãm urme/ are vreo

importanþã ordinea, cine începe?/

sã înfãºurãm nebuneºte în toate

direcþiile/ cele o mie de mâini la

care mã rog/ sã scrie/ pentru mine/

prin mine/ tot/ ca sã mã vindec/ eu

sunt mereu nepregãtitã/ nu ºtiu

modalitãþile în care mor celule

nervoase supuse agresiunii/ dar

simt/ nici nu trãiesc/ nici nu mor –

legãturi la nesfârºit/ eu, latul gata

sã strângã/ eu, cadavrul/ cu inima

frântã/ îngropat în cap// De cred eu

cã sunt eu?” (Suntem programaþi

sã scriem).

Parte venitã din inspiraþie, parte

din lecturile bogate ºi variate din

marea literaturã a lumii (gãsim aci

mottouri din filosoful german

Thomas Metzinger, din George

Bataille, William Blake, James

Joyce, Silvia Plath, Fernando Pessoa, Konstantin Kavafis

º.a.), care dau un plus de valoare cãrþii, poezia d-nei Ioana

Greceanu þine în totul de un anume tragism care o

apropie, ca viziune cel puþin, de Bacovia.

Pe lângã (sau dincolo de) observaþiile acestea

constatãm cu bucurie cã de la un volum la altul aceastã

autoare îºi consolideazã tot mai mult ºi mai bine un profil

poetic distinct, care o face inconfundabilã ºi o impune

tot mai mult atenþiei.

Rupt o vreme de viaþa ºi miºcarea literarã din þarã,

dl Marian Dumitrescu, nãscut în 1958 în Alexandria

(jud. Teleorman), dar trãitor de mai multã vreme în

Spania, a început sã revinã în arena poeziei de la noi

în 2009, când a publicat volumul Tratatul de pace cu

moartea (Telepres Edit), urmat de Simfonia materiei,

2011, Muntele, 2012, Sfera, 2014, apãrute la editura

bucureºteanã Betta. Cartea sa cea mai recentã, la care

ne vom referi aci, poartã titlul Poeme în metru cuantic,

Editura Betta, 2018.

Apreciat ºi publicat prin anii 1975-1980 de cãtre

Nichita Stãnescu ºi Constanþa Buzea, poetul

teleormãnean, al cãrui timbru – cel puþin în volumul

de faþã – ne-a amintit pe alocuri de autorul

Necuvintelor, dar într-o oarecare mãsurã ºi de Marin

Sorescu, se remarcã înainte de toate (ºi ca ton general)

printr-o autoironie, printr-un sarcasm care vine de

departe, de la Topârceanu, dacã nu cumva de mai

înainte.

Ludic, plãcându-i ceea ce un alt mare poet, Ion

Gheorghe ar fi numit „joaca jocului”, cu o bine

regizatã ºi jucatã pseudo-naivitate, dl Marin

Dumitrescu îºi însoþeºte cartea ºi cu o „Notã” în care,

între altele, citim: „Cosmosul în care trãim este

conºtient ºi este mult mai inteligent ca noi. Bineînþeles

cã acest organism viu, neînchipuit de mare, este un

animal, care trãieºte pe o planetã, care face parte dintr-

un sistem solar, care la rândul lui face parte din

alcãtuirea unui organism viu ºi mare. Tot aºa, ºi pe

unii dintre electronii atomilor care mã compun, pot

trãi animale neînchipuit de mici, care sunt alcãtuite

din atomi neînchipuit de mici... În clipa în care m-am

întrebat dacã aceastã

scarã poate fi infinitã, m-

am speriat foarte tare ºi

mi-am pierdut gândul.

Câteva mii de ani am

hoinãrit prin tot felul de

gunoaie filosofice, de

ipoteze, teorii ºi

demonstraþii, ca sã pot sã

scriu, în cele din urmã,

câteva poeme în metru

cuantic.”

În fine, lãsând la o parte

acest tip de consideraþii,

oarecum teribiliste ºi

sarcastice la adresa

condiþiei lui de poet,

trebuie sã recunoaºtem ca

semnatarul volumului are

har, „ªi eu vin/ - zice el

autodefinindu-se în fugã –

De deasupra apei,/ Vin de

deasupra mea / Caun duh/

ªi stau deasupra mea/ În

vãzduh,/ Contemplându-

mã/ Cum stau la masa de

lemn/ Cu propria moarte/

ªi beau din pahar cerul/

Ioana Greceanu, poeta convinsã cã

„suntem programaþi sã scriem”

Marin Dumitrescu, poetul „dibuind cu gândul, cãderea în eternitate”

ªi sã bea ºi ea,/ O îndemn.” (Înspre luni). În alt loc

(Mecanicã cuanticã) poetul versificã într-o manierã care

ne-a amintit de Poemul despre

cub al lui Nichita Stãnescu, fãrã

a se înþelege de aci cã ar fi un

epigon, ci mai degrabã un

discipol al aceluia: „Oricare trei

trepte octogonale/ Duse printr-

un punct,/ Genereazã/ Opt reþele

spaþiale,/ În care guverneazã/

Legile universale.// Punctul

aparþine/ Celor opt reþele,/ Însã

numai punctul/ Aparþine.// ªi

punctul este gol de stele/ ªi e

naºtere de lumi divine.// De opt

lumi distincte ºi egale,/ Toate

tridimensionale.// Într-una, m-

am nãscut întâmplãtor,/ Sau

poate dinadins, nu-mi amintesc

precis,/ Dar sunt ºi mi se pare

îngrozitor/ Cã în fiecare clipã

pot sã mor”.

Înºelãtoare la primul nivel al

lecturii, poezia d-lui Marin

Dumitrescu prezintã suficiente

virtuþi pentru a putea fi cititã

cu un anume interes ºi pentru

a oferi cititorului surprize

dintre cele mai plãcute.
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Emil
Talianu

La Giurgiu, pe strada Abundenþei

(astãzi Victoriei), la nr. 13, se naºte la

13 mai 1907 Ionescu Emil Gulian, fiul

magistratului Ionescu Iulian Gulian ºi

al profesoarei Ionescu Elena Gulian,

dupã cum atestã actul de naºtere 304

din 1907, al Primãriei Giurgiu. Despre

anii copilãriei ºi adolescenþei se

cunoaºte mai puþin. Doar Colegiul

Naþional Ion Maiorescu mai pãstreazã

încã, tabloul promoþiei 1925-1926

care are în centru pe ºeful acesteia, Emil Gulian, ºi dintre

colegi, cel mai cunoscut, distinsul profesor Marinel

Marinescu. Alãturi, profesori de excepþie: Savin Popescu,

Dan Barbilian, Alexandru Cartojan. Cert este cã dupã

absolvirea liceului, Emil Gulian se mutã cu familia în

Bucureºti unde urmeazã studiile superioare.

Din pãcate, în încleºtarea ultimului rãzboi mondial,

pe întinsul þinut rusesc, viaþa sa a fost frântã. Pentru soþia

sa, Hortance Maria Lucia Dejoiu, cu care se cãsãtorise

abia cu ºase ani în urmã, la 19 aprilie 1936, conform

actului 413 al Primãriei sectorului 1 Bucureºti, dispariþia

soþului a fost incredibilã. Trãind cu speranþa unei

întoarceri de pe front, abia peste 35 de ani, la 7 noiembrie

1977, judecãtoria sectorului 2 Bucureºti emite o hotãrâre

deliberativã de deces (numãrul 3.742) prin care se

consemneazã ca datã a decesului lui Emil Gulian, pe

baza unor documente militare ºi informaþii certe, 20

noiembrie 1942. Pe baza acestei hotãrâri, se va elibera,

la Giurgiu, actul de deces 35 din 28 ianuarie 1978.

În ciuda faptului cã Poetul s-a stins din viaþã pe frontul

îndepãrtat, Emil Gulian se va lega prin moarte tot de

oraºul în care s-a nãscut ºi pe care l-a iubit. Se închide,

astfel, cercul vieþii lui Emil Gulian tot la Giurgiu.

Anul 1934 rãmâne un moment de referinþã în

activitatea sa literarã marcându-i debutul editorial.

Institutul de arte grafice Luceafãrul, cu sediul în

Bucureºti, strada Numa Pompiliu, nr. 7-9, va edita volumul

de versuri, deosebit de sugestiv intitulat Duh de basm,

ilustrat de un mare grafician al timpului, Mac

Constantinescu.

Dacã o parte din creaþia sa poeticã este de acum

cunoscutã prin reeditarea volumului Duh de basm în

valoroasa colecþie Biblioteca giurgiuveanã, la sfârºitul

anului trecut, de data aceasta, cititorii îl vor cunoaºte pe

Emil Gulian ca prozator.

INEDIT – EMIL GULIAN PROZATOR
O însemnare, nedatatã, are menirea sã prezinte bucuria

scrisului pe care o nutreºte Emil Gulian aºternând pe

coala albã, cu scrisul sãu ordonat ºi lizibil încã, deºi a

trecut de când au fost înnobilate de ºiragul cuvintelor,

aproape un secol: „Þie caiet iubit sã-mi destãinuiesc

bucuriile, þie durerile. Ce nebãnuite ºi neînþelese sunt

sentimentele care m-au cuprins în ultimele zile. ªi totuºi

în ele trebuie sã fie tot nebuna dorinþã de dragoste care

se ridicã...”

ªi, la 22 mai 1924, când adolescentul avea doar 17

ani, pe o micã coalã de hârtie, rãmasã printre manuscrise,

îºi încerca peniþa, dupã cum ne confirmã petele de

cernealã neagrã care încarcã foaia:

ÎNSERAREA

Armonii de umbre ce cad în falduri mari, îºi

îngemãnazã tristeþea în amurg , cu tonuri ºterse de

naturã moartã. Armonii de umbre îºi frâng aripile în

fâlfâiri deznãdãjduite.

Copaci negri mici s-au aºezat printere umbre abãtuþi

pe margini de trotuare îndoliate, obosiþi, cu ramuri

plângãtoare, cu ramuri coborâte spre pãmânt .

Moartea aleargã cãlare pe strãzi, cu orbitele goale,

în goanã nebunã. Aripi se frâng în cerul greu . Pe voal

negru de fire subþiri de funigei , cad încet presãrãri fine

de culori mate.

Descoperiþi-vî pentru rugã ! Ziua tãcutã îºi cântã

rugãciunea

de searã. Sufletele toate au cãzut la pãmânt.

Taceþi ! Înserarea. . .

22.5.1924.

O creaþie literarã adolescentinã. Rânduri de prozã

poeticã care prinde un moment de final al zilei, reliefând

zestrea deosebitã pe care o avea Emil Gulian.

A avut grijã scriitorul Emil Gulian sã lase mãrturie,

printe manuscrisele sale, numãrul din decembrie 1933,

al revistei lunare de literaturã Herald (redactori Neagu

Rãdulescu ºi Miron Suru). Dintre cei care semneazã se

aflã: Radu Gyr, V. Voiculescu, Sergiu Dan, Cicerone

Theodorescu, Vasile Lovinescu, Vlaicu Bârna ºi Emil

Gulian.

La pagina 30 este tipãrit un fragment, dupã cum

corecteazã cu cernealã neagrã Emil Gulian, adãugând

prepoziþia Din „Tinere fete”, totodatã, fãcând ºi douã

corecturi pe textul tipãrit. Transcriem fragmentul:

<(Din) TINERE FETE
În acea vreme venind târziu acasã,o gãsii pe pragul

casei, plecând. Avea pãlãria pe cap, o blanã rãsucitã la

gât ºi era întovãrãºitã de mãtuºi-sa.

Privind scãrile acelea de noapte care duc la subsol ºi

considerându-le un etaj aveam priveliºtea a trei colivii

suprapuse cãrora li s-a scos un zid, subsolul, scãrile

întoarse ºi odaia întunecatã de deasupra, cu lampa pe

masã, în mijloc. În acest decor, rezematã pe cot la

marginea balustradei scãrilor, stãtea ea ºi pãlãria, puþin

aplecatã pe ochii aprinºi, nu mã lãsa sã-i vãd decât pe

jumãtate faþa.

Mi-am adus atunci aminte de un roman rus cu aceeaºi

atmosferã de opaiþ, de noaptea ºi de gardul de fier

înconjurat cu tufe, între care o rãstignisem cândva, pradã

moale ºi abãtutã, pe zãbrelele care o întreceau, sprijinind-

o cu vigoarea lor încleºtatã. ªi supunerea ei fusese atunci

un blestem, care avea sã mã lege pânã astãzi.

Dar întorcându-mã la scara întortochiatã în jurul cãrea

totul era învãluit în îndoialã,ca atunci când micºorezi

mult lampa, vãzui umbrele cum treceau ca niºte boccele

nedefinite de lânã neagrã, prin aer ºi pe duºumea, fãrã

zgomot mereu pe lângã imobilitatea ei întristãtoare.

Pluteau în jurul capului ei cu ochi morþi, susþinut cu o

mânã pe balustradã.

Doream pe mãtuºi-sa care mã urmãrise pânã în camera

mea, pierzându-ºi mintea cu rânjete bestiale. Îi atinsesem

sânul mare ºi moaleºi începusem sã rânjesc pe întuneric,

cu gesturi conþinute. Aceste singure sclipiri de dinþi în

noapte ºi legãnãri de sân, însemnaserã dragostea noastrã.

ªi ea stãtea singurã acolo aºteptîndu-mã, apãsându-ºi

sânii, falca ºi pulpele pe balustradã, lângã scara îngustã

care duce la subsolul în care nu mai arde nici o lumânare,

care acum nu mai e locuit de nimeni, e îngheþat ºi cu

geamurile pecetluite. Ce mai cauþi aici fantomã

nechematã, într-un decor aºa de îngheþat, unde nimic nu

s-a schimbat, afarã de sufletul meu, care totdeauna e trist

fiindcã totdeauna pleacã.>

Sunt doar câteva pagini din volumul Emil Gulian, poet

al Giurgiului, care va fi tipãrit la o editurã bucureºteanã.

Maria Elena LAZÃR
Nãscutã în anul 1975, din doi pãrinþi medici, nici ea ºi nici fratele sãu mai mare nu au urmat aceastã

carierã. Dupã un liceu de limbi strãine în Bucureºti, având o mare pasiune pentru limba ºi literatura germanã,

a absolvit Institutul Goethe. Începe sã scrie poezii din timpul liceului, publicând un volum sub titlul „O torþã!”.

ÞESÂND LA UN GOBLEN

Mã aºez la o fereastrã cu gând în altã parte

Þesând la un goblen ce-ntruchipeazã

Vise-alese, cuminþenii

Plãpânde ºi odihniri hoinare. Chipul

Meu rumen, angelic, se lipeºte

De-un geam ºi se reflectã-n vise

Creatoare, în dansuri de legende ºi

Mister. Visez deodatã cu ochi

Deschiºi cum Raiul se deschide ºi

Cum din þesãtura pe care o brodez

Irumpe-o arcã plinã de migdale

ªi-un corn al abundenþei cuprins de

NEMURIRE.

ALTARUL DE LUMINÃ

Am rãmas pe dinafarã, pe dinafara

Propriului meu sine. ªtiu ce-i

Filozofia, minunea care-i omul,

Câmpul de valori. Filozofia-i

Cea mai sacrã facultate, altarul de

Beþie, lumina ce creºte-n depãrtare

Purã de licãriri hoinare, de cuvinte pestriþe,

De gânduri transparente ce unduiesc

Amurgul. Gândul îmi este hrana

Viitoare, ce naºte din ierburi

Aromate, din clipa de nectar

Ce creºte-n depãrtare.

ATÂT DE DIAFANÃ

Zeus a anunþat sãptãmâna trecutã

Cã a început sã plouã

În Olimp, sã plouã cu petale

De crini multicolori, sã

Plouã

Cu vise de pescãruºi 

Ce cântã.

Olimpul e atât de pur º-atâta de mãreþ 

Încât 

Vârful i se-amestecã cu nouri 

Diafani, atât de diafani

Încât

Totul devine o puritate

Blândã, idealã, de vis strãlucitor.

VISUL UNEI LIBELULE 

Imaginea Naturii la Sighetul Marmaþiei îmi 

Poartã paºii spre-o casã þãrãneascã;

Acolo,

o femeie frãmântã pâinea,

Caldã, o-ntinde peste vatrã º-aºteaptã

S-o coacã la focul salvator.

Acolo,

e Natura ce Soarele o-ngânã

Cu Luna, cu Luceferii.

Acolo,

Vãzduhul e mai pur, iar iarna

Natura devine transparentã, se sublimeazã,

Se face LIBELULÃ.

Totuºi, ce-i vãzduhul 

Decât un UNIVERS din visul unei libelule?
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Vâlvã mare într-o însoritã zi de toamnã a anului 1817 în piaþa
din faþa bisericii florentine Santa Croce. Un bãrbat elegant, cu
joben, redingotã ºi baston, ieºind din renumitul lãcaº, dupã numai
câþiva paºi, coborând cele câteva trepte se prãbuºi brusc la pãmânt.
Lumea din preajmã sãri în ajutorul celui aflat pe caldarâmul plin
de praf amestecat cu paie cãzute din nenumãratele atelaje care
strãbãteau locul acela atât de aglomerat.

În vacarmul care s-a propagat rapid, cineva vocifera pe un ton
baritonal: „Sã vinã spiþerul! Sã vinã spiþerul!”

ªi, întradevãr, de dupã colþ apãru un bãrbat înalt, cu o impozantã
mustaþã ºi un ºorþ alb, ancorat de dupã ceafã, purtând în mâini o
cutiuþã din catifea neagrã conþinând tot felul de flaconaºe. Masivul
personaj se apropie gâfâind. Îºi croi loc printre
numeroºii „gurã cascã”, personaje pestriþe, care
mai de care aflându-se în treabã, dând recomandãri.
Dupã ce aruncã o privire suveranã asupra locului
ºi a victimei, desfãcu dopul din sticlã al unui mic
flacon ºi-l trecu pe la nasul pacientului prãbuºit
fãrã suflare. Urmã apoi acelaºi ritual cu al doilea
flaconaº, de data aceasta mai maroniu ºi imediat
cu un al treilea, pe care-l þinu mai mult în dreptul
nãrilor celui aflat în suferinþã.

La numai câteva secunde dupã fiecare manevrã,
faciesul alb ca varul al celui aflat pe pietrele
neprietenoase ale pavimentului începu sã prindã
culoare, iar individul elegant, al cãrui joben se
rostogolise undeva printre picioarele curioºilor,
începu sã deschidã ochii ºi sã-ºi mobilizeze braþele.
Sãrurile îºi fãcuserã efectul.

Spiþerul, cu mâinile în ºold, privea cu
superioritate prostimea care începuse sã-l
ovaþioneze ºi sã-l aplaude.

Spectacolul se terminase. Birjarul trase ºareta
aristocraticului personaj, iar împreunã cu doi
gãligani reuºirã în doi timpi ºi trei miºcãri sã-l
suie pe perna din piele a bãncuþei din spate.

Individul aflat în suferinþã nu era un oarecare.
Cãlãtorise mult în cei aproape patruzeci de ani.
Fusese chiar ofiþer în armata Împãratului
Napoleon, parcursese multe verste în drumul prin
Rusia cãtre Moscova, iar când dupã înfrângerea
de la Berezina glorioasa oaste napoleonianã va bate în retragere,
în debandada creatã va pierde ºi un manuscris valoros privind
pictura italianã, pe care mai apoi îl va rescrie abordând pe lângã
pictura napoletanã ºi pe cea florentinã.

Cãlãtorul neobosit prin Germania, Austria, Ungaria, Rusia se
va abate la un anumit moment ºi prin Valahia, prezenþa sa fiind
semnalatã pe valea Teleajenului, la „Hanul Roºu” din preajma
Slãnicului prahovean, unde diligenþa care-l purtase zile în ºir îl
va lãsa într-una din nopþile în care se refãceau atelajele, caii,
proviziile ºi pasagerii.

Era omul care se entuziasma la flacãra operelor marilor
personalitãþi. S-a ocupat de opera lui Racine ºi Shakespeare, a
scris despre Mozart ºi Haydn, l-a cunoscut pe Lordul
Byron, a cãrui personalitate l-a fascinat. Era un
îndrãgostit de muzicã ºi de teatrul italian. Chiar în
timpul unui voiaj italian, cel din 1817, gurmandul
Gioachino Rossini compusese, cu verva celor douãzeci
ºi ºase de ani ai sãi, celebra „Bãrbierul din Sevilla”, pe
textul francezului Beaumarchais.

Reprezenta un întreg univers acest personaj, care
fusese pentru câteva minute actorul principal al unei
întâmplãri, din fericire, fãrã urmãri grave, dar pe care
istoria a consemnat-o, pentru cã era nimeni altul decât
Henri Beyle, sau cum îl cunoaºtem prea bine astãzi, pe
numele sãu literar, Stendhal, pseudonim pe care l-a
preluat dupã o localitate situatã pe Elba, undeva în
estul Germaniei. Între celebrele lui scrieri se numãrã
Roºu ºi Negru, Mãnãstirea din Parma, Vanina Vanini,
Lucien Leuwen, Amintirile unui egoist, Viaþa lui Henri
Brulard.

Pasionat memorialist, Stendhal va þine ºi un jurnal
între 1801 ºi 1823, care va cãpãta o formã completã
abia în 1937, când Henri Martineau va tipãri un text
cuprinzãtor al crochiurilor risipite printre manuscrisele
sale.

Niciun moment nu m-am gândit sã reproduc scena
acelei stãri lipotimice pe care ilustrul Stendhal a avut-
o dupã vizitarea celebrei catedrale a Sfintei Cruci din
Florenþa. Cu toate riscurile care te pândesc la fiecare
literã, am fãcut, totuºi, aceastã introducere aºa cum am intuit cã
s-au întâmplat lucrurile în acel moment, înregistrat de istorie,
atât a medicinei cât ºi a literaturii, sub denumirea de „Sindrom
Stendhal”.

Termenul medical de sindrom, conform DEX (p. 99) reprezintã
„Totalitatea semnelor ºi a simptomelor care apar împreunã in
cursul unei boli, dându-i nota caracteristicã”.

Sindromul acesta cuprinde o componentã somaticã (tulburãri
vasculare, cardiace ºi cerebrale) ºi o bogatã componentã psihicã,
fiind înscris în categoria manifestãrilor psihosomatice. Se traduce
liber printr-o suprasaturare cu imagini a mentalului invadat de
trãiri ºi senzaþii legate de sfera frumosului, care în cazul
persoanelor care au o trãire emoþionalã deosebitã faþã de
fenomenul artistic, poate deveni factor cauzal al declanºãrii
sindromale.

A cãpãtat ºi denumirea de Sindrom Florenþa. A fãcut obiectul
studiului unor cunoscuþi psihiatri, între care s-a evidenþiat italianca

Graziella Magherini. El reprezintã, în fond, o acumulare masivã
de imagini, cunoºtinþe, noþiuni, asociate cu trãiri intense,
supraliminale, toate concurând la creºterea pragului de
excitabilitate corticalã ºi de secreþie acceleratã de hormoni, având
ca urmare ridicarea gradului emotivitãþii individului concomitentã
unei suprasolicitãri într-un interval de timp redus, a scoarþei
cerebrale a respectivului subiect.

Este vorba despre hiperculturalemie sau, mai pe înþelesul tuturor,
o acumulare enormã de componente psihologice ºi fizice (obosealã

prin mers, stat în picioare un interval îndelungat), ceea ce, forþând
termenul, am putea-o denumi „o indigestie” cauzatã de esteticism,
printr-o hiperacumulare de noþiuni culturale pe un fond de
hiperexcitabilitate psihicã.

S-a mai descris fenomenul în legãturã cu alte douã oraºe în
care frumosul clocoteºte la fiecare pas. Este vorba despre
sindromul de hiperculturalemie asociat Parisului ºi Ierusalimului.

Dupã opinia mea, sunt totuºi cazuri diferite. La Florenþa
densitatea fenomenului cultural este extrem de concentratã, iar
valenþele artistice ating cote de neegalat, situaþia lor topograficã
fiind de multe ori conjunctã.

La Paris, enormitatea manifestãrilor culturale vechi ºi noi
copleºeºte vizitatorul. Pentru a pãtrunde fenomenul, parcurgerea

„à pied” este de cele mai multe ori necesarã ºi folositoare pentru
a înþelege complexul socio-cultural.

La Ierusalim intervine factorul emoþional legat de concepþia
religioasã peste care se suprapune elementul politic care a condus
la adaptarea unor mãsuri de securitate duse dincolo de limita
imaginaþiei ºi care influenþeazã privitorul.

Între sfinþii cei mai veneraþi în Italia, în lumea catolicã ºi nu
numai, sfinþii Anton de Padova ºi Francisc de Assisi sunt cei
care se bucurã de cea mai cuprinzãtoare adoraþie a credincioºilor
catolici, dar ºi a altor religii creºtine.

Sfântul Francisc de Assisi, apostolul sãracilor, a trecut în lumea
drepþilor în 1226, iar numai dupã doi ani a fost canonizat, tocmai
pentru jertfa sa pãmânteanã. Discipolii sãi se vor rãspândi în
toatã Peninsula Italicã, stabilindu-se în cartierele cele mai amãrâte
ale comunitãþilor umane. Încã din 1229 existã o bisericã în
Florenþa, care-i era dedicatã. La 1295, pe ruinele acestui mic

edificiu, într-un moment de înflorire social-economicã ºi artisticã,
Arnolfo di Cambio începe ridicarea catedralei Sfintei Cruci.
Conceputã a fi nu numai impresionantã prin dimensiuni ci ºi
foarte luminoasã, având ferestrele realizate în formã de cruce
egipteanã (T), rãmâne cea mai mare bisericã franciscanã a Italiei.

Acest edificiu avea sã adãposteascã nu numai comori ale artei,
dar ºi mormintele unor oameni de seamã pentru planeta noastrã.
Impunãtoarea construcþie reprezintã astãzi un punct de mare
atracþie pentru cohortele de vizitatori de pe toate meridianele,
care vin atraºi de nestematele oraºului ce dateazã din anul 59
înainte de Hristos, aºezare ale cãrei baze au fost puse de romani
în timpul domniei împãratului Cezar Augustus.

Primul nucleu al aºezãrii florentine l-a constituit modelul taberei
romane, patrulater, cu latura de 500 de metri, având douã axe
principate nord-sud ºi est-vest, cele douã axe intersectându-se în
actuala Piaþã a Republicii, socotitã ºi astãzi drept centrul oraºului.

Numele localitãþii este de sorginte
romanã. I-a fost atribuit din latinescul
Florentia, ceea ce s-ar traduce printr-o
urare de prosperitate ºi de dezvoltare a
comunitãþii care s-a statornicit pe acest
teren fertil ºi înflorit. Cert, au avut mânã
bunã!

Nu se cunosc însã relaþiile existente
între romani ºi comunitatea etruscã
preexistentã pe acele meleaguri.
Istoriceºte vorbind, este dovedit faptul
ca aceºtia se instalaserã în secolul al
nouãlea înainte de Hristos pe direcþia
centro-septembrionalã peninsularã,
dând acesteia numele de Etruria, iar
latinii schimbându-i denumirea în
Tuscia, actuala regiune Toscania, a cãrei
capitalã este Florenþa, cuprinzând mai
multe provincii.

Pe teritoriul actualei Firenze, au fost
însã probleme. Acum douã mii de ani,
prin propagarea creºtinismului,
apropierea unei noi forme de religie ºi
în paralele a unei noi culturi, traseul
societãþii nu a decurs deloc lin.

În a doua jumãtate a secolului al
treilea, Sfântul Ioan Botezãtorul a fost
proclamat patronul oraºului, înlocuind
acea divinitate pãgânã care era zeul

Marte. Tot în aceastã perioadã apare ºi primul martir creºtin,
Sfântul Miniato. În 393, Sfântul Ambrozie, arhiepiscopul de
Milano, astãzi patronul marelui oraº piemontez, consacra prima
bisericã creºtinã dedicatã Sfântului Laurenþiu. Este momentul
dezagregãrii marelui Imperiu Roman din occident, aflat sub
presiunea nãvãlirilor barbare. Apar, astfel, noile naþiuni europene,
nãscute din regatele fondate de barbari în vechile provincii ale
Imperiului.

Peninsula devine un veritabil teren al disputelor, al cuceririlor.
În Florenþa se succed, rând pe rând, bizantinii (secolul al ºaselea),
apoi lombarzii (secolul ºapte ºi opt), iar în al nouãlea secol francii.

Asistãm la o perioadã în care supravieþuirea devine primordialã,
iar preocupãrile artistice ºi culturale sunt neglijate, singurul punct

notabil reprezentându-l comunitãþile
monastice. Trebuia pãstratã unitatea marelui
imperiu al lui Carol cel Mare, pentru acea
stabilitate necesarã garantãrii vieþii culturale a
urbei. Se va pune piatra de temelie a bisericilor
celor trei Apostoli. Politichia pune stãpânire
pe comunitate. Apar feudele ºi feudalii. În 962,
Otton I de Saxonia constituia Sfântul Imperiu
Romano-Germanic. Va fi timpul unei continue
ºi aprige dispute între puterea pontificalã ºi
cea imperialã. Opoziþia în plan cultural va fi
excomunicarea lui Henric al IV-lea de cãtre
Papa Grigore al VII-lea, la 1077, ceea ce are
drept efect florentin crearea de facþiuni de luptã
ºi implicit dezintegrarea unitãþii comunitare.
Apar focare ale grupãrilor inamice. Are loc o
învolburare a societãþii care pãtrunde pânã în
pãturile de jos. Lupta de la vârf cunoaºte forme
de un dramatism violent. Zidurile de apãrare
ale cetãþii se întãresc, chiar dacã vor deveni în
viitor locuinþe. Oamenii sunt încãtuºaþi de
fortificaþii. Aºa se naºte viitoarea formã de
organizare a societãþii florentine: comuna.
Construcþiile se îndesesc una în alta, strãduþele
formeazã adevãrate meandre care permit din
ce în ce mai greu accesul cailor ºi a atelajelor.
Existã încã o trãsãturã caracteristicã:

participarea democraticã în administrarea treburilor publice, ca
ºi înflorirea comerþului ºi a meseriilor, cu efect benefic în economia
localitãþii.

Creºte populaþia prin sporirea natalitãþii, migraþia ruralã creºte
ºi ea, iar cei mai mulþi se stabilesc aici, Florenþa ajungând la
100.000 de locuitori. Prelucrarea lânei atrage mai bine de 30.000
de oameni. Oraºul, care începe sã se dezvolte, se extinde ºi trece
pe partea cealaltã a fluviului Arno, cel care în decursul secolelor
se va revãrsa, iar aluviunile sale vor distruge munca ºi averea
oamenilor, aºa cum a fãcut-o ºi în noiembrie 1966.

Apar bãncile, bineînþeles, dintru-nceput cu toate necazurile
cauzate de contracte ºi de continua ºi nesfârºita poftã hrãpãreaþã
a bancherilor. În 1252 este bãtut primul florin, prima monedã
localã, care devine în scurt timp una dintre cele mai bine cotate
monede ale momentului. Asta se traduce printr-o epocã de înflorire
ºi de bogãþie.

Florenþa Sindromului Stendhal
Florin COLONAª

Interior din Catedrala Santa Croce din Florenþa

Catedrala Santa Croce din Florenþa

(continuare în pag. 11)
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Luptele fratricide cresc însã proporþional cu bunãstarea,
principala disputã fiind între Guelfi, plasaþi în jurul Suveranului
Pontif ºi Gibelini, cei devotaþi Împãratului. Marea confruntare
se va desfãºura, cu mai micã sau mai mare intensitate, cu intervale
mai mari sau mai mici de liniºte, oricum disputa cavalereascã sau
cea politicã va da câºtig de cauzã puterii papale, guelfii apãrând
ca formã statalã Republica Florentinã, prin care se va stabili un
echilibru politic.

Drept consecinþã se va stimula bogãþia, inclusiv în sfera cultural-
artisticã, ceea ce va face ca Arnolfo di Cambio, în
numai trei ani, între 1295 ºi 1298 sã înceapã
temerarul proiect al ridicãrii nu numai a bisericii
Sfintei Cruci, dar ºi a altor douã edificii
grandioase, Santa Maria del Fiore ºi Palatul
Signoriei, cu toate cã înainte cu nu prea mult timp
se înãlþaserã Santa Maria Novella ºi Palatul
Bargello, al Cãpitanului Poporului ºi apoi al acelui
Podesta, al acelui supraveghetor la lupta
anticorupþie – niciodatã florentin, pentru
menþinerea neutralitãþii ºi a echidistanþei deciziilor
– un fel de D.N.A.

Mã întreb, ce reprezintã astãzi trei ani pentru o
lucrare grandioasã cuprinsã în Programul de
Guvernare sau al Primãriei Generale? Un mizilic,
necesar pentru studii perisabile de fezabilitate,
urmate, sine die, de nesfârºite contestaþii... ºi zero
realizãri...

Este epoca marilor izbânzi culturale florentine
prin scrierile lui Boccacio, Petrarca, dar mai presus
de toate ale lui Dante, socotiti a fi pãrintele limbii
italiene.

Rãspândirea în întreaga peninsulã a operelor
florentinilor ºi înlocuirea limbii latine prin cea
florentinã, utilizatã din ce în ce mai frecvent în
actele oficiale ºi în literaturã, va determina,
neîndoielnic, impunerea limbii la nivel naþional,
iar pe Dante încununându-l drept forþa motrice a
acestui proces lingvistic.

Asta este succinta panoramã a momentelor care
au anticipat ridicarea monumentalei Santa Croce,
care deþine la momentul actual rolul unui Panteon
Florentin, nu numai prin minunata construcþie, prin operele de
artã care o împodobesc, dar ºi prin marile figuri ale culturii
mondiale care ºi-au ales sã-ºi petreacã veºnicia în liniºtea
înãlþãtorului lãcaº.

Desigur, în opt secole s-au petrecut multe modificãri, atât la
construcþia iniþialã a marelui edificiu, cât ºi pe parcursul anilor,
oricum, de un bun timp încoace.

Stilul catedralei este unul gotic, dar nu aºa de rigid
ºi greoi ca cel al Catedralei Santa Maria del Fiore.
Pilonii sunt cu mult mai armonioºi, plafonul nu este
plat, ci în pantã, având o adevãratã þesãturã artisticã a
traverselor din lemn care-i asigurã stabilitatea. Pereþii
laterali au, de asemenea, o remarcabilã fineþe.

Timpul a lucrat pentru construcþia care s-a
îmbogãþit, printre altele, cu acel „meraviglioso” amvon
pentagonal, operã a lui Benedetto da Maiano (1472),
faþetat pe fiecare laturã cu câte o scenã din viaþa
Sfântului Francisc.

O altã minune a artei, piesa în piatrã auritã fãuritã
de Donatello, datând de la 1435, ca ºi cei doi ediculi
în arc, care închid un sarcofag, deasupra aflându-se
un pat funebru. Aici odihnesc doi umaniºti cunoscuþi,
Leonardo Bruni ºi Carlo Marsuppini, iar cei care au
executat aceste lucrãri sunt doi maeºtri florentini,
Bernardo Rosselino ºi Desiderio da Settignano.

Circa 300 de personalitãþi îºi dorm somnul de veci
în aceastã catedralã, unde simpla intrare costã opt
euro ºi uneori se stã la o coadã de câteva zeci de
minute, este adevãrat cu mult mai puþin decât la Santa
Maria del Fiore, unde coada ajunge, uneori, la câteva
sute de metri. Este un lucru mai neobiºnuit pentru noi
de a scoate bilet la intrarea într-un lãcaº de cult. Foarte adevãrat
este însã cã la Biserica Neagrã din Braºov se practicã aceastã
cutumã. La celebrul Dom din Milano, biletul se obþine de la un
ghiºeu special, aflat peste drum de construcþie, dar pânã la poarta
de acces ai câteva sute de metri ºi pretul este de doar... trei euro.
La celebra catedralã parizianã Nôtre Dame, unde sunt mii de
vizitatori concomitent, intrarea este liberã, dar dacã vrei sã pui o
lumânare sau o candelã se achitã un euro sau mai mult, în funcþie
de mãrimea lumânãrii.

Existã la Florenþa ºi sfinte lãcaºuri în care accesul este gratuit,
dar care nu au afluenþã deosebitã de vizitatori, deºi sunt construcþii
vechi, cu arhitecturã deosebitã, cu opere de artã ale marilor maeºtri
aflaþi cu duiumul de-a lungul secolelor pe acele meleaguri, care
îþi oferã posibilitatea reculegerii spirituale ºi artistice la modul
cel mai plenar, aºa cum te întâmpinã biserica San Lorenzo.

Strãvechea Florentia, actuala Firenze, este un oraº minunat,
ale cãrui splendori îþi umplu sufletul de bucurie, dar îþi golesc ºi
buzunarul dacã eºti dornic de a vizita cât mai multe din minunãþiile
de aici. Dar despre acest subiect meschin, care îþi îngrãdeºte, în
bunã mãsurã, accesul la marile opere, aici ºi aiurea, este prea
mult de discutat, iar concluzia este cã trebuie sã te hotãrãºti ce
poþi vizita ca timp ºi... money.

Zidurile de la Santa Croce adãpostesc întru veºnicie marile figuri
florentine, ilustrissime nume ale artei plastice, filosofiei, ºtiinþei,
moralei ºi ale vieþii publice sau religioase, fiecare dintre aceste
locuri beneficiind de aportul artistic al unui grandios maestru.

Urna funerara a titanului Renaºterii italiene, cel nãscut la Roma,
trãitor între 1475 ºi 1564, Michelangelo Buonarroti, în egalã

mãsurã pictor, sculptor, arhitect ºi poet, este opera lui Giorgio
Vasari, el însuºi pictor, arhitect ºi istoric de artã, autor al unei
cãrþi care a trecut veacurile – Vieþile pictorilor, sculptorilor ºi
arhitecþilor – dacã vreþi, o altã punte peste veacuri a acelor Vieþi
paralele scrise de Plutarh.

Vreau sã precizez cã la Vasari nu este vorba despre acea analizã
platonicianã a douãzeci ºi trei de perechi-personaje, unul grec ºi
altul roman, oferind cititorului modele de virtute ale unor
personalitãþi politice abordate din unghiul psiho-socio-moral.
La Vasari este o analizã paralelã, de sintezã a ansamblului, o
situare a personajului în contextul epocii, în care comparaþia este

primordialã.
Mormântul lui Nicollo Machiavelli (1469-1527), cancelar al

Republicii Florentine, are înscris, în limba latinã, pe marmura
sepulcralã inscripþia „Scopul scuzã mijloacele”. Monumentul,
datând de la sfârºitul secolului al XVIII-lea, are o alegorie
reprezentând Diplomaþia, ce a fost realizatã de cãtre Innocenzio

Spinazzi.
Marele savant astronom Galileo Galilei se naºte la Pisa în anul

morþii titanului Michelangelo (1564-1642). Va trãi la Florenþa,
gãsind în jurul familiei Medici nu numai înþelegerea, dar ºi
mijloacele necesare cercetãrilor sale revoluþionare asupra
pãmântului. Pe mormântul sãu se aflã o alegorie reprezentând
Geometria ºi o alta Astronomia, ambele desenate de cãtre Giulio
Fuggini.

Dealtfel, la Florenþa „Muzeul ªtiinþelor” poarta numele celui
care a enunþat, dupã Copernic, afirmaþia conform cãreia pãmântul
se învârteºte. Apoi, fiind constrâns de bisericã sã retracteze, cãci
contrasta Scripturii, a concluzionat: „E pur si muove!”.

Eminescu în Scrisoarea a II-a evocã celebrul episod de la
sfârºitul procesului, în care Galilei, dupã ce ºi-a retractat teoria,
a rostit celebra propoziþie.

„Atunci lumea-n cãpãþânã se-nvârtea ca o moriºcã / De simþeam
ca Galilei, cã comedia se miºcã.”

Într-un cu totul alt registru, în secolul urmãtor, suprarealistul
Urmuz, în fabula Cicã niºte cronicari nota: „Galileu! O, Galileu!
/ Strigã el atunci mereu – / Nu mai trage de urechi / Ale tale ghete
vechi / Galileu scoate-o sintezã / Din redingota francezã.”

Emoþionante sunt ºi alte monumente, cenotafuri sau plãci care
amintesc de memoria lui Dante Alighieri (înhumat la Ravenna),
clãditorul limbii italiene ºi a cãrui trilogie Infernul, Purgatoriul
ºi Paradisul, alcãtuind corpusul Divinei Comedii, a fost tradusã
în mii de versiuni în toate graiurile pãmântului. În limba noastrã
româneascã unul dintre cei care s-au aplecat asupra strofelor

danteºti este poetul George Coºbuc. Între remarcabilele
transpuneri în românã se numãrã ºi cea a preotului Þundrea,
datând din perioada interbelicã.

Tot aici îºi doarme somnul de veci ºi Vittorio Alfieri (1749-
1803), mare poet ºi dramaturg ilustrând continuitatea ideilor din
iluminism ºi romantism.

Gurmandul ºi prolificul compozitor de operã, dar ºi al celebrului
Requiem, Gioachino Rossini (1792-1868), creatorul
nemuritoarelor opere Bãrbierul din Sevilla, Nabucodonosor,
Scara de mãtase, Italianca în Alger ºi a altor câteva zeci de
creaþii scenice, a þinut ºi el sã-ºi afle liniºtea eternã în sfâtul lãcaº.

Lorenzo Ghiberti (1378-1455),
binecunoscut orfevrier, sculptor,
arhitect, pictor, istoric de artã etc., este
autorul a douã dintre porþile
Baptisteriului, aflat în imediata
apropiere de biserica Santa Maria del
Fiore. O altã poartã este opera lui
Andrea Pisano. La fiecare dintre ele s-
a trudit în jurul a douã decenii. În ultimii
ani ai vieþii, Ghiberti va scrie trei
volume de Comentarii. Cel de-al doilea
volum va cuprinde o istorie a artelor,
fiind cel mai valoros text din acest
triptic, graþie materialului istoric pe
care-l oferã.

Tot în liniºtea marii catedrale este
înmormântat scriitorul neoclasic Ugo
Foscolo (1778-1827), nãscut în Grecia,
mort la Londra. Autor reprezentativ
pentru romantismul italian. personalitate
completã, poet, romanicer, dramaturg,
ziarist, scriitor politic, critic literar,
tipologic apropiat de Byron, în
autobiografia sa spiritualã, Ultimele
scrisori ale lui Jacopo Ortis, sub
influenþa textului Noii Eloize a lui J. J.
Rousseau sau a celui din Werther a lui
Goethe, sugereazã prin sinuciderea lui
Jacopo finalul tragic al speranþelor oferite
Italiei de cãtre Napoleon Bonaparte.

O placã din marmurã este gravatã cu
numele lui Guglielmo Marconi,
inventatorul radioului. Dealtfel,

aeroportul din Bologna care deserveºte ºi Florenþa poartã numele
marelui inventator (1874-1937).

Marea desfãºurare de forþe artistice continuã cu Donatello,
care semneazã acea „Bunã Vestire” dãltuitã în piatra aflatã în
absida catedralei, sau acele fresce, opere ale inegalabilului Giotto
din capela absidalã, create la trei decenii dupã Assisi, care ne

istorisesc prin fermecãtoare imagini povestea
Sfântului Francisc de Assisi. Uluitoarea artã a
maestrului din quatrocento este prezentã în
toate cele ºase episoade ale compoziþiei.
Adãugându-se la acestea este tulburãtoarea
scenã a morþii Sf. Francisc, în care primeazã
nu numai ºtiinþa compoziþiei ci ºi savanta artã
a redãrii fizionomiei fiecãruia dintre
personajele frescei, individualizarea fiecãreia
dintre ele dând o magnificã notã de distincþie,
pe care numai un genial artist o putea finaliza
prin linie ºi cromaticã.

Þinând de marea bisericã, în afara capelelor
din incintã, împodobite ºi ele cu lucrãri de mare
artã (Bardi, Baroncelli), existã ºi o capelã
exterioarã, la care eºti condus de porticul curþii
mãnãstirii, operã a marelui arhitect Filippo
Brunelleschi (1377-1446), cel care a construit
cupola basilicii San Pietro din Roma – capela
Pazzi – creatã de artist cu puþin timp înainte de
moartea sa, în jurul anului 1443. La rândul ei
capela are comori semnate de alþi mari maeºtri
ai artei Renaºterii, trebuind sã amintim pilaºtrii
ciopliþi în piatrã ºi formidabilele decoraþiuni
din teracotã, opere ale lui Luca della Robbia.

Tot în capela Pazzi se gãseºte ºi celebrul Crucifix, operã
admirabilã a ilustrului Cimabue, citat ºi în Divina Comedie a lui
Dante, care în 1270 da la ivealã aceastã minunãþie a artei. El mai
are ºi la basilica Sf. Treime o capodoperã ºi anume o Sfântã
Fecioarã.

La 4 noiembrie 1966, când apele domolului Arno, furioase ºi-
au revãrsat aluviunile peste oraº ºi comorile lui, Crucifixul aflat
pe peretele refectoriului capelei Pazzi a fost grav deteriorat. Graþie
mâinilor dibace ºi ale artei restauratorilor, el a fost recuperat
dupã decenii de travaliu intens, astãzi putând fi admirat din nou
de public, împreunã cu elemente documentare care aratã
momentele prãpãdului ºi ale refacerii, pas cu pas a inegalabilei
capodopere.

În curtea largã a mãnãstirii franciscane, înainte de a o pãrãsi, o
piesã din bronz, un rãzboinic cu platoºã, operã a marelui englez,
sculptorul modern Henry Moore, þine parcã sã ne îmbãrbãteze
înainte de a pãrãsi incinta de vis a lãcaºului, dându-ne ceva din
forþa luptãtorului ºi imboldul de a purcede la vizitarea celorlalte
impozante obiective turistic-culturale pe care le oferã cu
generozitate citadela de pe Arno.

Ieºind în marea piaþã a Catedralei nu poþi sã nu te gândeºti un
crâmpei de secundã la celebrul scriitor, la sufletul sãu sensibil,
care dupã o trãire intensã în acest perimetru al Credinþei ºi al Artei
a avut acea stare emoþionalã cu totul ieºitã din comun care i-a
provocat un moment de slãbiciune fizicã, recompensatã însã în

clipele urmãtoare de bucuria trãirii „life” a acestui mare act artistic.

(urmare din pagina 10)

Monumentul funerar dedicat lui
Michelangelo

Monumentul funerar dedicat lui
Galileo Galilei

Monumentul lui Dante din faþa Catedralei Santa Croce
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Avangarda de la „A la Z”

Florin COLONAª

ZENIT (V)

Cinci ani în viaþa unei reviste înseamnã ceva, mai ales în cazul

unei reviste moderniste ºi în condiþiile unei lumi agitate din aceastã

parte a lumii. Aºa cã, revista Zenit cu numãrul 37 trebuia sã

marcheze festiv acest eveniment absolut remarcabil. Chiar coperta

are un semn distinctiv cu totul aparte, un cerc verde ºi un

supratipar roºu al cifrelor 37.

Atenþia acordatã periodicelor avangardiste româneºti este

constantã. Ne întâlnim cu Integral (din care apãruse numãrul 8)

ºi Contimporanul, ajuns la numãrul 64.

Jubileul este subliniat prin câteva caracteristici.

Cinci ani de... Zenit

Cinci ani de... Zenitism

Cinci ani de... luptã

Cinci ani de... barbarii

Cinci ani de... revoluþie

pentru creaþie nouã ºi liberã,

pentru spirit nou ºi gândire independentã!

Aºa întâmpinã revista Anul Nou 1926, aºa îºi întâmpinã cititorii

la cumpãna dintre ani numãrul care pregãtea jubileul celor cinci

ani de apariþie.

În cuprins, un articol al lui Kandinski despre arta abstractã,

dar ºi un fragment din „Avion sans appareil”, semnat L. M.

(Liubomir Micici). Rubrica Théatre Co-op, cu o imagine dintr-o

piesã de teatru a lui Hannes Meyer, activ la Bauhaus, ne introduce

în atmosfera stagiunii organizate de cãtre acesta la Gent (Belgia),

între 15 iunie ºi 15 septembrie.

În februarie 1926 se trece la formatul tipografic mic (23,5x15,5

cm). Identificãm o copertã cu tipar roºu, cu un titlu agresiv ºi pe

care sunt înscrise importante nume, care nu fac altceva decât sã

sporeascã latura agitatoricã începutã încã din anteriorul numãr.

„Linia stângii” abordatã de revistã este confirmatã prin textul

semnat de Henri Barbusse, scriitor foarte apreciat de Lenin,

fondator al miºcãrii literare „Clarté”, 1919.

Un slogan care traverseazã revista: „Zenitismul contra culturii

ºi civilizaþiei contemporane”. O aºchie din Dada!

În cele 36 de pagini ale publicaþiei descoperim un Manifest al

sufletului revistei, neobositul Liubomir Micici, adresat „tuturor

barbarilor spiritului ºi ai gândirii de pe toate continentele”.

Nu este însã de ajuns pentru a ilustra evenimentul celor cinci

ani de la debutul revistei, care a vãzut lumina tiparului la Zagreb.

Aºa cã F. T. Marinetti, prin entuziasmul lui futurist revoluþionar,

trimite ºi el douã cuvinte calde Zenit-ului:

„Dragi amici ai Zenit

primiþi cu ocazia celei de-a cincia aniversãri, entuziasmul fratern

ºi cordiale îmbrãþiºãri din partea lui F. T. Marinetti.”

De la Berlin, F. F. Behrens, colaborator al revistei, nu rãmâne

nici el fãrã reacþie la acest eveniment fericit ºi expediazã câteva

rânduri în formã de vers, într-o versiune cosmopolitã.

Ich bin schwer krank

aber 5 Jahre Zenit

mais 5 ans de Zenit

gut 5 year of Zenit

Zenit jeden Tag!

Zenit tout les jours!

Zenit day for day!”

ªi mesajele curg de peste tot ºi de la mai toþi „greii” avangardei:

Michel Seuphor, Herwartl Walden, Ilya Ehrenburg, Fortunato

Dépero, Tadeuzs Peiper (Cracovia), Théo van Doesburg, J.

Peeters, A. Gleizes, Rade Drainac (Paris), Kurt Liebmann

(Dessau), George Linze (Liége), prietenul lui Iancu, Guillermo

de Torre.

Articolele lui Ehrenburg, fotografiile lui Hannes Meyer cu al

sãu „Théatre Co-op” ºi acel „Hasta la vista” (La revedere) de

Jose Antonio Primo de Rivera (Madrid), sunt poate cele care

reprezintã cuprinsul numãrului 39.

Théo van Doesburg este prezent cu macheta unei case pe

coperta urmãtorului numãr. În interior vom gãsi referinþe la

periodicele noastre Integral ºi Contimporanul, moment

îmbucurãtor pentru cel ce rãsfoieºte periodicul. De fiecare datã

acelaºi sentiment al soliditãþii avangardei noastre, impusã

internaþional prin strãdania unor artiºti de cea mai aleasã calitate.

Un articol al iniþiatorului miºcãrii „Bauhaus” de la Weimar ºi

Dessau, creativul Walter Gropius, despre arhitectura

internaþionalã, aduce un plus de forþã cuprinsului revistei, care la

prima paginã întâmpinã cititorul cu ºtirea despre procedura

judiciarã prin care poliþia îl acuzã pe Micici pentru poemul „Avion

sans appareil”, poem antieuropean.

Ca un pretext la acest fapt de sorginte politicã, Zenit rãspunde

în urmãtorul numãr printr-o copertã albã, dar cu titlu roºu,

mãrturisire clarã a concepþiei despre lume, viaþã ºi artã a celui

care a diriguit publicaþia.

Apare un poem în francezã, Barbarogénie, semnat de cel

opresat de organele statale, dar ºi Bim, bam, bum de acelaºi.

Evident, existau un numãr de articole din cuprins în care autorii

iau apãrarea acelui spirit incandescent, târât într-o luptã care þine

seamã de considerente care nu au nimic de-a face cu spiritul

nobil al ideilor înaintate.

Bulina roºie de pe coperta numãrului 42, de 16 pagini, cuprinde

un adevãrat manifest în textul „Rhytmmus der Tiere”, semnat de

berlinezul Kurt Liebmann, slujind aceluiaºi scop, al evidenþierii

meritelor celui care a fondat o miºcare, pe care Micici însuºi o

ZENIT nr. 37, de la MichaelZENIT nr. 42, de la Michael

sintetizeazã în „Autor de Zenitismus”, text mãrginit de o sculpturã

a lui Zadkin, parcã pentru a-i întãri soliditatea construcþiei

filosofice.

În decembrie 1926, numãrul al patruzeci ºi treilea este o

veritabilã dezbatere despre zenitism ºi antizenitism a aceluiaºi

Micici. Un ultim efort disperat de a aºeza miºcarea acolo unde se

cuvine. Solidar cu Micici, colaboratorul sãu Branko Polianski,

adreseazã o scrisoare culeasã cu caractere chirilice, dar ºi în

englezã, lui Rabindranath Tagore, în acest numãr veritabil „cântec

de lebãdã” al unei publicaþii de primã mânã în avangarda

europeanã.

Contimporanul se afla la a 71-a apariþie, Integral la a noua

ediþie, UNU va apãrea peste un an ºi jumãtate (aprilie 1928), iar

Punct pusese punct apariþiei sale încã din martie ’25.

Era 13 decembrie 1926: un astru avangardist balcanic ajungea

la... zenit.

***

Un amãnunt interesant, chiar dacã nu este legat de periodicul

Zenit, ci doar de cel care l-a condus, este un document aflat astãzi

în tezaurul „Muzeului de Artã din Belgrad”. O carte poºtalã

ilustratã, din 1925, expediatã de Marcel Iancu ºi Ion Vinea

destinatarului Liubomir Micici, în care cei doi îi trimit cele mai

calde sentimente de succes ºi-l întreabã ce are de gând sã mai

întreprindã cu publicaþia de care se îngrijeºte.

Rândurile scrise pe verso-ul cãrþii poºtale, are pe prima faþã

reproducerea unei lucrãri necunoscute a lui Iancu, intitulatã

„Tipograficã”.

O cercetare mai atentã în arhivele sârbe ºi croate poate scoate

la ivealã ºi alte elemente, între cele douã grupãri avangardiste

existând relaþii de stimã pentru creaþiile ambelor pãrþi, aºa cum o

dovedeºte ºi o cronicã din revista Integral, care recenzeazã

volumul „Avion sans appareil” al lui Micici.

***

Parcurgerea numerelor revistei ºi însãilarea pe cât posibil a

referinþelor cuprinsului ei a comportat greutãþi nu numai prin

aflarea colecþiei complete ºi a accesului la aceasta, dar ºi prin

faptul cã ea cuprindea varii domenii ºi texte în diferite limbi

(sârbã, rusã, croatã, francezã, germanã, englezã, spaniolã,

italianã), fapt care sporea interesul de cercetare, incitând, totodatã,

la gãsirea de noi elemente enigmatice, specifice fenomenului

avangardist.

Publicarea celor cinci recenzii secvenþiale în revista Sud,

ilustreazã nu numai o înþelegere a fenomenului avangardist ºi în

special a contribuþiei Zenit în sfera modernitãþii, calificând în

acelaºi timp publicaþia editatã de entuziaºtii din Bolintin Vale,

care trudesc la Sud, drept o tipãriturã europeanã, preocupatã cu

profesionalism de o tipãriturã aflatã pe acelaºi „fus” orar ºi cultural

cu similare foi apãrute în câmpia Munteniei.
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O COLABORARE

NECUNOSCUTÃ

A POETULUI

VASILE

MILITARU

Nicolae
Scurtu

1 1. Ilie Radu-Nandra, Vasile Militaru, fiºã de istorie literarã în
Dicþionarul scriitorilor români. M-Q, Bucureºti, Editura Albatros,
2001, p. 215-216 + 1 foto bust.
2 Teodor Tihan, Vasile Militaru, fiºã de istorie literarã  în
Dicþionarul general al literaturii române. L-O, Bucureºti, Editura
Univers Enciclopedic, 2005, p. 367-368 (Academia Românã).
3 V[asile] Militaru, Pe câmp în Cronica ilustratã, 1, nr. 3, 1922, p.
6, col. 3 [Timiºoara].
4 Vasile Militaru, Pe câmp în Stropi de rouã. Poezii. Ediþia a 2-a
revãzutã ºi adãugitã, Bucureºti, Editura „Cartea Româneascã”,
[1926], p. 32-34 [În ultima strofã sunt modificate versurile 2-4
astfel: ªi sã nu mai am noroc, / Dacã, vrând s-o dea la altul, / Nu-
i fur turta de pe foc!].
5 1. Dinu Marinescu, Rictus, Stradã ºi Duminicã în România
literarã, 1, nr. 25, 6 august 1932, p. 3. (Poeme).
6 E[mil] G[ulian], Un nou poet în România literarã, 1, nr. 25, 6
august 1932, p. 3. (Efemeride).
7 Poemele lui Edgar Poe. Traduse din limba englezã în forma lor
cu un studiu introductiv de Emil Gulian, Bucureºti, Fundaþia pentru
Literaturã ºi Artã „Regele Carol II”, 1938, 104 pagini.
8 Neagu Rãdulescu, Emil Gulian în Herald, 1, nr. 2, decembrie
1933, între paginile 32-33. (Poeþi).
9 Margareta Sterian, Emil Gulian în Zaharia Stancu - Antologia poeþilor
tineri. Cu 55 chipuri de Margareta Sterian ºi o postfaþã de Ion Pillat,

Bucureºti, Fundaþia pentru Literaturã ºi Artã „Regele Carol”, 1934, p. 97.

Bibliografia poetului,
publicistului ºi memorialistului
Vasile Militaru (n. 21 septembrie
1886, Dobreni, jud. Giurgiu – m.
8 iulie 1959, Ocnele Mari) nu e
cunoscutã, în întregime, nici de Ilie
Radu1 ºi nici de Teodor Tihan2, care
i-au elaborat fiºe de istorie literarã,
mai ample, pentru Dicþionarul
general al literaturii române.

Am identificat, recent, o nouã colaborare3 a lui Vasile
Militaru în paginile revistei Cronica ilustratã, care a apãrut în
anul 1922 la Timiºoara.

E necesar sã precizez cã poezia Pe câmp, tipãritã în
publicaþia bãnãþeanã, cuprinde unsprezece strofe, în care
poetul, apelând la monolog ºi, în acelaºi timp, la un fermecãtor
discurs epic, realizeazã imaginea unui îndrãgostit capabil de
orice sacrificiu.

Poetul Vasile Militaru este, prin excelenþã, un bucolic ºi
izbuteºte sã creeze imagini de o realã plasticitate, în care natura
umanã se destãinuie cu sinceritate ºi pasiune .

Prezenþa în aceastã poezie a cuvintelor tainã, vânt, sãrac ºi a
sintagmelor floare de cireº, flori de fân ºi piersici pârguite au
menirea de a evoca ºi mai pregnant sentimentul iubirii profunde.

Poemul a fost inclus în volumul Stropi de rouã4, ediþia a
doua, cuprinzând unele modificãri de naturã stilisticã.

*

Pe câmp

Miezul zilei... În câmpie
Nici þipenie pe cale...
Cu miros de iasomie
Bate vântul dintr-o vale.

Pe miriºte, – clãi de-a valma,
Iar la umbra unei clãi,
Tolãniþi pe-un pâlc de iarbã,
Stau de tainã doi flãcãi.

Vântul – hoþ fãrã pereche –
Fura-aºa din când în când
ªi-mi aduce la ureche
A lor tainã, vrând-nevrând.

ªi, în timp ce eu, din coasã,
Culc o brazdã de trifoi, –
De la claia cu pricina
Zice unul din cei doi:

– „ªi mi-e dragã, mãi Cãline,
ªtii, aºa cum n-am cuvânt...
Când o vãd, sãrac de mine,
Nu mai ºtiu pe unde sunt...

Cã-i frumoasã fãrã seamãn
ªi, n-aº crede sã dau greº,
De þi-aº spune cã-i mai mândrã
Ca o floare de cireº...

Mijlocelul i se frânge
Strâns în bete, iar în sân:
Douã piersici pârguite
ªi miros de flori de fân...

Un sãrut al ei, Cãline,
E fierbinte... cum sã spui:
Nici jãratecul din vatrã
Mai cu foc eu cred cã nu-i...

ªi de-ai ºti ce mult mi-e ciudã
Când în horã ea-i temei,
Cã, pe când îi joc în dreapta,
Vreau sã fiu ºi-n stânga ei...

Mâine o sã-ncep peþitul;
Peþitoare-i maicã-mea:
Mâine dar mi-ncerc norocul,
ªi, de-o fi sã nu mi-o dea, –

Sã mã batã sfânta cruce
ªi sã n-apuc pân-acasã,
Dacã n-oi fura-o-n noaptea
Când va fi cuiva mireasã!”

CÂTEVA ÎNSEMNÃRI

DESPRE POETUL

DINU MARINESCU

Nu se ºtiu prea multe lucruri despre poetul ºi publicistul Dinu
Marinescu, care a finalizat studiile liceale, în anul 1924, la
arhicunoscutul colegiu „Ion Maiorescu” din Giurgiu, ca ºef de
promoþie.

Aici, în revista Liceului „Ion Maiorescu”, Sufletul nostru, îl
întâlnim ca autor al câtorva poezii, proze ºi recenzii, iar dupã
plecarea la Bucureºti spre a studia ºtiinþele juridice nu se mai ºtie
nimic.

Abia în anul 1932 îl identificãm în paginile revistei România
literarã, publicaþie condusã de Liviu Rebreanu, unde i se tipãresc
trei poezii5 – Rictus, Stradã ºi Duminicã, însoþite de o elogioasã
acoladã criticã6 ce aparþine altui poet ºi eseist giurgiuvean, Emil
Gulian.

Se impune sã afirm cã atât Emil Gulian, cât ºi Dinu Marinescu
se aflau, atunci, sub influenþa lui Ion Barbu, care prin verbul sãu
poetic, prin viziunile sale asupra existenþei ºi, mai ales, prin
capacitatea de abstractizare a modificat, sensibil, imaginarul poetic
românesc.

Recomandarea lui Emil Gulian cuprinde câteva rânduri extrem
de valoroase despre un nou poet ce meritã sã fie restituit integral
dacã este cu putinþã.

Poezia lui Dinu Marinescu aparþine unui intelectual autentic,
unui tânãr familiar cu marile creaþii poetice de la noi ºi din alte
literaturi ºi, desigur, unui creator care a eliminat, în chip deliberat,
din creaþia sa, prozaicul ºi discursivul.

*

Rictus

La carul cu cer destrãmat
La fânul cu trup rãsturnat
Mâhnitului gând mãrturie
Rotitã oglinda sãlcie.

Îþi aminteºti de tãcuta
ªi spasmul ºi plânsul ºi cuta
Cum încolþea-n dimineaþã
Un zâmbet strivit de paiaþã.

Stradã

Tainic trãsuri cresc în stradã
Tânjeºte palida inima mea
O lasã-mã lasã-mã mascaradã
ªoldule bun de la ªosea

O lasã-mã lasã-mã iubita mea
Ochii antene nu te mai vor
Mai vinete pleoape i-acoperã nor
Sfãrâmã-te-n stradã lacrimã grea.

Duminicã

Ziua trage sã moarã frunze cad moi
În vecini o servitoare cântã rãguºit
Pe stradã oamenii privesc încruntaþi în noroi
Singurãtatea m-apasã, ochiul mi-e rãtãcit

Cartea îmi cade uitatã pe genunchi
Tãcerea e astãzi ºi mai tristã
Gândul mi-a rãsfirat mãnunchi
Sufletul mi-e moale ca o batistã.

Îmi lipseºte ceva poate tu
Nu ºtiu nu vreau sã te mint încã o datã
În clipa asta te-ai îndrãgosti ºi de o gheatã
Sunt singur pot striga tare U-hu U-hu

*
Un nou poet
Poeziile d[omnu]lui Dinu Marinescu publicate în numãrul

acesta, trãdeazã, atât cât se poate observa din numai câteva
versuri, un poet interior de nuanþã tragicã. Un chin acut,
sugrumat, o transfigurare care e uneori patetic, alteori fard,
formeazã universul sufletesc al poetului. Expresia crudã,
luciditatea ºi unele izbucniri spasmodice adaugã o notã de
amar caracteristic.

Dar nu numai atât. O tehnicã remarcabilã care se uneºte cu
conþinutul pentru a elibera poezia, un fel personal de a utiliza
elipticul, o luptã cu materialul, ne fac sã recomandãm pe acest
poet atenþiei cititorilor.

E[mil] G[ulian]

EMIL GULIAN – UN

AUTOGRAF ªI DOUÃ

IPOSTAZE ICONOGRAFICE

Biograful poetului, eseistului ºi traducãtorului Emil Gulian
(n. 15 mai 1907, Giurgiu – m. 20 septembrie 1942) trebuie sã
cerceteze, cu maximã atenþie, presa literarã ºi nonliterarã din
Giurgiu ºi din Bucureºti, arhivele locale ºi centrale, arhivele

militare, precum ºi antologiile ºi crestomaþiile publicate în
perioada interbelicã ºi postbelicã, spre a identifica prezenþa
acestui scriitor aºa de însemnat.

Emoþionant este ºi autograful pe care i-l dãruieºte
cronicarului literar Romulus Demetrescu pe volumul Poemele
lui Edgar Poe7, evident, pentru a scrie ºi a comenta frumuseþea
ºi eleganþa traducerilor: Domnului Romulus Demetrescu, care
vrea sã mã judece, aceastã carte pe care i-o mai trimisesem
odatã pentru cã ºi eu voiam sã mã judece. Multã afecþiune,
Emil Gulian, 14 ianuarie 1942.

Revelatoare sunt ºi cele douã ipostaze iconografice ale cãror
autori sunt Neagu Rãdulescu8, prozator, grafician ºi pictor, ºi
Margareta Sterian9, poetã, pictoriþã ºi memorialistã.

Remarcãm, în desenul lui Neagu Rãdulescu, extraordinara
capacitate de a fixa chipul lui Emil Gulian, doar, din câteva
linii sigure, care au menirea de a imortaliza un autentic poet.

Portretul lui Emil Gulian elaborat de Margareta Sterian
surprinde, mai ales, prin expresivitatea ochilor ºi prin
înclinarea spre meditaþie a celui ce a scris placheta de versuri
Duh de basm (1934), care a primit premiul de debut al
Societãþii Scriitorilor Români.

Mãrturiile acestea despre existenþa poetului Emil Gulian se
impun a fi adunate, decriptate ºi tipãrite într-o carte care sã
reactualizeze imaginea unui creator dintre cei mai valoroºi ai
literaturii române.

Emil Gulian - autograf

Emil Gulian - desen de Margareta Sterian
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ÎN APELE LINE ALE FANTASTICULUI...

DUMITRU OPRIªOR – VIRTUÞILE POVESTIRII

Ana Dobre

Cu nuvela fantasticã Seneca,
Angela Dina-Mãþãþãianu ºterge
graniþa epicã dintre real ºi ireal,
aducând în sprijin ideea lui Pablo
Picasso: „Tot ce-þi imaginezi este
real”, creând astfel toate condiþiile
fantasticului, un fantastic cerebral,
de tip scientist. De aceea, titlul nu
creeazã ambiguitatea artisticã
necesarã pentru a aduce în prim-
plan sugestia fantasticului, cãci
miza autoarei este de a demonstra
cã imaginarul este tot atât de real

pe cât poate mintea sã-l accepte.
Acþiunea nuvelei înainteazã firesc relevându-i darurile de

povestitor implicat ºi, de asemenea, strategia de a construi epic.
Scriitura este alertã, dinamicã, presãratã de ironii fine filtrate
livresc (Un exemplu: „M-aruncai în braþele unicului bãrbat
frecventat în ultimii ani, Morfeu”), de maliþii ºi persiflãri elegante
prelungite în autoironii care întreþin un ton cald pe întregul parcurs
al poveºtii de viaþã.

Umorul tonic, învãluitor pune întreaga naraþie în lumina
empatiei pentru diversele moduri de înþelegere a vieþii ºi a
existenþei, a prieteniei, a capacitãþii de a depãºi momentele grele.
Fãrã a fi o feministã, o luptãtoare acerbã pentru drepturile femeii
ºi pentru demonstraþia belicoasã a nivelului ei de inteligenþã, fãrã
a adopta nici punctul de vedere al misandriei, prozatoarea face
incizii ironice, situate între înþelegere ºi respingere: „...Acestea
din urmã sunt cele care, împlinind cincizeci de ani, merg pe
treizeci ºi nouã. Oricum, la femei nu vârsta conteazã, ci cosmeticele
sunt ce sunt! Fiecare sortiment retuºant acoperã doi-trei ani din
etatea utilizatoarei, nu?...”.

Angela Dina-Mãþãþãianu realizeazã, de asemenea, foarte bune
descrieri percutante, cu aplomb narativ, mizând atât pe exactitatea
detaliului cât ºi pe rãsfrângerea lui în oglinda imaginaþiei ºi a
conºtiinþei critice. Un exemplu ca acesta este concludent pentru
arta ei descriptivã: „Mijlocul încãperii alinta un blat de lemn cu
design în linii curbe. În el era încrustatã o plitã electricã pe care
odihneau ibrice ºi ceainice cu siluete rafinate, adãpostind,
pesemne, apa trebuitoare. Bãnuiai asta doar, fiindcã niciun semn
de cald nu altera atmosfera potrivit de rãcoroasã în care delicate
arome se întrepãtrundeau...Aparate perfomante recondiþionau
aerul dozând ºi rãcoarea, ºi umiditatea. Zãboveau la vedere ºi
niºte recipiente de sticlã, adevãrate particule de curcubeu, care
împodobeau blatul pânã sã le descoperi încãrcãtura. Umplute cu
flori de ceaiuri diverse, te fermecau prin broderia de forme care
le capitona...” Sau: „Primãvara fusese-ncolþitã de caniculã. Oraºul
alungase din miezu-i de lavã pe oricine avea unde merge sã
respire”.

Pânã la capitolul Secretul lui Seneca, subiectul evolueazã firesc,

menþinând, aparent, relatarea evenimentelor în planul realului.
Existã, însã, intuiþia cã Seneca este un alt fel de personaj. El nu are
nimic din personalitatea filosofului stoic din Antichitate, fiind o
proiecþie necesarã Geraldinei, creat de ea pentru a depãºi un moment
dureros al adolescenþei. Tatãl, Arthur, le pãrãsise, pe ea ºi pe mama
ei, Nicole, fãrã prea multe explicaþii. Viaþa
lor continuase în ritmul unei normalitãþi
impuse, necesare în contextul social în care
îºi duceau existenþa. Nicole se salveazã prin
prietenie. Grupul compact al prietenelor
mamei – Lixandra, Agripina, cele trei Graþii
– cum le spune ea persiflant, incluzând-o în
acest generic ºi pe mama ei, cãrora li se
adaugã „cantemiristele” Karmel ºi Loli, sunt
pentru Geraldine, personajul-narator, prilej
continuu de exercitare a unei întregi game a
ironiei. Ele sunt pe rând: bãtrânele,
mimozele, caprele bãtrâne, sturlubatice
septuagenare, mirandoline, coþofene,
puicuþele, distresele etc.

Nuvela abordeazã tema relaþiei dintre
pãrinþi ºi copii în registru ironic ºi în
dimensiunea funtasticului. La vârsta
senectuþii, rolurile se schimbã: nu pãrinþii
au grijã de copii, ci copiii devin pãrinþii
pãrinþilor lor. Geraldine este mamã nu numai
pentru Nicole, mama ei biologicã, dar ºi pentru celelalte prietene
ale mamei sale.

Capitolul Secretul lui Seneca constituie punctul nodal al nuvelei.
Acum se separã apele fantasticului. Autoarea alege modalitatea
introducerii fantasticului prin motivul oglinzii („Seneca pãrea
destins în faþa oglinzii”), motiv ce creeazã sugestia unei alte
lumi, revelând relaþia dintre real ºi fantastic în maniera eliadescã
a relaþiei dintre sacru ºi profan. Existã ºi sugestia scientisã a
fantasticului prin motivarea psihologicã. Seneca este creaþia
Geraldinei, alternativa ei la realitatea pe care nu o poate controla.

Dincolo de alte determinãri ale fantasticului – straniu sau
miraculos, din teoretizãrile lui Tz. Todorov, modalitatea acestui
fantastic nu exclude lumea cea aievea ca loc al manifestãrilor de
tip fantastic. Problema acestui fantastic este legatã de
reprezentãrile omului care poate sau nu poate avea acces la ordinea
secretã a lumii. Existã, în epica Angelei Dina-Mãþãþãianu un
dincolo („Acolo stãpânea doar energia internã a sistemelor! Conta
numai ºi numai variaþia ei perpetuã”.) ºi un dincoace („...într-o
unitate de timp infinitezimalã, o minte umanã, aparte construitã,
transmitea impulsuri electromagnetice determinând dincolo o
variaþie a Energiei-Matcã”.), în permanentã intercondiþionare ce
creeazã „o structurã geamãnã” capabilã de „conexiuni cu mintea
generatoare”. Iatã, deci, o explicaþie scientistã a fantasticului!
Înþelegem aºa cã Seneca este dublura energeticã a Geraldinei, un

alter-ego, avatarul ei etern care o însoþeºte în marile momente
importante ale existenþei sale terestre.

Apele liniºtite ale oglinzii reflectã o dublã imagine – a lui
Seneca ºi a Geraldinei. „Flãcãruia albastrã”, semnul de
recunoaºtere a unei realitãþi reflectate în cealaltã, seamãnã cu

flacãra vie a inspiraþiei care reveleazã mistere.
În aceastã retrospectivã, se clarificã secretul lui
Seneca ºi secretul Geraldinei, drama ei ocultatã
ºi trimisã mereu spre marginile conºtientului.

În þesãtura simbolicã a nuvelei, sugestia
oglinzilor ale cãror ape virtuale conþin proiecþii,
vise, aspiraþii este ºi un mod de a sugera ierarhia
de sfere a lumii, deschise la infinit pentru a primi
dorinþa de dezmãrginire, zborul dincolo de
limitele admise prin raþiune. Un dialog
revelatoriu în acest sens pune în evidenþã
conceptul de coincidentia oppositorum, Seneca
ºi Geraldine sunt totuna, imaginile lor converg
spre prototip:

„– Prietene, îmi place poezia! Îmi cântã în
urechi ºi ecourile sale îmi rãmân în suflet!

– Cu ce te-atrage urzeala cuvintelor? o
zgândãrea Seneca nevãzut.

– Cu frumosul! Frumosul despre om ºi
despre ce are în juru-i, despre cum gândeºte...Îl
aflu-n poezie luând chip de prinþ ºi bucurând

lumea...În lipsã, preajma s-ar acoperi de negurã, dispãrând...
– Ai tãi primesc aceastã dãruire?
– ªi nu, ºi da! Îmi pomenesc întruna sã-nvãþ ºi sã muncesc...Dar

asta nu-i o muncã, prietene? Ce zici?!
– Desigur! Însã din asta nu poþi sã te hrãneºti, se-apropia

Seneca de ea cu prea cald sfat.
Deºi credea în el, fata se-aºeza pe gânduri ca pe un cãpãtâi de

vise ºi era clar ce îºi dorea: sã scrie, doar sã scrie.
– ªtii, Seneca, tu mi-eºti aproape, dar cu poezia e altfel...în

poezie cu-adevãrat mã oglindesc...”.
În ochiul oglinzii, imaginile lor coincid, la limita dintre dincolo

ºi dincoace: „Seneca îi fãcu un semn poznaº cu ochiul oglinzii...”
Bogãþia de semnificaþii a nuvelei se continuã în bogãþia

procedeelor tehnice prin sugestia metascriiturii. Spre final, Angela
Dina-Moþãþãianu strecoarã în text un indiciu despre aventura
scriiturii, dupã ce, anterior, citiorul fusese dirijat sã urmãreascã
scriitura aventurii. Geraldine vrea sã scrie un roman intitulat
Acasã, roman simbolic pentru nevoia ei de reîntoarcere într-un
spaþiu protector ºi în sine.

Angela Dina-Moþãþãianu construieºte incitant, povestea
solicitând, deopotrivã, participarea afectivã a cititorului la
senzaþionalul unui subiect plin de suspansuri, dar ºi la mecanismele
scriiturii. Seneca este interesantã ºi ca fabulã ºi ca discurs.

(Angela Dina-Mãþãþãianu, Seneca, Editura Betta, Bucureºti, 2017)

Prozator cu mare putere de
pãtrundere psihologicã ºi cu un stil
elegant ºi cizelat, Dumitru Opriºor
întregeºte cu volumul Femeia care te
strigã ( Editura Artpress, Timiºoara,
2017) un profil literar remarcabil.

Autorul este maestru în utilizarea
detaliului, are talentul de a evoca din
câteva detalii o întreagã atmosferã, un
întreg mod de viaþã: „Din camera unde
îþi primea cândva musafirii, în ultimii
ani atât de rari, a luat tava din argint,
patru pahare ºi tot atâtea farfurioare de

cristal, din care servea oaspeþii cu proverbiala ei dulceaþã din
nuci verzi.” (Fereastra).

Central, la Dumitru Opriºor este însã personajul, nu acþiunea.
S-ar pãrea cã toate întâmplãrile prozelor au un singur rost, acela
de a contura personaje.

În portretizarea minuþioasã a personajelor, uneori, indicii
exterioare sunt relevante pentru profilul interior: „doamna Iustina,
femeie de-o eleganþã frapantã, cu pas aprins, reþinutã în gesturi,
inconfundabilã când îºi þinea mâna fragilã înfãºuratã strâns,
posesivã, pe dupã braþul soþului, în preumblãrile duminicale.
Niciodatã nu îmbrãca aceeaºi rochie douã zile la rând ºi purta
doar pantofi cu toc, ceea ce o fãcea mai zveltã. Dar peste toate era
inocenþa ei, inocenþã care se degaja din fire ºi atitudine, întregite
de vârsta greu de intuit, cum la puþini oameni se întâmplã.” Alteori,
trãsãturile de caracter sunt relevate în comportament: „Dacã ar
trebui sã o definesc, potrivit este sã o arãt ca un amestec de
dorinþe, ambiþii, aºteptãri, mici ºi la fel de trecãtoare bucurii,
îndoieli, rãtãciri ºi ratãri. Trãieºte, ºi-n vis, prinsã ca într-o pânzã
de pãianjen.” (Femeia care te strigã).

Personajele lui Dumitru Opriºor îºi depãºesc banalitatea
existenþei prin profunzimea introspecþiilor, prin lungi meditaþii
interioare, în încercarea de a înþelege existenþa: „sã o întreb de
unde-i vine omului pustietatea? Cum ºi cine te poate smulge din
acest loc? Nici mãcar tu, umblat fiind, ºi nu te invidiez, pe
cãrãrile întortocheate ale incertitudinii”. Impasul lãuntric este
redat cu foarte multã plasticitate: „Cãlãtoresc zilnic doar prin
mine, mã duc, mã întorc, zãbovesc, plec, fãrã sã ºtiu în ce direcþie
ar fi mai bine sã o apuc. Umblu pe o mie de drumuri ºi toate, fãrã
excepþie, noapte de noapte, se adunã ghem.” E multã poezie în
astfel de prezentãri, prozatorul ºi poetul concurând aici în
transmiterea mesajului. Sau, în altã parte, întâlnim o foarte poeticã
descriere a singurãtãþii, imaginatã ca interlocutor: „ªi îmi zice,
femeie, singurãtatea: – Umblu de când mã ºtiu pe toate drumurile,
nu-i cãtun în care sã nu ajung, strãbat stradã cu stradã, urc dealuri,
le cobor, privesc toate porþile, uºile ºi, unde-i cazul, intru.” Cum,
de altfel, multã poezie este pusã ºi în vorbele uneia dintre

protagoniste: „Sã nu uiþi, niciodatã, Radule, cã eu sunt jumãtate
uitare, jumãtate vis. Ai grijã unde îþi aºezi inima.” (Despãrþirea).

Autorul, convins de puterea cuvântului ºi de virtuþile scrisului,
îºi infuzeazã personajele cu aceastã credinþã. Astfel, ele vorbesc,
de exemplu, de terapia prin scris: puterea eliberatoare a unei
scrisori, chiar alcãtuitã în gând. „Scrisoarea pe care o tot trimitem,
cu gândul, deºi nu avem unde ºi nici cui...” Se vorbeºte ºi despre
terapia prin povestit, povestitul ca mãrturisire : „E drept, mã
hrãnesc din ideea, luând drept argument ºi spusele tale, cã
mãrturisirea, în numele adevãrului, te despovãreazã. Este
principalul motiv care mã îndeamnã sã povestesc.” (Femeia care
te strigã).

Terapia prin povestit o întâlnim ºi în Pãdurea. Malagamba,
eroul, reia la nesfârºit povestirea despre iubirea vieþii lui, pe de o
parte încercând sã se detaºeze de ea, iar pe de altã parte
înfrumuseþându-ºi într-un fel viaþa, prin
povestire ºi, mijlocitã de ea, prin retrãirea clipelor
invocate. Mai mult, creeazã ºi colegilor de muncã
aceastã nevoie de povestire, fie ºi numai la nivelul
receptãrii: „Dupã un timp, povestea li se
amestecase în viaþã. O trãiau din ce în ce mai
adevãrat.” „Aºteptau. Se obiºnuiserã, învãþaserã
ºi asta, cã nu va trece mult timp ºi îºi va relua
destãinuirea.” „dar tot atât de convinºi erau cã
nu se mai pot lipsi de poveste.”

Povestirea, mãrturisirea, devin astfel
motivele centrale ale cãrþii.

Avem aici douã cãi de interpretare a
despovãrãrii prin mãrturisire: 1. Mãrturisirea în
sensul spovedaniei creºtine, care te curãþã de
pãcatele cu voie sau fãrã voie ºi 2. Mãrturisirea
în sens psihanalitic, care îþi despovãreazã
subconºtientul.

În special în Femeia care te strigã mãrturisirea
merge pe cãi întortocheate, cu reflexii în oglinzi
multiple, cu intersectãri de planuri temporale,
sugerând complexitatea poverii sufleteºti care
se reveleazã în povestirea-mãrturisire.

Impresioneazã o specialã voluptate a
povestitului, la autor, la erou, la majoritatea personajelor. Dar
înþelegem cã, în subtext, aceastã voluptate a povestitului izvorãºte
dintr-o imensã nevoie de despovãrare prin mãrturisire. ªi de
ieºire din singurãtate, prin empatizare.

E multã cunoaºtere a psihologiei în construirea situaþiilor ºi a
personajelor care, ele însele, devin cunoscãtoare ale preceptelor
psihologice: „– Dialogul, când suntem devastaþi, ne salveazã!”
– afirmã un personaj, pe aceeaºi linie a terapiei prin mãrturisire.

Sub þesãtura epicului eroii lui Dumitru Opriºor sunt înstrãinaþi
ºi însinguraþi: „Atunci am aflat ce este ºi singurãtatea ºi rãtãcirea.

(...) Mã aflam la prima întâlnire cu mine. Pentru asta trebuie sã-
l cauþi ºi sã îl gãseºti pe strãinul din tine. Abia când treci acest
prag auzi cum te strigi.”

S-ar putea nota aici cã strigãtul devine un simbol al dorinþei de
a ieºi din singurãtate, cea faþã de semeni sau cea faþã de sine
însuºi. Accentul pus pe acest simbol se reveleazã ºi din faptul cã
îl întâlnim în titlul prozei care dã titlul volumului, „Femeia care te
strigã”.

Între simbolurile folosite de Dumitru Opriºor, am putea nota
ºi fereastra, simbol al accesului spre altundeva, chiar spre altã
lume, cea a celor plecaþi în amintire: „trenul mobilizaþilor este
trecut de barierã ºi el, ieºit cu jumãtate de trup peste fereastra
vagonului, îmi face aceleaºi semne disperate cu ambele braþe.
Niciodatã nu-i vãd chipul, nici vocea nu i-o aud, nu îmi spune

nimic”. Am putea chiar spune cã ºi fereastra
devine un simbol al ieºirii din singurãtatea
sinelui.

Autorul se miºcã cu dezinvolturã în diferite
stiluri, de la cel descriptiv-narativ (ca în
Fereastra) la cel colocvial (ca în Tablou fãrã
ramã), sau la plonjarea uºoarã în fantastic, prin
infuzia cu mister (ca în Dirijorul din noapte).

În Femeia care te strigã Dumitru Opriºor îºi
exprimã clar convingerea cã, scriind, autorul îºi
trãdeazã o puternicã amprentã a propriei
personalitãþi: „citindu-te, am încercat sã descifrez
ce fire ai, dincolo de ce laºi sã se întrevadã.” Mai
mult decât altele, aceastã prozã reveleazã harul
de povestitor al prozatorului. Cu o voluptate
neascunsã, el leagã povestiri, fapte, personaje
care contureazã o lume a copilãriei aburitã de o
nostalgie care nu este numai a eroului, ci ºi a
autorului. Se afirmã explicit aceasta: „La fel de
sigur sunt cã unele personaje îþi duc o parte din
propria poveste.” Astfel, privind nostalgia
copilãriei se afirmã, cu dublã referenþialitate: „Nu
eram în stare de nimic, în astfel de situaþii recitesc
câteva pagini dintr-o carte sau retrãiesc o
întâmplare de la mine din sat. Ciudat, nu? Nu

ºtiu cum sã-þi explic cât de odihnitor este sã revãd uliþele, chipurile
din tinereþe ale unor oameni, acum adânciþi în bãtrâneþe.”

Autoreferenþialitatea implicitã este, când ºi când, declaratã:
„Vreau sã fii sigur cã în aceastã poveste nu mã vãd doar pe
mine.” În spatele eroului epic se simte autorul, nu neapãrat în
trama epicã ce ghideazã personajele, cât în sentimentele ºi
cugetãrile privind existenþa. Autorul se prinde într-un fel de joc,
contureazã psihologia eroului, dar, în subtext, se deconspirã.

Prozator subtil ºi complex, Dumitru Opriºor oferã texte care
echilibreazã armonios notele clasiciste ºi cele moderniste ºi care
reveleazã o artã rafinatã ºi cu o puternicã amprentã personalã.

,
Elisabeta
Bogãtan
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Mama tuturor pietrelor, romanul de debut al doamnei Isabela
Brãnescu, cu o remarcabilã prefaþã a distinsei critic literar prof. Ana
Dobre, intitulatã Memoria pietrelor, dorul lacrimilor neplânse,
confirmã un condei gata format, de scriitoare sigurã pe mijloacele
narative cât ºi în coordonarea ideii ce strãbate naraþiunea: destinul al
unei familii tradiþionale româneºti, desfãºurat sub greaua povarã a
tãvãlugului istoric.

Romanul, purtând un titlu metaforizat, sugerând forþa ºi
trãinicia pietrei ce înmagazineazã amintirea faptelor trãite, are un
preambul eseistic – „A sosit anotimpul amintirilor” – despre
relaþia bijuterie-purtãtor, cu o semnificaþie de ordin spiritual, de
continuitate a unui inefabil ce se transmite de la o generaþie la
alta, prin compatibilitate geneticã sau pur sufleteascã. Alegerea
unei bijuterii vechi nu este întâmplãtoare, ea gãsindu-ºi noul
stãpân dupã o anume lege nescrisã, ci doar simþitã.

În esenþã, romanul este o poveste de dragoste, povestea unei
familii, de la închegare la destrãmare, lupta ei pentru supravieþuire
în condiþiile vitregiilor care le apasã drumul vieþii, cu implicaþii
sociale, economice ºi, având în vedere evenimentele ºi perioada
în care se desfãºoarã, cu inserþiuni istorice.

Scriitoarea ne introduce în lumea frumoasã a satului românesc
din nordul þãrii, din Bucovina, un spaþiu mioritic din vecinãtatea
nesfârºitã a codrilor, în gospodãria unor oameni înstãriþi, a cãror
conduitã se traduce prin muncã, cinste, chibzuinþã, onorabilitate.
Trandafira, mezina cea frumoasã, carismaticã ºi rãsfãþatã a familiei,
curatã la suflet ºi fãpturã, se îndrãgosteºte de Nichifor, învãþãtor,
un flãcãu sãrac, dar harnic, inteligent ºi aprig la fire, care îºi
urmeazã neabãtut calea, ºi anume de a deveni un om de vazã,
important, al comunitãþii.

Tinerii îºi întemeiazã o familie cu multã credinþã în Dumnezeu,
în steaua norocoasã a dragostei lor, hãrnicind cu râvnã ºi mult
spor. Personalitatea Trandafirei se dezvoltã armonios, devine o
soþie model, o mamã iubitoare ºi devotatã, o gospodinã capabilã sã
þinã frâiele unei pãrþi apreciabile din afacerile familiei. Viaþa îºi
întreþese împletitura de întâmplãri, de situaþii neaºteptate
condiþionate de ansamblul condiþiilor social-economice, istorice
ale dictaturilor ce au traversat România dinaintea celui de-al doilea
Rãzboi Mondial: dictatura carlistã, dictatura legionarã, dictatura
antonescianã. Destinul familiei intrã sub incidenþa destinului istoric.
Personajul Nichifor urmeazã de fapt destinul învãþãtorului Nichifor
Robu, liderul miºcãrii cuziste, un luptãtor pentru interesele
românimii din Bucovina, sacrificat de meandrele istorice. Încercând
salvarea de la înstrãinare a unor fabrici de cherestea în curs de
expropriere de cãtre regimul antonescian, intrã în conflict cu
legionarii, apoi, dupã rãzboi cu noua putere, comunistã.

Familia se zbate sã supravieþuiascã triplei terori, iese dintruna,
intrã în alta. Nichifor este aruncat în închisorile comuniste, familia,
deposedatã de toate bunurile, îi pierde urma în ciuda eforturilor de
a þine legãtura cu el. Trandafira, forþatã sã cearã divorþul, reuºeºte
cu greu sã-ºi câºtige existenþa pentru ea ºi cei trei copii. Întâlnesc
oameni buni ºi rãi, diferite întâmplãri le marcheazã viaþa. Dupã
ºaptesprezece ani de despãrþire de Trandafira ºi copii, apare “umbra”
celui care fusese cândva Nichifor, în sfârºit, eliberat din infern.
Un destin emblematic pentru multe dintre familiile cãzute victime
regimului instaurat dupã alungarea din þarã a regelui.

Scriitoarea Isabela Brãnescu aduce în atenþia cititorilor
documente importante ale vremii: contracte, decizii
guvernamentale, scrisori, testamente, acte de proprietate, memorii,

ca instrumente sigure pe baza cãrora se poate recupera adevãrul
istoric al unui timp, spus cu obiectivitate ºi curaj. Ne dezvãluie
astfel impactul factorului politic asupra economicului, socialului,
despre diferite interese ºi trãdãri, despre sacrificiul asumat.

O carte convingãtoare, parcã scrisã cu pana sufletului, pornitã
din iubire ºi respect faþã de înaintaºi, faþã de loviturile sorþii ºi
suferinþele îndurate, dar ºi cu mândrie pentru mãreþia vitejiei, a
dreptei lupte pentru adevãr, pentru apãrarea a tot ce le era mai
drag ºi sfânt, pentru familie ºi interesele comunitãþii din care
fãceau parte. O carte de luare aminte, de meditaþie asupra trecutului
dar ºi de trezire a conºtiinþei cã acesta se poate repeta oricând.

Romanul Mama Mia al Nicoletei Cristea Ifrim, este unul
surprinzãtor, care ar putea fi definit drept o cronicã a vremurilor
de dinainte ºi de dupã 1990, scrisã sub forma unui monolog
satiric însumând 460 de pagini, de cãtre „une femme d’esprit”, o
scriitoare al cãrei stil literar este caracterizat prin inteligenþã,
voiciune, talent, o remarcabilã putere de muncã ºi de concentrare.

Discursul, când la persoana a treia, când la persoana întâi,
începe abrupt, cuceritor, ne introduce în microuniversul unei
familii formate din trei personaje clar conturate: domnul Irimia,
personajul masculin, care nu posedã mai nimic din calitãþile
bãrbãteºti, adicã forþã, echilibru, inteligenþã, vrednicie, capacitatea
de a-ºi ocroti familia. Din desfãºurarea ulterioarã a naraþiunii,
reiese clar cã se situeazã pe poziþia atipicã de „bãrbat de lux”,
adicã numai cu numele. Aflãm cã este poet, ºi la propriu ºi la
figurat, ºi lucreazã la o revistã, publicaþie care nu primeºte fonduri
de la primãrie ori sponsorizãri care sã asigure un salariu decent
angajaþilor. Depãºit de situaþia dificilã social-economicã, devine
total dezinteresat de greutãþile presupuse de convieþuirea casnicã,
insensibil chiar ºi atunci când soþia are probleme grave de sãnãtate.
Labil afectiv, laº, în acelaºi timp fire dominatoare, prezintã
comportãri paradoxale determinate de viciul alcoolismului ºi intrã
în conflict deschis nu cu soþia, ci cu soacra, adicã Mama Mia.

Mama Mia este o femeie din popor, cu mulþi ani în câmpul muncii,
sãnãtoasã ºi vrednicã din cale afarã, cu o gândire frustã, dreaptã,
conformã moralei creºtine, tradiþionale a poporului român, având o
fire dominatoare, de neintimidat ºi care, în mod firesc, nu rezoneazã
la ceea ce se întâmplã în viaþa fiicei sale, Matilda, pe care o susþine
financiar, moral, o ajutã în treburile gospodãreºti, o apãrã ºi ocroteºte
cu un devotament dincolo de orice închipuire. La propriu, cu reteveiul
în mânã când este cazul, ori cu asprimea vorbei.

Cel de-al treilea personaj, Matilda, fiica Miei, adicã soþia
domnului Irimia, sensibilã, frumoasã, imposibil de a se adapta
unei societãþi cãzutã în hãul corupþiei, în acelaºi timp lucidã, este
lipsitã de pragmatism, de forþa ºi „atuurile” necesare pentru a se
ridica deasupra încrâncenãrilor ce înstãpânesc toate formele de
existenþã ale societãþii în care trãieºte. Personalitatea sa nu se
poate dezvolta armonios, este pur ºi simplu strivitã de cele douã
forþe dominatoare ºi puternice ale d-lui Irimia ºi ale Mamei Mia,
aflate pe poziþii antagonice ºi în conflict declarat.

Lecturând cartea, am avut impresia cã d-na Nicoleta Cristea
Ifrim a creat un singur personaj feminin, pe care l-a despãrþit în
douã, Mia ºi Matilda, percepþie datoratã poziþiei exprimate cãtre
sfârºitul cãrþii de cãtre Matilda. Privind înapoi, Matilda îºi realizeazã
imaginea fãpturii sale din tinereþe, dar, odatã maturizatã, devine ca
gândire ºi limbaj, desigur mai elevat, foarte apropiatã de configurarea
personajului Mama Mia. Parcã i se ia un vãl de pe ochi, înþelege tot
ce s-a petrecut de pe altã treaptã a desluºirii adevãrului ºi se rãzbunã

pe fostul soþ, poate ºi pe societatea lipsitã de logica dreptãþii, creând
personajul Mia. Adicã persoana detaºatã de un timp trecut devine
un fel de mamã a personajului care fusese în tinereþe. Compasiune,
dar ºi revoltã faþã de toatã nedreptatea ce i s-a întâmplat, faþã de
tinereþea subjugatã ºi distrusã.

Formula pe care o adoptã nu este tragicã, nici plângãreaþã, ci
pamfletarã, persiflantã, sarcasticã, creând astfel o satirã puternicã
drept armã de luptã împotriva a ceea ce a fost, dar se poate repeta,
lãsând senzaþia unei forþe ce irumpe ºi nãvãleºte exploziv,
controlatã doar de talentul scriitoricesc. O înãlþare, o scuturare
de rãul ce i-a distrus viaþa ºi sãnãtatea, o revigorare ºi o
redimensionare a personalitãþii sale prin scris. În acest sens se ºi
terminã cartea, Matilda metamorfozându-se într-un martor
impasibil la declaraþiile înflãcãrate, poetice, pline de sensibilitate
ºi iubire ale fostului soþ. Cititorul devine ºi el un martor justiþiar.

În paralel, cartea este traversatã de canonada socialã, aspecte
ale vieþii românilor de dinainte de evenimentele de la sfârºitul lui
decembrie 1989, lipsurile ºi aberaþiile de tot felul care au tronat
fãrã speranþa unei eliberãri, apoi desfãºurarea evenimentelor de
dupã perioada respectivã, haosul ºi distrugerea economiei þãrii
cu impact devastator asupra maselor nepregãtite pentru intrarea
în malaxorul concurenþei neloiale, supuse disperãrii, derivei
sociale, altor nedreptãþi parcã ºi mai neomenoase.

Mama Mia povesteºte toate aceste întâmplãri cu ºarm, într-un
discurs sprinþar, folosind ziceri, vorbe de duh bine ticluite, aºezate
în contextul narativ cu farmec ºi un pitoresc absolut cuceritor,
hazliu, care îl îndeamnã pe cititor sã citeascã, paginã dupã paginã,
consistentul volum. Personajul poate fi interpretat ºi ca o expresie
metaforicã a unei conºtiinþe a vremurilor pe care le trãim, filtratã
cerebral ºi exprimatã pitoresc. Monologul este o rãbufnire, o
apostazie cu efect întârziat dar foarte puternic. Iubirea oarbã
specificã tinereþii se prãbuºeºte în stridenþe ce o acoperã pentru
totdeauna, la urmã învingând luciditatea.

Cartea cuprinde întâmplãri ca reveniri în desfãºurarea timpului,
surprinzãtoare întoarceri de situaþii trist-hazlii, dialoguri ce
amintesc de arta teatralã, pamflet, poezie, poezie în prozã, cugetãri,
o filozofie de viaþã pertinentã, s-ar putea afirma cã ne învârte
prin mai toate posibilitãþile exprimãrii literare, armonios legate,
intercalate, oferind cititorului o scenã diversã a comediei umane,
într-un limbaj neaoº, atrãgãtor. Uneori chiar impresioneazã prin
diversitatea exprimãrii aceluiaºi mesaj pe care vrea sã-l transmitã,
un fel de joc pe loc expresiv ºi incitant.

Dl. Titi Damian, un scriitor demn de respect ºi admiraþie,
analizeazã inteligent ºi profesionist diversitatea aspectelor de
fond ºi formã ale cãrþii, evidenþiind meritele incontestabile, pe
mãsura multiplelor comandamente ale acestei cãrþi, ca teme
fundamentale privind umanitatea, printre care, în prim plan, relaþia
femeie-bãrbat, oferind motive de meditaþie, cu multe ramificaþii
ale efectelor, fãrã a sugera soluþii, vizând socialul, economicul,
starea de moralitate a societãþii.

Mã alãtur aprecierii prefaþatorului ºi, ca împãtimit cititor,
consider romanul Mama Mia al doamnei prof. Nicoleta Cristea
Ifrim interesant ºi incitant, o frescã lucidã a societãþii actuale, un
adevãr al timpului pe care îl traversãm.

Le felicitãm pe cele douã prozatoare ºi sperãm cã ºi în volumele
viitoare se vor ridica la nivelul aprecierilor fãcute la lansarea
cãrþilor de scriitori ca Ana Dobre, Victor Atanasiu, Nelu Barbu,
Titi Damian, Aureliu Goci, Lucian Gruia.

Douã prozatoare care bat la poarta afirmãrii:
Isabela Brãnescu, debutantã cu romanul Mama tuturor pietrelor ºi

Nicoleta Cristea Ifrim, la al treilea roman, Mama Mia
(ambele la Editura Betta, 2018)

Peste câmpia roditoare dintre Bucureºti ºi Giurgiu, a
Burnasului ºi Gãvanului Burdea, într-una dintre primele zile ale
toamnei, dupã o ploaie sprinþarã, ca de varã, s-a înãlþat triumfãtor
curcubeul. Dar apoi s-a ivit un Hoþ de curcubeie, cu sufletul
bogat, cu mintea ºi braþul binecuvântate de talent – ºi a dat la
ivealã un roman atât de încântãtor, cum demult nu am mai avut
norocul sã citesc o altã carte.

Este vorba de Marin A. Cristian, din satul Hulubeºti, comuna
Cãlugãreni, cu un doctorat în specialitate, profesor de istorie la
un liceu din localitate, fost inspector ºcolar la Giurgiu ºi o vreme
chiar primar la Cãlugãreni – un om cu o viaþã bogatã, ca un câmp
roditor spre toamnã, autorul romanului Hoþii de curcubeie, pe
care l-am citit pe nerãsuflate, în douã zile ºi noaptea dintre ele,
încercând sã aflu cine vor fi acei hoþi ºi dacã autorul nu se va afla
cumva printre ei?

Inspirat titlu de carte, dar, tot la fel atrãgãtor conþinutul,
exprimând tendinþa spre înalt a unui om cu suflet ales, dornic sã
împlineascã prin artã mai mult decât a fãcut-o în plan concret, în
bogata ºi victorioasa sa viaþã de intelectual dotat cu inteligenþã,
talentat ºi activ.

Abia parcurgând paginile acestui roman, mi-am adus aminte
cã, în primii mei ani de activitate didacticã, am fost, o vreme,
profesor pe acele meleaguri, pãstrând în suflet tainele atâtor
frumuseþi, despre care scrie acum prietenul meu din tinereþe – ºi
astfel am reuºit sã-mi explic sensul dedicaþiei, prin care îmi dãruia
acest roman: „Domnului Ion C. ªtefan, cu multã preþuire, 10
octombrie 2017, Hulubeºti, Cãlugãreni”.

Tot în sfera acestei emoþii spontane, care ne apropiase din nou,
mi-am reamintit cã despre pitoreasca aºezare Hulubeºti, am scris
ºi eu, în romanul Iubirea cea din urmã, unde am poposit
imaginativ la castelul boieroaicei de odinioarã, stãpâna locurilor,
cu o pãtimaºã iubire, pentru împlinire ºi bucurie, despre care
domnul profesor aflase deja. Fusesem ºi eu inspector ºcolar ºi
admirator al apelor Sabarului, Argeºului ºi Dunãrii; multe fapte
asemãnãtoare acelora din romanul de acum, mai ales despre iubirea
dintre Diviana Pogonaru ºi Cristi Cristescu, pãreau asemãnãtoare.

Dar acest sentiment ocupã numai o parte din acþiune, iar celelalte
fapte reprezintã un grup de inspectori ºcolari giurgiuveni, cu
responsabilitãþile ºi vieþile lor tumultoase, desfãºurate îndatã dupã
evenimentele din 1989, ºi pânã în apropierea zilelor de acum.

Un alt motiv de bucurie cã pot citi romanul lui Marin A. Cristian
este faptul cã aceastã lecturã pãrea o cãlãtorie imaginarã ºi puþin
actualizatã în trecut, coborând împreunã pe ambele feþe ale unei
oglinzi, sudate prin aceleaºi imagini ºi amintiri, alunecând
strãlucitoare spre Dunãre, ca într-un film de evocare sentimentalã.
Deveneam astfel pelerini, dupã culori de curcubeu, egale în
strãlucirea lor, în calea spre eternitate, lãsându-l pe prietenul
meu sã-ºi aleagã culoarea preferatã iar eu încercând sã ies din
aceastã revãrsare tumultuoasã a amintirilor, ºi sã mã refer, în
continuare, doar la cartea lui.

E vorba de-o îmbinare reuºitã, fãcutã de un om inteligent, între
viaþa lui palpitantã ºi frumuseþile naturii, care-i dãruiesc atâtea
bucurii. Personajele-inspectori participã la organizarea unui concurs
de titularizare, altfel decât pe vremea mea, deoarece lucrãrile erau
controlate în diferite centre judeþene, aflate la mari distanþe unele
de altele. Între timp, ei fãceau inspecþii de grade didactice, anchete,
programe de reciclare ºi activitãþi culturale, iar, din când în când,
participau la mici escapade în cadrul unor restaurante selecte din
Giurgiu. Nu lipseau nici ispitele erotice sau abaterile fugare de la
moralitate, cum ar fi niºte aventuri amoroase cu niºte frumuseþi
binevoitoarea, aflate la începutul carierei didactice, pentru niºte
favoruri de moment. ªi aici existã o gradaþie uºoarã: de la iubirea
pasagerã dintre Cristi Cristescu ºi Laura Caragea cea voluptoasã,
numitã ºi Zâna Curcubeielor, ivitã dintr-un capriciu, ºi acelaºi
inspector cuceritor ºi Diviana Pogonaru, amplificatã spre o reuniune
sentimentalã sincerã, evoluþia emoþionalã creºte, marcând, într-o
apoteozã luminoasã finalul romanului.

Titlul iniþial prinde noi semnificaþii: hoþii de curcubeie sunt
acei bãrbaþi care se înfruptã din darurile trupeºti ale unor astfel
de tinere.

O altã calitate de narator a lui Marin A. Cristian este reliefatã
de unele descrieri de-o rarã frumuseþe: „Curcubeul este simbolul
timpului care vrea sã vinã. Înseamnã splendoare ºi belºug. Acest
arc multicolor s-a plãmãdit din apa de ploaie a norilor. Priviþi!
Este o imensitate. Ancoreazã Dunãrea de Carpaþi. Curcubeul
este un motiv de bucurie ºi speranþã. În mitologia mioriticã,
curcubeul este unirea dintre cer ºi pãmânt, adicã unirea dintre
bãrbat ºi femeie.” (p.73).

Iatã ºi portretul domniºoarei dorite: „Din mulþime a apãrut
zâmbind, cu cartea de identitate în mânã, o fatã frumoasã, cu
pãrul de culoarea rugului medieval, cu ochii cãprui, alungiþi ca ai
unei prinþese gruzine, strãjuiþi de gene negre, lungi.” (p. 99)

Desprindem ºi o bogatã informare istoricã, geograficã,
mitologicã ºi folcloricã, prin care câte un inspector erudit cãuta
sã impresioneze (ºi sã cucereascã) fiinþa doritã. Astfel îl
descoperim ºi pe inspectorul Aurel Dobrescu, cãruia naratorul

nu-i mai ascunde domiciliul real, adicã satul Hulubeºti. Poate cã

este vorba de-o revãrsare de dragoste pentru meleagurile natale,

ori exprimã chiar dorinþa autorului de-a se dezvãlui astfel ºi a ne

sugera cã el (chiar El) este acela care se repovesteºte. Cu toate

acestea, este o mare bucurie pentru mine sã-l regãsesc pe

profesorul cu doctorat în personajul care el însuºi vrea sã fie.

Poate cã sunt ºi unele scãpãri (lipsã) de modestie ori viaþa sa a

fost asemenea Dunãrii, care, prin desele reveniri ale naratorului

pe malul lui, prin câteva descrieri ºi legende, devine un personaj

central, la fel ca o alunecare lichidã spre eternitate, în tumultul

cãreia îl întâlnim pe autor: un om de ºtiinþã, care se strãduieºte sã

devinã ºi un romancier de calitate.

(Marin A. Cristian, Hoþii de curcubeie, Editura Grai ºi Suflet –

Cultura Naþionalã, Bucureºti, 2017)

Un romancier de calitate

Eliza ROHA

Ion C. ªTEFAN
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Motto: Este important pentru

oamenii de stat ºi pentru

politicienii români sã înþeleagã cã

pentru a fi adevaraþi lideri care

sã conducã destinele poporului,

nu este suficient sã aibã doar hãrþi

mentale bune despre cum trebuie

fãcute lucrurile, ci ºi un nivel

ridicat de smerenie ºi sã

conºtientizeze drumul spre

servitute. (Gheorghe Dragomir)

Realizarea mãreþei nãzuinþe a poporului român, Marea Unire

de la 1 decembrie 1918, are legãturã ºi cu modul în care elitele

vremii, fie cã este vorba de oameni de stat, politicieni, diplomaþi,

elite culturale ºi religioase, oameni de afaceri autohtoni sau militari,

au înþeles cã Regatul României se afla la o nouã Cruce a destinului

ºi era nevoie de o mobilizare generalã a tuturor energiilor creatoare

pentru a deveni realitate visul de veacuri al poporului român, de

reîntoarcere la vatra strãbunã.

În Mesajul emoþionant adresat de Regele Ferdinand poporului

la 15 august 1916, când anunþa intrarea în rãzboiul de eliberare

de sub asuprirea strãina ºi reîntregirea gliei strãbune, se fãcea

apel la virtuþile ºi vitejia caracteristice acestui neam în momente

de grea cumpãnã, de a lupta pentru „O Românie întregitã ºi

liberã, de la Tisa pânã la Mare, care sã propãºeascã în pace

potrivit datinelor ºi aspiraþiilor gintei noastre”.

„Pentru neamul nostru, rãzboiul a adus ziua aºteptatã de

veacuri de conºtiinþa naþionalã, ziua Unirii. Dupã vremuri

îndelungate de nenorociri ºi de grele încercari, înaintaºii noºtrii

au reuºit sã întemeieze statul român prin Unirea Principatelor,

prin Rãzboiul de Independenþã, prin munca lor neobositã pentru

renaºterea naþionalã. Astãzi ne este dat noua sã întregim opera

lor închegând pentru todeauna ceea ce Mihai Viteazul a înfãptuit

numai pentru o clipã, Unirea Românilor de pe cele douã pãrþi ale

Carpaþilor. De noi atârnã astãzi sã scãpãm de sub stãpânirea

strãinã pe fraþii noºtri de peste munþi ºi din plaiurile Bucovinei

unde ªtefan cel Mare doarme somnul de veci.”

Iar Ordinul de zi dat de Regele Ferdinand armatei române la

28 august 1916 cu ocazia intrãrii României în rãzboi, preciza:

„V-am chemat ca sã purtaþi steagurile voastre peste hotarele

unde fraþii noºtri vã aºteaptã cu nerãbdare ºi cu inima plinã de

nãdejde.

Umbrele marilor Voievozi, Mihai Viteazul ºi ªtefan cel Mare

ale cãror rãmãºiþe zac în pãmânturile ce le veþi dezrobi, vã

îndeamnã la biruinþã ca vrednici urmaºi ai ostaºilor cari au învins

la Rãzboieni, la Cãlugareni ºi la Plevna.

Veþi lupta alãturi de marile naþiuni cu care ne-am unit.

O luptã aprigã vã aºteaptã. Cu bãrbãþie sã-i îndurãm însã

greutãþile ºi cu ajutorul lui Dumnezeu, izbânda va fi a noastrã.

Arãtaþi-vã deci, demni de gloria strãbunã.

De-a lungul veacurilor un neam întreg vã va binecuvânta ºi

vã va slãvi.”

Mesajul Regelui ºi al Guvernului ºi Ordinul regal adresat

armatei au trezit în inimile tuturor românilor entuziasm ºi credinþã

cã Ziua cea Mare a sosit ºi toþi trebuie sã spunã „prezent” la

întâlnirea cu destinul.

Aceastã elitã româneascã cu toate diferenþele de opinii politice

ºi apartenenþã ideologicã, a avut un moment de smerenie în faþa

Celui Prea Înalt, cãruia I-a cerut ajutorul ºi binecuvântarea în

aceastã confruntare militarã cu un Goliat bine organizat ºi înarmat.

Vorbind despre smerenia conducãtorilor de ieri, valabilã ºi

pentru cei de azi ºi de mâine, un studiu efectuat de universitatea

americanã Duke, a concluzionat cã „Oamenii smeriþi din punct

de vedere spiritual, au convingeri ferme, dar când îºi dau seama

cã acestea pot fi greºite, sunt dispuºi sã le revizuiascã”.

Cred cã pe lângã smerenie ºi servitute, oamenii de stat ºi

elitele acelor vremuri, au avut ºi vocaþie pentru activitãþile ºi

demnitãþile în care erau numiþi sau aleºi, vocaþie care în momente

de cumpãnã, serveºte drept busolã atunci când trebuie sã ne

întrebãm fãrã încetare: la ce ne cheamã existenþa noastrã, aici ºi

acum.

Revenind la Eminescu ºi ce-ar spune în acest an al

Centenarului Marii Uniri, cred cã este necesar sã ne aplecãm cu

interes ºi respect asupra uriaºei sale opere publicistice din perioada

1877-1883, pe care o regãsim în mare parte în cotidianul

Partidului Conservator, Timpul.

Vom observa o asemãnare izbitoare a stãrii naþiunii din acele

vremuri cu situaþia României zilelor noastre, care la un secol de

la Marea Unire se confruntã cu aceleaºi probleme în plan intern

ºi extern.

De aceea, cred cã Eminescu este contemporanul nostru,

tematica materialelor publicate la acea vreme: de la teorii ºi opinii

politice, economice, culturale, pânã la sistemul de educaþie ºi

învãþãmânt, sau problema þãrãneascã, monarhia constituþionalã

ºi chestiunea Dunãrii, teme care sunt prezente ºi astãzi în

dezbaterea jurnaliºtilor ºi societãþii civile. Prin articolele publicate,

Mihai Eminescu avea în vedere crearea unei culturi politice a

cetãþeanului care, prin votul sãu mandateazã politicienii care ar

trebui sã foloseasca toate mijloacele legale, democratice,

parlamentare, pentru a-i apãra ºi reprezenta interesele în forurile

de putere.

ªi acum la un secol de la actul istoric de reîntregire a neamului

românesc ºi de recãpãtare a respectului de sine ºi demnitãþii

naþionale în faþa Europei, cred cã genialul poet ºi patriot, ne-ar fi

reamintit de primele versuri ale cântecului de jale ºi revoltã, care

descriau situaþia tragicã în care se afla Regatul României dupã

obþinerea independenþei faþã de Înalta Poartã (1878) ºi a amplei

campanii diplomatice menitã sã ne aducã recunoaºterea

cancelariilor occidentale.

Este vorba despre poezia Doina, care în perioada regimului

comunist a fost interzisã publicitãþii pentru a nu „supãra” pe

marele vecin de la Rãsãrit. Sã ne reamintim acele versuri care

sunt mai actuale ca oricând:

„De la Nistru ºi pân’ la Tisa,

Tot Românul plânsu-mi-s-a,

Cã nu mai poate strãbate

De atâta strãinãtate...

...Din Hotin ºi pân’ la Mare

Vin Muscalii d-a cãlare,

De la Mare la Hotin,

Mereu calea ne-o aþin,

Îºi desbracã þara sânul,

Codrul frate cu Românul-

De secure se tot pleacã

ªi izvoarele ei seacã-

Sãrac în þara sãracã!

Cine-au îndrãgit strãinii,

Mânca-i-ar inima câinii,

Mânca-i-ar casa pustia

ªi neamul nemernicia!”

Vorbind despre Centenarul Unirii Mari ºi Eminescu, este

bine sã reamintim cã, în calitate de gazetar, a militat activ pentru

Unirea Principatelor Române, fiind promotorul înfiinþãrii societãþii

secrete: „Carpaþii” (24 ianuarie 1882), la Bucureºti, cu scopul de

a construi Dacia Mare, în ciuda supravegherii atente din partea

spionilor þariºti ºi austro-ungari.

Înfiinþarea organizaþiei „Carpaþii”, a fost materializarea

Apelului Congresului de la Putna (1871) al românilor din þãrile

vecine, prin care se încerca sã se trezeascã în inimile tinerilor

studenþi români, dorinþa de a se ataºa luptei pentru întregirea

neamului românesc.

Apelul a fost publicat în Federaþiunea de la Pesta, urmat de

publicarea articolului „În Unire e tãria”, pentru care autoritãþile

austro-ungare l-au urmãrit, fiind acuzat de „delict de presã”.

Prin activitatea sa publicisticã, închinatã acestui mãreþ ideal,

Mihai Eminescu a pregãtit unirea spiritualã a tuturor românilor

din provinciile istorice, precizând cã:

„... E un popor, o limbã... un Dumnezeu

Trecutul e în mine ºi eu sunt în trecut

Precum trãieºte cerul în marea ce-l respirã.”

Mihai Eminescu se adreseazã românilor îndemnându-i la

unitate naþionalã indiferent de convingerile lor politice ºi religioase,

pentru a avea forþa necesarã în faþa acþiunilor neprieteneºti venite

din exterior.

„Politiceºte putem fi despãrþiþi, dar unitatea noastrã de rasã ºi

limbã, e o calitate atât de mare ºi energicã, încât nici ignoranþa,

nici sila n-o pot tãgãdui... Azi, limba este una, azi datina e una,

rasa e una ºi etnologic e unul ºi acelaºi popor, care nu mai

doarme somnul pãmântului ºi al veacului...

Trebuie sã ne simþim ºi sã înþelegem cu acurateþe unul pe

altul, pentru ca sã facem de ruºine viclenia inamicilor noºtri

comuni, a cãror þintã rãmâne todeauna aceeaºi ºi care nu vor

nimica mai puþin, decât de a ne dezbina întodeauna.

Niciun popor sã nu se lase sedus de flamura comunã prin

promisiuni cari sã inspire doar conducãtorii lui.

Sã ne aducem aminte de trecut, care ne-a învãþat cu mii de

fapte atât de amare cum cã numai o solidaritate tare poate sã ne

indestuleze ºi sã îndeplineascã toate la care suntem îndreptãþiþi.

Sã ne ferim de calea ademenirilor contrarii, fie ele cât de

strãlucite.”

Aruncând o privire retrospectivã în istoria ultimului secol ºi

jumãtate, vom observa cã unitatea spiritualã a poporului român a

fost înfãptuitã de elitele culturale ale vremii, iar un rol important

l-a avut Mihai Eminescu ca factor de sintezã, care prin opera sa

a cultivat sentimentul naþional. Poezia ºi publicistica eminescianã,

a cuprins toatã suflarea româneascã, pentru cã s-a produs o

fuziune între suferinþã ºi nevoia de unitate ºi demnitate a poporului

român.

Animaþi de dorinþa de unitate a tuturor românilor ºi de iubirea

de þarã ºi pentru apãrarea credinþei strãbune ºi a gliei strãmoºeºti,

ostaºii români proveniþi din pãturile sãrace ale societãþii, slab

echipaþi ºi înarmaþi, au dat dovada unui eroism fãrã seamãn în

confruntarea cu un inamic bine organizat militar ºi logistic, reuºind

victorii miraculoase la Mãrãºeºti, Mãrãºti, Oituz, strigând într-

un singur glas: „Pe aici nu se trece!”

Contextul geopolitic la începutul secolului XX era ca ºi astãzi,

tensionat ºi confuz, alianþele politico-militare aveau o geometrie

variabilã, iar acordurile ºi tratatele încheiate erau inculcate prin

negocieri secrete între „inamicii oficiali”. Acestea au ieºit la ivealã

odatã cu încheierea Primului Rãzboi Mondial ºi începerea

negocierilor de pace, când Regatul România, deºi ºi-a câºtigat

prin jertfe de sânge ale sutelor de mii de ostaºi ºi civili, dreptul de

întregire a þãrii ºi neamului românesc, nu a fost invitat la masa

verde a negocierilor, soarta þãrilor mici fiind hotãrâta ca de obicei

de cãtre marile puteri ale vremii.

Meritul elitelor politice, diplomatice ºi culturale ale epocii a

fost cã, în ciuda poziþiilor ideologice care fragmentau societatea

româneascã, au gãsit puterea de a-ºi uni eforturile pentru a realiza

visul de veacuri al românilor din Transilvania, Basarabia ºi

Bucovina de a se uni cu þara mama. Un rol important în unificarea

energiilor creatoare ale naþiei române, în acea cumpãnã a istoriei,

l-a avut Regina Maria, care a desfãºurat o amplã campanie de

sensibilizare a cancelariilor occidentale în favoarea cauzei

României.

Atunci ca ºi acum, rãmân valabile urmãtoarele formulãri

evocate des la adresa României de cãtre media occidentalã ºi

preluate de cãtre liderii europeni pentru a „certa” clasa politicã ºi

societatea româneascã:

Critica adusã evreilor, înseamnã antisemitism;

Critica adusã þiganilor, înseamnã rasism;

Critica adusã revizionismului maghiar, înseamnã naþionalism;

Batjocorirea românilor ºi a României, înseamnã dreptul la

liberã exprimare.

Revenind la poezia ºi publicistica lui Eminescu, nu putem

trece cu vederea atitudinea sa intransingentã manifestatã faþã de

lipsa de moralitate, de corectitudine ºi de interes faþã de problemele

care preocupã cetãþeanul, din partea unei clase politice servitã

intereselor de grup ºi a capitalului strãin.

În poeziile Împãrat ºi proletar, Scrisoarea a III-a, Doina,

marele patriot român demascã ºi biciuieºte moravurile vremii,

moravuri care sunt ºi astãzi prezente în comportamentul

politicienilor, administraþiei centrale ºi locale, situaþie care a generat

exodul a peste 3,5 milioane de oameni bine pregãtiþi ºi apþi de

muncã, cel mai mare exod în timp de pace spre occident, dupã

Siria care se aflã de aproape un deceniu în razboi. Aceastã forþã

de muncã contribuie din plin la progresul ºi bunãstarea altor

popoare, în loc sã fie pusã în valoare în propria þarã. Sunt dureros

de actuale versurile:

„Spuneþi-mi ce-i dreptatea? / Cei tari se îngrãdirã / Cu-averea

ºi mãrirea în cercul lor de legi, / Prin bunuri ce furarã în veci vezi

cum conspirã / Contra celor ce dânºii la lucru-i osândirã / ªi le

subjugã munca vieþii lor întregi? // Virtutea pentru dânºii-ea nu

existã. Însã / V-o predicã, cãci trebui sã fie braþe tari / A statelor

greoaie, care trebuie împinse, / ªi trebuiesc luptate rãzboaiele

aprinse; / Cãci voi murind în sânge, ei pot sã fie mari.” (Împãrat

ºi Proletar)

Politica dusã de guvernele post-decembriste, indiferent de

coloratura ideologicã, a urmat cu cerbicie planul lansat de George

Soros ºi Jeffrey Sachs de distrugere sistematicã a fundamentului

economiei româneºti prin promovarea „terapiei de ºoc” ºi

privatizãrii prin metoda MEBO, având drept pãrinte spiritual pe

academicianul Tudorel Postolache ºi supraveghetor vigilent pe

Silviu Brucan.

Pentru a avea succes ºi a opera în liniºte, tripleta Sachs,

Mark Rich ºi Soros ºi-au creat propria reþea de influenþã recrutatã

din rândul emanaþilor puterii, dornici sã participe la jefuirea

EMINESCU LA CENTENARUL MARII UNIRI
 Gl.Bg.(r) Gheorghe DRAGOMIR

Preºedinte Centrul de Eticã ºi Strategii (CES)
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Dl. Florea Dumitrescu s-a

nãscut la 4 aprilie 1927 într-o
familie de agricultori din satul
Gârdeºti, judeþul Teleorman. A
urmat Facultatea de Finanþe-
Credit a Academiei de Studii
economice din Bucureºti. ªi-a
asumat funcþiile de ministru de
finanþe (1969-1978),
ambasador al României la
Beijing (1978-1983),
guvernator al Bãncii Naþionale
a României (1984-1989), apoi
vicepreºedinte la CEC ºi (din
1995) preºedintele Asociaþiei
Române de Prietenie cu R. P.
Chinezã (ARC). A obþinut titlul
de doctor în economie în 1983.

Florea Dumitrescu a
desfãºurat studii ºi cercetare în economia comerþului ºi problemele
monetare. A scris ºi publicat numeroase analize, studii ºi cãrþi în

aceste domenii, aducând mari contribuþii la dezvoltarea economiei
ºi stabilitatea sistemului monetar din România. Este deþinãtor a
multor distincþii ºi ordine. Dl. Florea Dumitrescu este o
personalitate marcantã ºi respectabilã.

Personalitatea sa a fost omagiatã în China
Aflând cu consternare de trista veste a încetãrii din viaþa, pe 16

aprilie 2018, a dl. Florea Dumitrescu, dr. economist, preºedintele
ARC, vicepreºedinte al AGER, toþi membrii redacþiei în limba
românã a postului Radio China Internaþional, ca ºi toþi cunoscãtorii
de limba românã ºi prietenii României din China, sunt cufundaþi
într-o durere neasemuitã. Ei ºi-au exprimat condoleanþe profunde
celui dispãrut ºi sincera compasiune familiei îndoliate.

Asociaþia de Prietenie a Poporului Chinez cu Strãinãtatea
(APPCS) ºi Asociaþia de Prietenie China-România au trimis un
mesaj de condoleanþe, în care se aratã cã dl. Florea Dumitrescu
„ºi-a consacrat de vreme îndelungatã toate energiile dezvoltãrii

relaþiilor de prietenie chino-române. Sub conducerea lui, Asociaþia
Românã de Prietenie cu R. P. Chinezã a prezentat compatrioþilor
români aspectele politice, economice ºi ale culturii tradiþionale
ale Chinei, aducând aporturi merituoase la promovarea relaþiilor
de prietenie ºi de cooperare pragmaticã dintre cele douã þãri, la
intensificarea relaþiilor dintre cele douã popoare.” Poporul chinez
ºi-a pierdut un mare ºi apropiat prieten.

Siteul în limba românã al RCI a lansat articol de omagiere a
personalitãþii lui Florea Dumitrescu (http://romanian.cri.cn/341/
2018/04/20/1s187457.htm) ºi siteul dl. Dan Tomozei, expert la
RCI, a consacrat de asemenea spaþii omagiului: http://
dantomozei.ro/2018/04/20/china/aduce/un/omagiu/diplomatului/
florea/dumitrescu/1927-2018.

Un ambasador eminent
Când a fost ambasador al României la Beijing, a avut contacte

frecvente cu personalitãþile chineze, de la lideri de stat la miniºtri,
de la directori de departamente la cunoscãtori de limba românã,
a menþinut relaþii strânse cu ei ºi a vizitat numeroase regiuni ale
Chinei, pentru a identifica oportunitãþile ºi potenþialul noilor
obiective ºi domenii de cooperare între cele douã þãri. Astfel,
prin eforturile ambelor pãrþi, valoarea schimburilor comerciale
dintre cele douã þãri a atins cifra de un miliard USD, situând
astfel România pe primul loc printre þãrile Europei Rãsãritene.

Într-un interviu acordat în 2003 colegului Li Jiayu de la RCI,
dl. Florea Dumitrescu ºi-a adus aminte de numeroase întâlniri cu
Deng Xiaoping, arhitectul reformei chineze, cu prilejul unor
delegaþii române aflate în vizitã în China: „Îmi aduc aminte cã la
una din întâlniri, Deng Xiaoping m-a întrebat: Ce pãrere aveþi, ca
economist, despre obiectivul pe care ºi-l propune China de a
mãri produsul intern brut de patru ori într-un interval de 20 de
ani? La care eu i-am rãspuns: China are toate posibilitãþile ºi
ºansele sã realizeze aceastã creºtere ambiþioasã a produsului intern
brut, însã, cu condiþia sã schimbe metodele ºi mecanismele din
economie, pentru ca acestea sã stimuleze iniþiativa ºi rãspunderea

Corespondenþã din Beijing

Un ambasador eminent al prieteniei româno-chineze
Omagiu domnului Florea Dumitrescu

oamenilor. ªi s-a adeverit cã principiile elaborate sub îndrumarea
lui Deng Xiaoping au fãcut ca, în China, sã se realizeze acest
obiectiv, nu în 20 de ani, ci în 15 ani.”

Ambasador de onoare al Prieteniei între popoare
Pentru meritele sale, vicepreºedintele APPCS, Li Xiaolin

(actualmente preºedinte) i-a înmânat, în cursul vizitei sale în
România din 2009, ordinul „Ambasador de onoare al Prieteniei
între popoare”. Este cea mai înaltã distincþie acordatã de APPCS,
în numele poporului chinez, personalitãþilor prietene din diferite
þãri care au adus contribuþii remarcabile la promovarea prieteniei
între popoare, la menþinerea pãcii mondiale.

Într-adevãr, dl. Florea Dumitrescu a fost un eminent ambasador
al prieteniei româno-chineze. El a preþuit aceastã prietenie, a acþionat
neobosit pentru dezvoltarea relaþiilor tradiþionale de prietenie ºi
cooperare dintre China ºi România, dintre poporul chinez ºi
poporul român. El a subliniat cã „prietenia între poporul român ºi
poporul chinez reprezintã baza relaþiilor de prietenie între cele
douã þãri. Promovarea pe mai departe a prieteniei româno-chineze
reprezintã sarcina mea pentru toatã viaþa.”

El a acordat o importanþã deosebitã relaþiilor româno-chineze,
relevând cã „de la stabilirea relaþiilor diplomatice dintre România

ºi China, aceste relaþii au avut în aceastã perioadã istoricã relativ
scurtã, dar bogatã în conþinut, o evoluþie deosebit de pozitivã. Aºa
cum au fost caracterizate ºi de conducãtori chinezi ºi de coducãtori
români, sunt deosebit de conþinutul lor prin profunzimea în care s-
au desfãºurat aceste relaþii. Uneori au fost caracterizate ca relaþii de

o esenþã nobilã, pentru cã ele sunt atât de importante ºi atât de
benefice pentru poporul român ºi poporul chinez.”

A înfiinþat ºi a condus ARC
Evenimentul din 1989 a condus la schimbarea sistemului

social-politic al României. Pentru continuarea ºi dezvoltarea
relaþiilor tradiþionale de prietenie ºi cooperare între cele douã þãri
ºi popoare, în noile condiþii, el a fondat în 1995 Asociaþia Românã
de Prietenie cu R.P.Chinezã (ARC), adunând pe un mare numãr
de prieteni ai Chinei. Pe urmã au fost înfiinþate filiale ale ARC

aproape în toate juþele þãrii. Dl. Florea Dumitrescu a subliniat:
„Procesul de înfiinþare a filialelor a scos în evidenþã marea dorinþã
a autoritãþilor judeþene române de a dezvolta relaþiile de prietenie
ºi cooperare dintre România ºi China. Cu acest prilej, s-a scos de
asemenea în evidenþã cã în România, la ora actualã, toate partidele
politice, deºi fiecare partid are doctrina ºi concepþiile proprii
despre modul de desfãºurare politicã, duc o unicã politicã (în
ceea ce priveºte relaþiile cu China), aceasta este politica de
strângere a prieteniei dintre România ºi China.”

Dar, el nu este mulþumit de evoluþia relaþiilor dintre cele douã
þãri în anii de dupã 1989. Dupã pãrerea lui, ca ºi a majoritãþii
personalitãþilor politice din þarã, România „trebuie sã dezvolte
relaþiile nu numai cu UE, dar ºi cu alte þãri cu care a avut relaþii
bune, precum China.” Cât priveºte relaþiile cu China, în urma
vizitelor fãcute în diferite judeþe ale þãrii, el a remarcat cã „toate
eforturile ce s-au fãcut pânã în prezent încã nu satisfac dorinþele
românilor de a dezvolta relaþiile cu China. Românii doresc în mod

special sã se dezvolte relaþiile cu China, pentru cã aceste relaþii s-
au dovedit benefice, atât pentru România, cât ºi pentru China.”

În decursul anilor, el a efectuat multe vizite în China ºi a
semnat în presa românã articole, prezentând ceea ce a vãzut ºi

auzit în China, aprecind realizãrile obþinute în cursul aplicãrii
politicii de reformã ºi deschidere în China. El a spus: „China a
fost marea surprizã a sfârºitului secolului XX ºi va fi marea
minune a secolului XXI.”

El acordã, de asemenea, o importanþã relevantã redacþiei
române a postului Radio China Internaþional. A primit delegaþiile
ºi reprezentanþii RCI care au fãcut vizitã în România, a participat
la întâlnirile cu ascultãtori ºi la manifestãrile organizate la
Bucureºti de RCI.

În 2004, el a condus o amplã delegaþie a ARC într-o vizitã în
China ºi a venit la RCI. Dând o înaltã apreciere emisiunii în limba
românã, el a subliniat în interviul sãu redacþiei: „Emisiunea în
limba românã a postului RCI, prin promptitudinea ºi obiectivitatea
informaþiilor, are o influenþã tot mai largã în România, captând
atenþia multor ascultãtori ºi jucând rolul unei adevãrate punþi de
prietenie între poporul român ºi poporul chinez.”

Un tratat al relaþiilor chino-române
Imediat dupã înfiinþarea ARC, dl. Florea Dumitrescu împreunã

cu renumitul sinolog Ileana Hojea Veliºcu Yang Ling ºi alþi
fondatori ai asociaþiei au ºi elaborat un proiect grandios ºi anume,
redactarea ºi editarea cãrþii Evantaiul celor 10.000 de gânduri.
România ºi China: Trei veacuri de istorie. Ei au mobilizat ºi
organizat pe sinologii români ºi alte personalitãþi proeminente
din România care au avut contacte, legãturi ºi contribuþii în
procesul lung al dezvoltãrii relaþiilor de prietenie ºi cooperare cu
China ºi pe cunoscãtorii de limba românã ºi personalitãþi din
China sã scrie articole.

Astfel, sub egida ARC ºi cu grija sa personalã, prin eforturile
coordonatorilor ºi ale autorilor, acest proiect a fost realizat, în
decursul unui deceniu ºi jumãtate. Primul volum a apãrut în
1999, în cinstea celei de-a cincizecea aniversãri a Proclamãrii R.
P. Chineze ºi a stabilirii relaþiilor diplomatice româno-chineze, al
doilea volum a vãzut lumina tiparului în 2004, al treilea în 2009
ºi ultimul în 2014.

În total, 191 de autori români ºi chinezi au prezentat în articolele
lor fapte, momente istorice, poveºti interesante sau experienþe
proprii, consemnând cu o pasiune excepþionalã relaþiile tradiþionale
de prietenie ºi cooperare chino-române. Redactarea ºi editarea
acestei serii de cãrþi reprezintã o contribuþie majorã adusã de
ARC în frunte de Florea Dumitrescu la cauza de prietenie chino-
românã. Aceastã capodoperã, cu o mare valoare istoricã ºi o
semnificaþie actualã, va fi consemnatã în analele de istorie a
relaþiilor dintre cele douã þãri.

Trecerea domnului Florea Dumitrescu în lumea eternã reprezintã
o mare pierdere pentru prietenia ºi cooperarea dintre þãrile ºi
popoarele noastre. Poporul chinez ºi-a pierdut un mare ºi apropiat
prieten care este Florea Dumitrescu.

Domnul Florea Dumitrescu va rãmâne de-a pururi în inimile
poporului chinez.

Luo Dongquan este profesor jurnalist, Vicepreºedinte al
Asociaþiei de Prietenie China-România.
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organizatã a avuþiei naþionale ºi la îmbogãþire prin mijloace ilicite.

Astfel cã, foºti nomenclaturiºti comuniºti ºi uteciºti au purces cu

râvnã la privatizarea pãguboasã a marilor companii de stat, din

toate domeniile, devenind peste noapte capitaliºti respectabili cu

mare influenþã la nivelul guvernelor ºi administraþiilor centrale ºi

locale. Mai grav este cã, aceºti reprezentanþi ai capitalismului „de

cumetrie”, cum i-a botezat mentorul lor, au intrat în legãturi de

afaceri cu foºtii biºniþari ºi valutiºti care s-au organizat rapid în

clanuri de interlopi care au acaparat piaþa neagrã, controlând cu

dibãcie afacerile cu fier vechi (aveau marfã din plin prin

dezmembrarea fabricilor ºi uzinelor), grupãri ale crimei organizate

ce s-au bucurat de protecþie politicã.

Un alt episod l-a constituit devalizarea bãncilor: Bancorex,

Banca Religiilor, Credit Bank, Banca Agricolã, CEC-ul, folosindu-

se de fonduri speculative strãine, sau acordarea de credite

neperformante, astfel cã în prezent nu ne putem mândri cu o

bancã cu capital integral românesc.

Aceste acþiuni trebuie sã fie considerate ca atacuri directe la

siguranþa naþionalã, subminarea economiei naþionale ºi abuz de

putere în dauna interesului public, ce ar trebui sã fie incriminate

prin modificãrile ce se aduc codurilor penale ºi de procedurã

penalã, prevãzând pedepse drastice ºi neprescrierea faptelor.

În privinþa pieþei financiare din România de azi, situaþia se

prezintã în oglindã cu cea descrisã de Eminescu în articolul

Chestiunea israelianã, publicat în mai multe numere ale ziarului

Timpul (1879), când asupra þãrãnescului stat român, Europa fãcea

presiuni sã se modifice prevederile Constituþiei pentru a se acorda

dreptul „legal” de a practica uzura (camãta), fãrã ca dobânzile

percepute la credite sã nu fie limitate prin lege, aºa cum de altfel

era în toate statele europene. Aceastã reglementare legalã a cametei

în favoarea evreilor ºi capitalului strãin, a produs efecte

dezastruoase asupra þãranului român ºi a întreprinzãtorilor

economici autohtoni, favorizând capitalul ºi întreprinzãtorii strãini,

care au acaparat resursele naturale ºi banul public.

Pe bunã dreptate, Eminescu cu amãrãciune ºi revoltã þinea sã

atragã atenþia politicienilor români ºi guvernanþilor asupra

gravitãþii problemei, care pe termen mediu ºi lung anunþã efecte

negative pentru dezvoltarea ºi modernizarea economiei româneºti.

„... nu demult, în toate statele Europei, stipularea dobânzii

era mãrginitã, creditorul care ºi-ar fi stipulat dobânzi nemãrginite,

era obligat de a restitui dobânda primitã ºi pe lângã aceasta el era

supus unor penalitãþi.”

Deci, în Europa occidentalã, atunci ca ºi acum, dobânzile la

credite erau bine stabilite ºi în limite rezonabile, însã pentru

România de atunci ºi de azi aceste dobânzi nu trebuiau sã fie

limitate sau încadrate în anumite reguli.

Mihai Eminescu prezintã în acel articol argumentele folosite

de bancheri ºi asociaþia cãmãtarilor (azi avem IFN-uri) pentru a

justifica liberalizarea dobânzilor.

„Statul nu trebuie sã intervinã a regla relaþiile creditului,

acestea având a fi regulate numai de particulari, fãrã niciun

amestec, cã capitalul e liber ºi exploatarea lui nu poate fi supusã

nici unui amestec, cã capitalul e liber ºi exploatarea lui nu poate

fi supusã unei restricþii din partea legiuitorului; cã moneta, nefiind

decât o marfã, precum preþul mãrfii asemenea ºi mãrimea dobânzii

are a se determina prin legea economicã a cererii ºi ofertei; cã

aceastã lege ºi concurenþa vor contribui la regularea dobânzii în

mod normal ºi priincios, iar dupã înlãturarea oricãrei restricþii

legale se lasã a se spera la micºorarea dobânzii.”

Recunoaºtem aceste „argumente” în poziþia exprimatã de BNR

faþã de creditele contractate de români în franci elveþieni ºi faþã de

dobânzile practicate de IFN-uri (unele ajungând la 9000%), care

susþinea cã este o problemã privatã între creditori ºi debitori,

BNR neputând interveni pentru reglarea situaþiei.

Numai dupã o amplã campanie de presã ºi intervenþiile ferme

ale senatorului PNL, Daniel Zamfir ºi miile de procese intentate

bãncilor comerciale ºi IFN-urilor de cãtre pãgubiþi, s-a reuºit

revizuirea ºi renegocierea contractelor ºi plafonarea dobânzilor.

Iatã cã, nãravurile bancherilor occidentali din secolul XIX, se

perpetueazã ºi astãzi îndeosebi când este vorba de þãrile Europei

de est. Dar, cum nici o faptã bunã nu rãmâne nepedepsitã, recent

conducerea PNL a decis excluderea din partid a senatorului Zamfir,

pentru cã „a deviat de la linia politicã a partidului”, asta însemnând

cã PNL este de acord cu abuzurile bãncilor ºi IFNurilor.

Cred cã, întemeietorii liberalismului în România se rãsucesc

în mormânt vãzând cine conduce destinele acestui partid istoric,

fãuritor al României moderne.

Într-un articol recent, publicat în revista Sud, sub titlul

sugestiv „2018 – România la o altã cruce a destinului” þineam sã

atrag atenþia cã: „este momentul reînvierii noastre ca naþie sã ne

recãpãtãm respectul ºi demnitatea, sã ridicãm capul din þãrânã ºi

sã privim cu încredere spre Luminã, pentru cã ne pasã de ce se va

Eminescu la
Centenarul Marii Uniri

Emil
Pãunescu

Muzeul Brãilei „Carol I”
Muzeul din Brãila a apãrut încã din ultima parte a secolului al XIX-lea, numãrându-se printre cele mai

vechi din sudul þãrii, dar – asemeni altor aºezãminte culturale – a suferit tot soiul de fluctuaþii în epoca

anterioarã regimului comunist. El a repornit timid în anii ’50 ºi timp de vreo douãzeci de ani a progresat

lent, dar s-a situat totuºi mult sub potenþialul oraºului. Tandemul muzeografilor Nicolae Harþuchi ºi

Florin Anastasiu s-a întãrit prin 1975 cu tânãrul Ionel Cândea, care s-a ocupat în principal de domeniul istoriei, dar ºi de arheologia

medievalã (deschizând în anul urmãtor un prim ºantier la ruinele Mãnãstirii Mãxineni). Cu perseverenþã ºi multã dragoste pentru

locurile natale, colegul meu de facultate a sporit, pe felurite cãi, patrimoniul muzeului, gândind ºi o strategie pe termen lung.

Ajuns la conducerea Muzeului Brãilei cu trei decenii în urmã, Ionel Cândea a obþinut un neobiºnuit ºir de succese profesionale.

În planul carierei personale acestea s-au materializat în susþinerea unui doctorat, a obþinerii titlurilor de profesor universitar,

preºedinte al Comisiei Naþionale a Muzeelor ºi membru corespondent al Academiei Române. Altfel, el a înscris pe harta oraºului sãu

noi obiective muzeale, le-a refãcut pe cele vechi ºi le-a dat strãlucire, a fãcut cercetãri arheologice ºi documentare, a scris ºi a editat

cãrþi, a izbutit achiziþii spectaculoase ºi a atras donaþii uluitoare, a organizat expoziþii ºi manifestãri ºtiinþifice naþionale ºi internaþionale,

a salvat monumente ºi a reconstituit o mãnãstire, a bãtut medalii ºi multe altele. A creat apoi ºi Editura Istros, cea mai bunã din þarã

în domeniul cãrþii istorice, dovedind o putere de muncã admirabilã, însoþitã de tact, echilibru ºi modestie. A sprijinit ºi carierele

colegilor sãi, ajutându-i sã se afirme, chiar dacã nu toþi i-au fost recunoscãtori. Toate acestea nu înseamnã cã a fost scutit de eºecuri,

cã nu a stârnit invidii ºi adversitãþi, cã a putut evita întotdeauna conflictele cu decidenþii ignoranþi ori rãuvoitori.

Am scris cele de mai sus dintr-o suflare, fãrã sã-mi fi propus epuizarea subiectului, fãrã sã fi consultat vreun „C.V.” oficial,

cerându-mi anticipat scuze pentru omisiuni ºi inexactitãþi, cãci portretul schiþat nu a dorit decât sã sublinieze adevãrul din bãtrâni

dupã care „omul sfinþeºte locul”.

Proiecte exemplare
Am vizitat de curând Muzeul Brãilei, care din 2014 ºi-a adãugat oficial numele marelui nostru prim Rege. Participam la sesiunea

anualã a Comisiei de Istorie a Oraºelor din România, manifestare gãzduitã – pentru a patra oarã într-un sfert de secol – de instituþia

condusã de Ionel Cândea. Am remarcat, pe lângã alte realizãri (mai vechi ori mai noi), douã proiecte memoriale. La primul dintre ele,

aparent obiºnuit, însãºi clãdirea Muzeului devenise suport pentru etalarea a nu mai puþin de 9 „bannere” verticale, consacrate unor

aniversãri ºi comemorãri din acest an. Personalitãþi naþionale (marele voievod Mircea cel Bãtrân, umanistul Nicolaus Olahus,

cãrturarul Aron Pumnul, poetul George Coºbuc ºi istoricul Gheorghe Brãtianu) ºi locale (omul politic Leonte Moldovan, pictorul

Gheorghe Naum ºi arheologul Nicolae Harþuchi), alãturi de un eveniment special: 135 de ani de la prima publicare a „Luceafãrului”

eminescian în gazeta brãileanã „Dunãrea”.

Al doilea proiect, iniþiat de Muzeul „Casa Mureºenilor” ºi selecþionat de Administraþia Fondului Cultural Naþional, era intitulat

„România este acasã” ºi evoca cinci mari români afirmaþi în exil. Muzeul braºovean îl propusese pe poetul ªtefan Baciu, cel din

Slatina pe dramaturgul Eugen Ionesco, Complexul muzeal „Moldova” venea cu Ioan Petru Culianu, iar Biblioteca „Astra” cu Emil

Cioran. Muzeul Brãilei aderase cu inconfundabilul scriitor Panait Istrati. Expoziþiile se vor roti peste varã în cele cinci oraºe ºi se vor

reuni în noiembrie la Muzeul Unirii din Alba Iulia.

Muzeul judeþean „Teohari Antonescu”
La Giurgiu, în urma primelor preocupãri muzeistice ale polivalentului Nicolae Droc-Barcian, directorul Gimnaziului „Ion Maiorescu”,

înregistrãm fondarea Muzeului judeþului Vlaºca în 1934 ºi profilarea sa pe arheologie. Dupã 1950 au apãrut ºi secþii de ºtiinþele

naturii ºi istorie, iar în anii ’70 Muzeul de etnografie ºi artã popularã de la Floreºti-Stoeneºti.

În regimul trecut, dupã ieºirea din scenã a tandemului de muzeografi autodidacþi Gheorghe Rãdulescu ºi Mihai Ionescu ºi dupã

crearea Muzeului luptei pentru independenþa poporului român, managementul a fost asigurat (la instituþia pe care o servea ºi

subsemnatul) de cãtre profesorul Virgil Vrabie (11 ani) ºi de arheologul Vasile Barbu (7 ani), între cei doi strecurându-se o

„sprinþarã” fisurã de nouã luni, declanºatã de abuzul de putere al autoritãþilor momentului.

În epoca postdecembristã, muzeul giurgiuvean a fost condus numai 16 ani de trei profesioniºti, alþi 10 fiind asiguraþi de un filolog,

un agronom, un psiholog ºi un metalurg, încã doi ani fiind risipiþi în ºase perioade de interimat. Deoarece în toatã aceastã vreme am

fost implicat (mai mult ori mai puþin) în managementul muzeului, mã abþin de la evaluãri. Evidente au fost însã discontinuitatea ºi

numirile subiective, dacã nu de-a dreptul aberante, izvorâte din politizãri excesive.

De la începutul acestui an postul de manager a fost ocupat prin concurs de domnul Ionel Muscalu, care are deja meritul de fi

întreprins acþiuni menite sã refacã imaginea Muzeului, atât pentru publicul local, cât ºi pentru o parte dintre potenþialii colaboratori.

Programul de activitãþi cultural-educative din 2018 este structurat judicios, cuprinzând un numãr important de expoziþii temporare

(repartizate la sediu ºi itinerante, la Comana ºi Gogoºari, la Ruse ºi la Bucureºti). Este îmbucurãtoare reluarea manifestãrilor

ºtiinþifice, dintre care s-au detaºat simpozionul „De la Mircea cel Bãtrân la modernitate” (organizat împreunã cu Institutul „Nicolae

Iorga” ºi cu Muzeul Naþional de Istorie a României) ºi cel intitulat „100 de ani de culturã româneascã” (în colaborare cu Facultatea

de filosofie a Universitãþii Bucureºti). Dupã o perioadã de secetã editorialã (în ultimii cinci ani au mai apãrut doar un album ºi o

monografie), Muzeul anunþã un plan ambiþios pentru anul centenarului, plan care cuprinde trei lucrãri de referinþã.

Sperând cã lucrurile înfãþiºate mai sus (ºi alte aspecte din programul amintit neanunþate aici) vor fi duse la bun sfârºit, atragem însã

atenþia cã ele doar deschid drumul spre normalitate, dar nu rezolvã problemele de fond: evidenþa, îmbogãþirea, cercetarea, conservarea

ºi valorificarea patrimoniului propriu. Precum ºi în multe alte domenii, esenþiale au devenit investiþiile în infrastructurã ºi înnoirea

personalului calificat.

O altfel de „noapte” a muzeelor
În cele ce urmeazã nu ne vom referi la recent desfãºurata ediþie a fenomenului „Noaptea Muzeelor” (19 mai a.c.), fenomen care

meritã indiscutabil o analizã aprofundatã în plan psiho-social ºi de marketing cultural. Vom menþiona doar cã ºi în municipiul nostru

s-a înregistrat un succes de public ieºit din comun, în mai puþin de cinci ore depãºindu-se 1500 de vizitatori, iar maparea video pe

faþada clãdirii Muzeului (o proiecþie 3D cu tema „Giurgiu – pasãrea Phoenix a Dunãrii”) a reprezentat o premierã reuºitã, aplaudatã

la scenã deschisã.

Noi avem în vedere acum „noaptea” care ameninþã deopotrivã majoritatea muzeelor româneºti, fie cã ele se aflã actualmente în

frunte (cazul Brãilei), fie cã – din felurite motive – bat pasul pe loc ori chiar au luat-o la vale (cazul Giurgiului). Despre pericolele

care s-au abãtut asupra muzeelor au vorbit recent atât fostul, cât ºi actualul preºedinte al Reþelei Naþionale a Muzeelor din România

(vezi interviurile acordate ziaristei Maria Capelos de Dragoº Neamu ºi Virgil Niþulescu, în „România liberã” din 18 mai). Primul –

mult prea voalat ºi al doilea – mai direct ºi mai critic au subliniat discrepanþa între faþa arãtatã de muzee în noaptea cu pricina ºi

contradicþia provocatã de dorinþa generalã de modernizare faþã de posibilitãþile reale din viaþa de zi cu zi.

Domeniul ocrotirii patrimoniului cultural naþional se aflã în mare suferinþã, iar ministerul de profil s-a dovedit neputincios în a face

reformele necesare. Muzeele nu sunt în primul rând aºezãminte cultural-educative, chiar dacã – în diferite momente – au dovedit un

rol social remarcabil. Funcþia lor principalã este cea tezaurizatoare, dar guvernanþii ce s-au perindat de mai bine de 20 de ani încoace

nu par sã fi înþeles rostul ºi valoarea lor.

O brumã de concluzii
Adevãraþii manageri de muzee sunt profesioniºti ai domeniului, cu calitãþi (native ori dobândite) în ºtiinþa ºi arta conducerii. În

lipsa unor asemenea situaþii ideale, muzeele pot fi conduse temporar de manageri care nu provin din rândul muzeografilor, dar au o

deschidere culturalã care sã le permitã înþelegerea parþialã a specificului instituþiei.

O reformã organizatoricã a reþelei muzeale este împiedicatã de tarele administraþiei ºi ale societãþii noastre în general. Modificarea

legislaþiei, imperios necesarã, se lasã aºteptatã. Perspectivele nu sunt îmbucurãtoare, mai ales pentru muzeele din localitãþile mici ºi mijlocii.

Personal, fiind optimist din fire, nu cred cã este totul pierdut. Aºa cum unii îl aºteaptã pe Mesia, eu îl aºtept pe reformatorul care sã

blocheze ingerinþele nechemaþilor ºi sã împiedice acordarea de sinecuri pe „spinarea” patrimoniului adunat cu dragoste de pãlmaºi.

MUZEE ªI MANAGERI
Oraºele Giurgiu ºi Brãila au fost secole de-a rândul kazale otomane (de pe la 1420, respectiv

1538), ambele fiind retrocedate Þãrii Româneºti în 1829 ºi „sistematizate” de acelaºi arhitect austriac,
pe numele sãu Moritz von Ott.

Giurgiu a fost ºi este cel mai apropiat port de la Dunãrea Inferioarã pentru fostele reºedinþe
voievodale, dar ºi pentru actuala Capitalã. Brãila a fost ºi este unul dintre cele douã porturi importante
la Dunãrea „maritimã”, aflat la întâlnirea provinciilor istorice Muntenia, Dobrogea ºi Moldova.

Dincolo de multele similitudini istorice ºi geografice, între cele douã municipii existã disproporþii
semnificative: demografice, economice ºi culturale. Noi le vom compara doar pe unele ce le cunoaºtem
mai bine, pe cele ale muzeelor, prin prisma patrimoniului, tradiþiilor ºi managementului.
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întâmpla cu viitorul acestei þãri ºi a acestui brav popor, descendent

din voievozi ºi regi care au apãrat cu preþul vieþii lor glia strãbunã în

vremuri de restriºte”.

Cred cã Patriotismul ºi Ortodoxia sunt ultimele redute în calea

globalizãrii ºi a Noii Ordini Mondiale, cunoscându-se cã în majoritatea

cazurilor biserica ortodoxã se identificã cu istoria naþionalã, devenind

biserica naþionalã, formând cea mai desãvârºitã unitate ºi devenind în

aceste vremuri agitate ºi confuze colacul de salvare al Creºtinismului.

Dragostea pentru pãmântul natal, mândria de a fi român, cã aparþinem

unui popor cu o istorie, culturã ºi civilizaþie multimilenarã, nãscut cu

credinþã în Dumnezeu, un Dumnezeu generos care a aruncat sãmânþa

înmulþirii acestui neam într-un pãmânt mãnos, sunt elemente care

definesc ADN-ul românilor, dar care trebuie cultivate cu grijã ºi rãbdare

din fragedã pruncie ºi pe tot parcursul vieþii prin educaþie, culturã ºi

religie. Ori, cu durere asistãm în ultimul sfert de veac la un adevãrat

rãzboi psihologic ºi atacuri fãrã precedent la securitatea spiritualã

lansate împotriva propriului popor de cãtre conducãtorii sãi, aserviþi

unor puteri ºi interese oculte. Acest atac la securitatea spiritualã a naþiei

române nu este o noutate, poporul român a traversat avatarurile ºi

nedreptãþile istoriei sub semnul Crucii, fiind rãstignit ºi reînviind în

dragostea statornicã pentru Iisus, mântuitorul sufletelor noastre, care

împreunã cu Maica Preacuratã si Nãscãtoare de Dumnezeu, a vegheat

ºi a dat putere acestei naþii.

România, spunea filosoful ºi patriotul român Constatin Rãdulescu

Motru „nu duce lipsã de inteligenþe ci de caractere...”, întrebarea care

se pune astãzi mai mult ca oricând este dacã suntem pregãtiþi sã

curãþãm putregaiul care s-a rãspândit în societatea romãneascã post-

decembristã ºi care perverteºte caracterele ºi ameninþã însãºi existenþa

noastrã ca naþie?

Însã, aºa cum se prezintã starea naþiei române în acest an al

Centenarul Marii Uniri, existã pericolul ca evoluþia evenimentelor

politice, economice ºi de securitate din UE sã influenþeze negativ

derularea evenimentelor omagiale, dedicate acestui eveniment istoric

care a marcat decisiv destinul României.

Afirm aceste îngrijorãri þinând seama cã trãim într-o Românie în

care în ultimele decenii asistãm la seriose fracturi la nivelul solidaritãþii

naþionale care ne vulnerabilizeazã în faþa provocãrilor la care vom fi

supuºi de cãtre acþiunilor revizioniste tot mai agresive ale comunitãþii

maghiare stimulate ºi sponsorizate generos de cãtre guvernul de la

Budapesta. Pentru a trece cu bine peste aceste momente critice cu implicaþii

asupra destinului ºi viitorului României avem nevoie de oameni de stat

ºi politicieni virtuoºi, care sã punã mai presus de interesele de grup sau

politice, interesul naþional, în semn de pios omagiu adus celor care s-au

jertfit pentru a atinge mãreþului ideal de realizare a Marii Uniri.

Este deci, nevoie sã renunþãm la la ego-ul nostru pentru care

politicile sectoriale sã fie eficiente, integratoare ºi coerente.

A nu înþelege cã rostul celor care ocupã demnitãþi publice, de la

nivelul cel mai de jos pânã la vârful statului, este de a servi ºi de a-

i respecta pe ceilalþi înseamnã cã indirect esti pãrtaº la fragmentarea

societãþii ºi la adâncirea prãpastiei între instituþii ºi cetãþean. Aºa s-a

ajuns la o lipsã de încredere a cetãþeanului în instituþiile cu rol sã-i

asigure protecþia în faþa abuzurilor de tot felul ºi de a înfãptui actul de

dreptate ºi justiþie socialã.

De aceea cred cã este timpul sã trãim o solidaritate spontanã ºi

naturalã, o bunãvoinþã sincerã ºi o dorinþã de a progresa împreunã.

Cred cã soluþia ar fi de a trãi „mai bun”, mai curând decât de a trãi

„mai bine”, sã exersãm meliorismul ºi sã avansãm în menirea de a fi

OM. Aºadar, cred cã este nevoie sã promovãm viziunea unei lumi

altruiste, sã ne ajutãm semenii ºi sã dãm sens existenþei lor, sã

contribuim la binele societãþii. În acest mod ne vom recãpãta respectul

de sine individual ºi colectiv ºi demnitatea, pe care le-am pierdut

trãind cu capul plecat în faþa strãinilor. România viitorului ne cere sã

ne înrolãm în Cruciada împotriva prostiei ºi imposturii, care erodeazã

fibra de creativitate ºi smerenie a poporului român.

Va fi o luptã grea pentru cã prostia este mai fascinantã decât

înþelepciunea, înþelepciunea are limite iar prostia este nemãrginitã.

Astfel cã este timpul sã generãm un spaþiu public care sã

încurajeze meritocraþia ºi nu idiocraþia, atât în demnitãþi publice cât ºi

la nivelul societãþii civile. În acest sens educaþia civicã are un rol

esenþial, încã din primii ani de ºcoalã.

Declaraþia de la Paris – „O Europã în care putem crede” – ne

aduce o razã de speranþã cã elitele culturale ºi religioase autentice au

simþit pericolul pierderii identitãþii ºi demnitãþii prin politicile

tehnocrate de promovare a renunþãrii sau îndepãrtãrii de rãdãcinile

iudeo-creºtine ºi romano-elene care au înfãptuit Europa Naþiunilor.

Acest apel invitã la reflecþie asupra viitorului proiect de regândire a

noii arhitecturi instituþionale europene.

În încheiere aº dori sã reamintesc cuvintele pline de înþelepciune

ale istoricului Nicolae Iorga: „dacã vitregia soartei va face sã ne

pierdem vreodatã istoria ºi credinþa, vom dispãrea ca neam”. Cred cã

ºi de aceastã datã, Dumnezeu prin Sfânta Sa Treime ºi prin iubirea

Maicii Domnului, este, ca de fiecare datã, alãturi de poporul român

care trebuie sã înþeleagã cã Unirea este o aspiraþie continuã ºi se

construieºte în fiecare zi.

La mulþi ºi binecuvântaþi ani România Mare!

Eminescu la
Centenarul Marii Uniri

Niculae Stoica

Descoperirile arheologice fãcute cu ocazia unor sãpãturi în zona riveranã pârâului Ciorogârla,
au scos la ivealã dovezi materiale ale locuirii acestui þinut din cele mai vechi timpuri. Referitor
la aceste descoperiri, istoricul Constantin C. Giurescu arãta cã: ,,În zona exterioarã din
imediata apropiere a liniei de centurã [a Bucureºtiului] s-au constat vechi aºezãri la Jilava,
Mãgurele, Ciorogârla, Arcuda, Buftea, Cãciulaþi”. (C. C. Giurescu, Istoria Bucureºtilor din
cele mai vechi timpuri pânã în zilele noastre. Editura pentru Literaturã, Bucureºti, 1966, p.
25)

În cadrul tellurilor din zona ,,La Plopi”, pe malul stâng al pârâului Ciorogârla, au fost gãsite
vestigii din Epoca Neoliticã, aparþinând Culturii Boian. De asemenea, în cadrul sitului

arheologic din punctul ,Liceul Tehnologic „Pamfil ªeicaru”, au fost identificate urmele unei vechi aºezãri, obiectele gãsite aici
fiind datate ca aparþinând Epocilor Neoliticã ºi a Bronzului (cultura Glina), precum ºi sec. III-IV d. H, iar în punctul ,,Valea
Mirii” au fost gãsite obiecte aparþinând Epocii Bronzului, perioadei geto-dacice din sec. I ºi II-IV d. H., precum ºi din sec. IX-
XI. (Monitorul Oficial al României, nr. 113bis, 15 februarie 2016, Lista monumentelor istorice din judeþul Ilfov, înscrise în
patrimoniul Cultural Naþional din România, nr. crt. 168-177)

Deºi descoperirile arheologice efectuate în raza satului Ciorogârla, dovedesc locuirea acestui teritoriu încã din Epoca Neoliticã,
adicã de acum circa 6000 de ani,
totuºi, confirmarea sa documentarã,
ca nume ºi localizare, nu o întâlnim
decât mult mai târziu, prin veacul al
XVI-lea, când de la cancelaria
domnitorului Mihnea Turcitul (domn
al Þãrii Româneºti între anii 1577-
1583 ºi 1585-1591) se emit douã
hrisoave prin care se confirmã
cumpãrarea de cãtre unele persoane
a unor proprietãþi în acest areal.

Primul hrisov este scris ºi datat
7089 (1580) noiembrie 26, la
Bucureºti, prin care Mihnea Turcitul
întãrea unor proprietari ocinele
cumpãrate în Bãnciuleºti, lângã
Ciorogârla, document pe care îl
prezentãm în continuare:

,,Din mila lui Dumnezeu, Io
Mihnea Voievod ºi domn a toatã Þara
Ungro-Vlahiei, fiul marelui ºi
preabunului Alexandru voievod. Dã
domnia mea aceastã poruncã a
domniei mele lui Ignat cu fiii câþi
Dumnezeu îi va da, ca sã-i fie ocinã
în Bãnciuleºti, însã 6 funii ºi funia
de câte 20 stânjeni, pentru cã a
cumpãrat Ignat de la Radu ºi Freja ºi
de la Stoica ºi de la Stanciul ºi de la Stan ºi de la Stanislav ºi de la popa Crãciun ºi de la Stoica ºi de la Pârva ºi de la Aldea pentru
1200 aspri gata.

ªi iar au cumpãrat Dan ºi Ursul ocinã în Bãnciuleºti 5 funii ºi jumãtate ºi funia de câte 20 stânjeni, de la Sinca ºi de la Freja
ºi de la Stoica ºi de la alt Stoica ºi de la Stanislav ºi de la Stanciul ºi de la popa Crãciun ºi de la Pârvu pentru 1100 aspri.

ªi iar au cumpãrat Frãþilã ºi Sava ocinã în Bãnciuleºti 4 funii ºi jumãtate de la Coman ºi Stoica ºi de la popa Crãciun ºi de la
Stanislav ºi de la Freja ºi de la Nichita pentru 800 de aspri.

ªi iar a cumpãrat Buda cu fiii sãi ocinã în Bãnciuleºti 4 funii ºi 12 stânjeni de la Coman ºi de la Stan ºi de la Pepelit ºi de la
Paraschiva ºi de la Freja pentru 7000 aspri gata.

ªi iar a cumpãrat Opriº ºi Dumitru ocinã în Bãnciuleºti 2 funii ºi 16 stânjeni de la Paraschiva ºi de la Nechita ºi de la Coman
pentru 6oo de aspri.

ªi iar a cumpãrat Lupºan de la Opriº 1 funie de ocinã de la Freja cu fraþii sãi pentru 120 de aspri.
ªi iar a cumpãrat Stan 1 funie de ocinã pentru 120 aspri.
ªi iar a cumpãrat Stan de la Cârstian 1 funie ºi 7 stânjeni ºi jumãtate în ocina de sus, pentru 170 de aspri.
ªi semnele sã se ºtie: de pe Bãnciuleºti în Anatima la rãspântie ºi în aninul de la Ciorogârla ºi de aici, pe gârlã în jos; ºi în lung,

de la Anatima pânã în Drumul de Miez.
ªi au vândut aceºti vânzãtori aceste ocine mai sus zise ºi din jos ºi dinaintea domniei mele.
Iatã ºi martori punem domnia mea: jupan Mitrea mare vornic ºi jupan Ivan mare logofãt ºi Dumitru spãtar ºi Constantin vistier

ºi Stan comis ºi Harvat stolnic ºi Gonþea paharnic ºi jupan Danciul mare postelnic. Ispravnic Mitrea mare vornic.
A scris Vladul, luna noiembrie 26 zile, în cetatea de scaun Bucureºti, de la Adam pânã acum ani curgãtori în anul 7089 (1580).”

(Documenta Romaniae Historica. B. Þara Româneascã, vol. 8, nr. 327, p. 531-533)
Într-o lucrare a lui Ion Donat sunt menþionate unele amãnunte despre satul Bãnciuleºti, amintit în documentul de mai sus. Astfel,

referindu-se la cumpãrarea unor proprietãþi de cãtre domnitorul Mihnea Turcitul, autorul precizeazã ,,... pentru a le dãrui fiicelor sale
Elena ºi Ecaterina, Mihnea cumpãrã satele Popeºti (Popeºti Manuc, jud. Ilfov) ºi Bãnciuleºti (lângã Ciorogârla, Ilfov), cu 80.000
de aspri. Primul e calificat sat boieresc de moºtenire, iar pe cel de al doilea domnul îl cumpãrã de la megiaºi, care vând numai
pãmântul, fãrã capetele lor. Satele acestea vor ajunge, prin cumpãrãturã la Mihai Viteazul”. (Ion Donat, Domeniul domnesc în Þara
Româneascã (sec. XIV-XVI), ed. Gheorghe Lazãr, Editura Enciclopedicã, Bucureºti, 1996, p. 84-85)

Al doilea document, care se referã la Ciorogârla, a fost emis în cea de a doua domnie a lui Mihnea Turcitul. El poartã data de
9 august 1588 ºi prin urmare, am putea acum sãrbãtori trecerea a 430 de ani de la acest moment. El are urmãtorul conþinut:

,,Din Mila lui Dumnezeu, Io Mihnea Voevod ºi Domn a toatã þara Ungro-Vlahiei, fiul marelui ºi prea bunului Io Alixandru
Voioevod. Dã domnia mea aceastã poruncã a domniei mele lui Stan ºi fratelui sãu Nan ºi fiilor lor, câþi Dumnezeu le va da, toatã
partea lui Arbãnaºul, oricât se va alege de peste tot hotarul, din cumpãrãtura pe care a cumpãrat-o Arbãnaº de la Helciugeºti,
pentru cã au cumpãrat-o aceastã mai sus ocinã numiþii Stan ºi Nan de la fiii lui Arbãnaºul, anume Stanislav ºi Trandafir ºi
Cârstean, fiii lui Arbãnaºul, aceastã ocinã mai sus zisã cu ºtirea tuturor megieºilor din sus ºi din jos de peste tot hotarul ºi
dimprejurul locului ºi dinaintea Domniei mele. De aceea am dat Domnia mea lui Stan ºi Nan, ca sã le fie ocina mai sus zisã, din
ocina mai sus spusã, douã pãrþi ale lui Stan ºi fratelui sãu Nan o parte fiilor lor ºi nepoþilor ºi strãnepoþilor lor ºi de nimeni
neclintit, dupã porunca Domniei mele.

Iarã martori punem Domnia mea jupan Chisar mare vornic ºi jupan Dumitru mare logofãt ºi Miroslav vistier ºi Pãtru spãtar
ºi Radul comis ºi Vintilã stolnic ºi Vladul paharnic ºi jupan Iano mare postelnic. ªi Chisar mare vornic.

ªi eu Nedelco diac mic, care am înscris în cetatea de Scaun Bucureºti, luna august, nouã zile de la Adam pânã acum ani
curgãtori, în anul 7096 (1588).

Io Mihnea Voievod din mila lui Dumnezeu, Domn.”
Pe versoul documentului este înscrisã o menþiune, în limba greacã, care ajutã la localizarea mai exactã a þinutului, respectiv: ,,la

Ciorogârla, la Popeºti, la Prãpãdiþi”. (Documente privind istoria României. B. Þara Româneascã, veacul al XVI-lea, vol. V
(1581-1590) Bucureºti, 1952, nr. 393, p. 375-376)

Acest teritoriu la care se referã menþiunea de pe spatele hrisovului lui Mihnea Turcitul este fosta moºie Popeºti Bâcu (Popeºtii
lui Faca), care era formatã din douã trupuri: Popeºtii lui Faca sau Prãpãdiþi, la nord de Joiþa, lângã pârâul Ilfov ºi Popeºti Bâcul,
la sud-est de Joiþa, între râurile Ciorogârla ºi Dâmboviþa, pânã la limita cu pãdurea Ileana-Dragomireºti, iar în partea sudicã
învecinându-se cu moºia Ciorogârla.

Aºa cum se anunþa prin titlul acestui material, în acest an satul Ciorogârla împlineºte venerabila vârstã de 438 de ani de la
atestarea sa documentarã. Cum arãta aceastã localitate ruralã în urmã cu peste patru secole nu ºtim, dar ºtim cã astãzi satul
Ciorogârla ni se înfãþiºeazã ca o comunitate în plinã dezvoltare, marcatã de un nivel de civilizaþie specific începutului de secol

XXI ºi de o tendinþã permanentã spre modernizare a traiului locuitorilor sãi.

Primãria Ciorogârla

Ciorogârla – 438 de ani de
atestare documentarã
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Constantin
Bãrbutã,

Motto: Apare limpede ºi

luminos cã nu putem scãpa

prilejul ce ni se oferã, de a înfãptui

visul secular al românilor. (I.I.C.

Brãtianu, 14 august 1916)

În vara anului 1914 ºoselele

bãtrânului continent au început sã

trepideze sub loviturile

milioanelor de cizme þintuite ºi în

huruitul noilor maºini de rãzboi,

împinse într-o confruntare

devenitã rapid europeanã ºi mondialã. Pentru România, situatã,

dupã spusa cronicarului, în calea rãutãþilor, altfel zis, la rãscrucea

intereselor economice, politice ºi strategice ale beligeranþilor,

grupaþi în blocuri politico-militare opuse – Tripla Alianþã sau

Puterile Centrale ºi Tripla Înþelegere sau Antanta – izbucnirea

Primului Rãzboi Mondial va reprezenta un eveniment istoric,

crucial, ºansã a împlinirii dezideratului secular ºi legitim de unire

cu patria mamã a românilor din Transilvania, Bucovina ºi

Basarabia, teritorii româneºti sub stãpânire strãinã.

Aflat la cârma þãrii din ianuarie 1914, guvernul liberal condus

de I.I.C. Brãtianu, supranumit Sfinxul din pricina modului

personal, inflexibil, în luarea deciziilor politice, care era convins

cã „lumea merge înainte ºi merge cu paºi repezi”, adoptã o politicã

prudentã ºi echilibratã, printr-o diplomaþie activã, ghidatã de

interesele þãrii, deºi România fãcea parte din Tripla Alianþã, alãturi

de Germania ºi Austro-Ungaria.

Chiar anterior atentatului de la Sarajevo, care a generat o stare

de casus belli în Balcani (28 iunie 1914), s-au manifestat tendinþe

clare de emancipare de sub tutela Triplei Alinaþe ºi apropiere de

Rusia, marcate de vizita la Petrograd a moºtenitorului tronului,

Ferdinand ºi tatonarea cãsãtoriei principelul Carol, în vârstã de

21 de ani, cu una din fiicele þarului Nicolae al II-lea, urmatã de

vizita acestuia la Constanþa, cu care prilej Rusia s-a angajat sã

garanteze status quo-ul teritorial stabilit prin Pacea de la

Bucureºti, încheiatã în urma celui de al doilea rãzboi balcanic

(1913).

Evenimente s-au precipitat dupã asasinarea moºtenitorului

tronului Austro-Ungariei ºi a soþiei sale; Bulgaria aderã la Tripla

Alianþã, împãratul Wilhelm al II-lea aprobã planul austro-ungar

de atacare a Serbiei dacã aceasta nu va da curs unui ultimatum în

zece puncte, Brãtianu declarând lui Czernin, ministrul austro-

ungar la Bucureºti, cã România va adopta o poziþie de „aºteptare”

dacã Bulgaria rãmâne „liniºtitã”, însã, dacã se va amesteca,

„apreciez situaþia de aici, ca fiind criticã”.

Diplomaþia româneascã în anii neutralitãþii (1914-1916)
Ultimatumul austro-ungar (23 iulie) a stârnit emoþii puternice

în Europa ºi în lume, fiind respins de Serbia datoritã unor cereri

inacceptabile, precum înlãturarea ofiþerilor ºi funcþionarilor civili

vinovaþi de propagandã ostilã monarhiei, sau acceptarea

colaborãrii reprezentanþilor habsburgici la suprimarea miºcãrilor

subversive ºi la cercetãrile privind atentatul de la 28 iunie, fapt

care va determina Austro-Ungaria sã declare rãzboi Serbiei la 28

iulie 1914. Acest conflict, declanºat în Balcani, se va extinde cu

o iuþealã fulgerãtoare, antrenând milioane de oameni, resurse

economice uriaºe, tehnici militare de ultimã orã, artilerie, aviaþie,

submarine, arme chimice etc., provocând pierderi umane ºi

materiale incomparabile, principala consecinþã dupã patru ani de

lupte fiind o nouã configuraþie geopoliticã la scarã planetarã.

De la început, beligeranþii ºi-au îndreptat atenþia spre România,

cãutând, unii, sã o determine, inclusiv prin presiuni ºi manevre

diplomatice, sã se confromeze tratatului semnat (1883) ºi reînoit

pe ºapte ani în 1913, ceilalþi, ademenind-o cu promisiuni de

concesii teritoriale ºi, mai ales, naþionale, având în vedere

intensificarea miºcãrii unioniste în teritoriile româneºti ocupate.

Ghidaþi, în primul rând, de interesele supreme ale þãrii,

majoritatea oamenilor politici ºi diplomaþia româneascã s-au

dovedit la înãlþimea momentului istoric în ºedinþa Consiliului de

Coroanã din 3 august 1914, convocat anume de regele Carol I,

prin decizia ca România sã rãmânã neutrã faþã de rãzboiul pregãtit

ºi declanºat de puterile europene, sã nu se angajeze, momentan,

de partea niciunuia sau altuia dintre blocurile militare, hotãrâre

istoricã, întemeiatã pe raþiuni naþionale, politice ºi strategice ºi

motivatã diplomatic prin faptul cã aliaþii Austria ºi Germania,

pregãtind rãzboiul „Nu ne-au fãcut cinstea sã ne comunice, sã

luãm armele alãturi de ele”.

Neutralitatea sau espectativa, cum a fost consacratã în istorie,

consta, în primul rând, în aceea cã armata românã nu intra imediat

în luptã, ci va fi pregãtitã oricând pentru apãrarea graniþelor,

aºteptând momentul pe care guvernul îl va socoti propice

intervenþiei inevitabile, în interes naþional. În perioada urmãtoare,

activitatea diplomaticã se intensificã, mai ales cã pe toate fronturile

din Europa rãzboiul „fulger” devine unul de poziþie ºi uzurã, cu

pierderi catastrofale în oameni ºi materiale pentru ambele tabere,

astfel cã chestiunea româneascã devine preocuparea centralã a

cancelariilor europene. De la Viena ºi Berlin, Petersburg sau

Londra, curg telegrame cifrate ºi note diplomatice secrete, cu

propuneri de cooperare cãtre Bucureºti, ce conþin ºi unele

concesii, precum autonomia Transilvaniei sau cedarea a douã

judeþe din Bucovina, respinse, da capo, de guvernul ungar condus

de contele Tisza, care accepta doar modificarea legilor ºcolarã ºi

electoralã.

În acest context istoric dramatic, diplomaþia româneascã face

un nou ºi important pas în apropierea de Antantã, prin semnarea,

la 3 octombrie 1914, a unei convenþii secrete româno-ruse, în

urma discuþiilor dintre Sazonov, ministru de externe ºi C.

Diamandy, reprezentantul român la Petersburg, prin care se statua,

explicit, cã Rusia acceptã ca teritoriile cu populaþie româneascã

din monarhia habsburgicã sã fie unite cu România ºi cã aceasta

„poate intra pe teritoriile destinate când va socoti oportun”, în

schimbul unei „neutralitãþi binevoitoare”.

Noi iniþiative diplomatice româneºti au loc la începutul anului

1915 prin încheierea unui acord secret de asistenþã ºi informare

cu Italia, care, peste câteva luni va adera la Antanta, declarând

rãzboi foºtilor aliaþi. Aceºtia reuºesc sã obþinã victoria pe frontul

de est (vara) ºi sã atragã Bulgaria în rãzboi, obligând Serbia sã-

ºi evacueze armata (150.000) în insula Corfu din Grecia

(octombrie). Aceste evoluþii politico-militare au determinat

România sã intensifice pregãtirile de rãzboi, Brãtianu considerând

cã se impun modificãri în politica de neangajare a þãrii, printr-un

curs mai hotãrât spre Antantã, dupã ce în sud trupele germane

conduse de generalul Makensen au atins linia Rusciuk-Varna.

În februarie 1916, pe frontul de vest începea marea confruntare

de la Verdun, ce va dura pânã în august, încheiatã prin înfrângerea

Germaniei, timp în care tratativele cu Antanta de atragere a

României au continuat, un contract pentru livrarea a 80.000

vagoane de grâu fiind încheiat cu Anglia, în timp ce pe frontul de

est o ofensivã ruseascã condusã de generalul Brusilov atinge

graniþa ungarã, dupã eliberarea oraºului Cernãuþi.

La 4 august 1916 România a semnat cu Antanta un tratat de

alianþã ºi o convenþie militarã, prin care se punea capãt politicii

de neangajare ce dura de doi ani, dupã ce condiþiile guvernului

român, condus de I.I.C. Brãtianu au fost acceptate:

- garantarea integritãþii teritoriale... în toatã întinderea

frontierelor actuale;

- asigurarea muniþiilor pentruarmata românã, primul tren

urmând a sosi în ziua mobilizãrii;

- armata românã va fi aprovizionatã permanent cu armament,

300 de tone zilnic;

- o ofensivã rusã în Bucovina ºi douã divizii în Dobrogea

trebuia sã garanteze apãrarea României.

Peste zece zile, la 14/27 august 1916, ambasadorul român la

Viena va prezenta guvernului austro-ungar declaraþia de rãzboi a

României, iar la Bucureºti, Consiliul de Coroanã aproba

mobilizarea armatei, care, a doua zi va trece Carpaþii pentru

întregirea neamului.

Starea de neutralitate lua sfârºit.

Unirea a fost idealul strãmoºilor noºtri, strãmoºi care au dãinuit

pe acest pãmânt de la facerea lumii ºi l-au transmis din neam în

neam. Continuitatea, independenþa ºi unitatea au fost acele trei

caracteristici ce au definit ºi definesc naþiunea remânã. Acestea

au fost apãrate de toþi marii conducãtori ai

neamului.

Burebista, regele Daciei Mari a fost cel ce

i-a unit pe strãmoºii noºtri geto-daci.

Mihai Viteazul, marele voievod valah, prin

biruinþa gândului unirii a reuºit sã adune la

un loc cele trei þãri geto-dace, fiind

restauratorul Daciei. Unirea este prima

revoluþie culturalã româneascã, cea a

biruinþei scrisului în limba naþionalã ºi a

credinþei ortodoxe.

Alexandru Ioan Cuza, domn în cele douã

principate unite, Valahia ºi Moldova, þarã ce

se va numi România, cu capitala la Bucureºti

ºi drapelul roºu, galben ºi albastru.

Regele Ferdinand, fãuritorul României

Mari, în august 1916, intrã în rãzboi

împotriva þãrii în care s-a nãscut ºi a crescut,

Germania.

Între anii 1914-1918 s-a desfãºurat Primul

Rãzboi Mondial care ºi-a pus amprenta ºi

asupra comunei Bolintinul din Vale. Dupã

luptele de pe Argeº ºi Neajlov, între

noiembrie 1916 ºi mai 1918, trupele inamice

ocupã localitatea , instalându-se în conacul

Bolintineanu.

În anul ºcolar 1918-1919 în Bolintinul

din Vale funcþiona Scoala primarã de bãieþi „Poetul Bolintineanu”,

diriginte (adicã director) Nicu T. Dinu ºi ªcoala de fete, condusã

de Maria Ioniþã. Învãþãtori erau Nicu T. Dinu, Maria Bãdulescu,

Aneta Pavelescu, Tãnase Matache, Paraschiva Luþescu ºi

Olimpiada Popescu. Revizor ºcolar era un anume Teodorescu.

Frecventau ºcoala elevi din Bolintin: Alpida Ion, Nedelcu Marin,

Dobriºan Mihail, Dodiþã Ilie, Dumitrescu Gheorghe, Foaie Ilie,

Manolache ªtefan, Popescu Nicolae, Sugurel Ilie, Nae

Alexandru, Marincea Marin etc.

La data de 1 decembrie 1918 (stil vechi, adicã 14 decembrie

Milica DAN
Floricã DAN

Aspecte ale învãþãmântului bolintinean în preajma Marii Uniri
dupã stilul actual) este numit ca învãþãtor la ªcoala de bãieþi

preotul Tãnase Matache. Un alt nume pe care îl întâlnim în

documentele ºcolare ale începutului de secol este al învãþãtorului

Gheorghe Ioniþã (zis Marinescu; zis Zãbãvoiu), care a fost

diriginte din anul 1901 pânã în

preajma Primului Rãzboi

Mondial când pleacã pe front ºi

cade eroic în 1916, în luptele de

la Turtucaia, având gradul de

sublocotenent de artilerie. La

conducerea ºcolii vine învãþãtorul

Nicu T. Dinu (n. 1899). Acesta

va funcþiona ca diriginte al ªcolii

de Bãieþi pânã la 19 noiembrie

1920 când pleacã sã-ºi satisfacã

stagiul militar

Ministerul Instrucþiei ºi

Cultelor prin Ordinul din 29

decembrie 1918 fãcea urmãtorul

apel cãtre Nicu T. Dinu,

dirigintele ºcolii: „Puneþi-vã dar

în contact cu primarul ºi preotul

din sat, consfãtuiþi-vã împreunã

ºi chemaþi ºi câþiva oameni

fruntaºi, ca toþi, cu tot sufletul sã

stãruie mai mult ºi mai energic

pentru consolidarea României

Mari”.

Pentru realizarea acestui

deziderat au fost chemaþi ºi

învãþãtorii de la ºcoala din

Bolintin Vale care au participat la împroprietãrirea þãranilor ºi la

aplicarea legii electorale.

La începutul anului 1919 Ministerul Instrucþiunii ºi Cultelor

dãdea Circulara nr. 16.103 cãtre învãþãtori prin care erau informaþi

în legãturã cu modificarea legii ºi a programelor învãmântului

primar ºi normal în vederea unificãrii ºi reorganizãrii

învãþãmântului în tot cuprinsul României Mari, folosind

experienþa învãþãtorilor pusã în serviciul ºcolii ºi al societãþii.

Astfel, învãþãtorii din localitate rãspund la 25 de întrebãri cu

privire la dotarea ºi organizarea învãþãmântului bolintinean:

grãdiniþa de copii, ºcoala primarã (cursurile elementar ºi

complementar), structura anului ºcolar, programele analitice,

activitãþile practice în grãdini ºi ateliere, orarul ºcolar, activitatea

extraºcolarã, conþinutul programelor ºi manualelor ºcolare, rolul

învãþãtorilor în ridicarea culturalã ºi economicã a Romaniei Mari.

La 4/18 februarie 1919 se înfiinþeazã în Bolintinul din Vale,

Centrul cultural nr. 4, sub preºedinþia domnului Dumitru Niþescu,

care-ºi propunea ca teme: cunoaºterea istoriei neamului, mãreþele

fapte ale regelui Ferdinand, Marea Unire, Legea agrarã ºi

electoralã. Aceste activitãþi erau pegãtite ºi susþinute de învãþãtori.

În aceeaºi perioadã la ºcoala din Bolintin funcþiona o cantinã

ºcolarã înfiinþatã de Sociatea Românã pentru Ajutorul Copiilor

Sãraci, sub preºedinþia Majestãþii Sale, Regina Maria ºi Societatea

Ocrotirea Orfanilor de Rãzboi, judeþul Ilfov. La aceastã cantinã

hrana era distribuitã de toþi învãþãtorii ºi de preot ºi avea în

atenþie mai ales copii sãraci ºi slãbiþi.

La Centenarul Marii Uniri ce idealuri ar trebui sã aibã þara

aceasta, poporul românesc ºi noi, bolintinenii?

Dacã Burebista a fost regele Daciei Mari ar trebui sã nu uitãm

cã suntem urmaºii geto-dacilor, cei ce au locuit primii pe acest

pãmânt.

Dacã Mihai Viteazul, voievodul valah, a unit cele trei þãri:

Ardealul, Moldova ºi Þara Româneascã ºi a fãcut sã biruiascã

scrisul în limba naþionalã, urmaºii urmaºilor lui ar trebui sã-l

pãstreze cu sfinþenie.

Dacã Alexandru Ioan Cuza a fost Domn peste cele douã

Principate Unite ºi ne-a lãsat drapelul tricolor, noi, cei de astãzi,

trebuie sã-l cinstim cum se cuvine dar ºi sã sãdim în sufletele

copiilor noºtri datoria de a-l pãstra ºi transmite cu dragoste

generaþiilor viitoare.

Dacã Regele Ferdinand, fãuritorul României Mari ºi-a botezat

copiii în credinþa ortodoxã, noi sã nu uitãm cã suntem ortodocºi

ºi sã ne rugãm la Dumnezeu sã ne fereascã de nãvãlirea altor

neamuri ºi mai ales de rãzboiul dintre noi.

Dacã între Argeº ºi Neajlov pãmântul este plin de osemintele

ostaºilor cãzuþi pentru apãrarea gliei strãmoºeºti, sã ºtim cã cele

trei caracteristici ale naþiunii române: continuitatea, independenþa

ºi unitatea naþionalã trebuie transmise urmaºilor noºtri.

Nicu T. Dinu
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Îndureratã familie

Îndureratã adunare

Într-un apartament mic ºi întunecos, dupã luni de suferinþe, s-
a stins o mare luminã.

Descendent din veche[a] familie moldoveneascã a Ceaurilor-
Aslan care a dat numeroºi intelectuali, ajunºi la înalte dregãtorii
în þarã ºi chiar candidaþi la domnie, cum a fost aceea din preajma
Unirii Principatelor Române, Generalul Aslan Mihail1, demn
urmaº al familiei sale, a ridicat toate treptele ierarhiei militare,
numai prin merit, în mod vertiginos: sublocotenent la 19 ani,
maior la 32 ani, colonel la 42, general de divizie la 54.

Natura pusese într-unul cu îndestulare toate darurile sale:
inteligenþa strãlucitoare, nobleþe sufleteascã, memorie remarcabilã,
putere de convingere, talent oratoric, bunãtate, adevãr, cinste,
dreptate ºi multã modestie.

Vorba sa blândã, gesturile graþioase, langajul sãu ales, spiritul
sãu plin de ironie binevoitoare, se împleteau într-un tot perfect
armonios, care te încânta ºi te poseda ca o muzicã frumoasã.

Prin conduita sa plinã de demnitate ºi tact, sinceritatea pãrerilor
sale, atitudinea sa dezinteresatã, nobleþa caracterului sãu, neumbrit
de meschinãrii ºi bizantinisme, Generalul Aslan a fost un mare
Occidental ºi un perfect gentelman.

Un diplomat strãin care locueºte de mult în þara noastrã, la
svonul morþii sale, a spus: Dacã este un cer al gentelmanilor,
Generalul Aslan trebue sã intre direct în el”.

De spirit foarte Francez, cultura sa generalã ºi militarã era de
formatiune francezã.

Poseda în toate subtilitãþile literatura francezã, dupã cum
cunoaºtea profund istoria ºi arta militarã francezã, cu care, graþie
personalitãþii sale puternice, se identificase pânã la o creiaþiune
originalã.

Cariera sa militarã începutã în anul 1877, pe câmpul de luptã
ca sublocotenent în rãzboiul pentru independenþa noastrã, s-a
terminat în 1918 ca General, Comandant de Armatã, în rãzboiul
pentru întregirea Neamului românesc.

Între aceste douã date îl gãsim desvoltând pentru þarã ºi armatã,
pe care le iubea cu pasiune, o activitate care a revãrsat luminã
asupra întregei epoci în care s-a închegat Statul ºi Armata
Româneascã.

Astfel, ca educator, în calitate de Director al ªcoalei Militare,
face cel mai frumos curs de psihologie militarã, care n-a mai fost
depãºit de nimeni pânã în prezent. Sub o formã care atrãgea pânã
la emoþie pe elevii sãi de atunci, astãzi mari ºefi ai armatei noastre,
el a sãdit în sufletele lor, mai presus de toate, spiritul nobil de
sacrificiu ºi jertfã, care ne-a adus victoria din 1918.

Ca infanterist, a fost un precursor al infanteriei noastre.
În calitate de Comandant al Bat. 2 Vânãtori, acum 40 de ani a

introdus, dupã cum se exprimã istoricul acestui regiment,
instrucþia individualã de luptã, ceeace dovedeºte intuiþia sa
pãtrunzãtoare ºi clarvãzãtoare, despre importanþa individualitãþi[i]
infanteristului pe câmpul de luptã, care constitue baza doctrinei
de astãzi ºi de mâine, a unei infanterii.

Încurajat de un alt mare infanterist al epocei trecute, Generalul
Anghelescu2, contribue la înfiinþarea Revistei Infanteriei pe care
o dirijeazã multã vreme, dând o orientare intelectualã cu totul
nouã infanteriei noastre.

Mai târziu, ca General, dându-ºi seama de importanþa ce trebue
sã joace technica în rãzboiu, deºi atunci arma importantã a
infanteristului era numai puºca, creeazã Inspectoratul Technic al
Infanteriei, al cãrui prim conducãtor a fost; organ care s-a dovedit
între timp o mare necesitate pentru pregãtirea technicã a infanteriei.

În aceastã calitate, ierarhizeazã învãþãmântul militar; înfiinþeazã
mai multe ºcoli de subofiþeri; creeazã ºcoala de tragere a
infanteriei, a cãror cursuri practice a avut ca consecinþã învãþarea
technicei focului, necunoscut în infanteria noastrã; a înfiinþat
cursul de armament, pentru pregãtirea personalului necesar
cunoaºterii ºi întreþinerii materialului de infanterie; a dotat toate
garnizoanele cu câmpuri moderne, permanente de tragere; a fãcut
sã se scoatã buletinul technic al infanteriei care din nefericire a
încetat tocmai astãzi când infanteria, prin varietatea ºi
complexitatea materialului pe care-l mânueºte se afirmã ca o
armã din ce în ce mai technicã.

A luptat din rãsputeri ca mitralierele sã fie date infanteriei,
fiind mijlocul de foc cel mai puternic al ei, atât în ofensivã cât ºi
în defensivã, aºa cum s-a dovedit mai târziu atât de categoric, pe
câmpul de luptã ºi nu artileriei cum se pretindea atunci.

Dar actul cel mai proeminent al activitãþei sale a fost de a fi
fãcut ca infanteria sã fie a infanteriºtilor, ca ºefii ei sã fie recrutaþi
din infanterie ºi nu din alte arme, dând astfel nu numai satisfacþie
puternicei mase a ofiþerilor de infanterie, jigniþi în amorul lor
propriu de dispoziþiuni vexatorii, dar însuºi armatei infanteriei,
care câºtiga prin aceastã mãsurã independenþa de care avea nevoie
ca sã se desvolte într-un spirit pur infanteristic.

El sprijinã, încurajeazã la muncã ºi formeazã o pleiadã de
infanteriºti care a fãcut mândria oºtirei noastre.

El ridicã aceastã armã cunoscutã mai mult sub numele de
prostime sau gloatã la rangul de infanterie modernã, la calitatea
de reginã a bãtãliilor.

Renaºterea bãtrânei infanterii a lui Mircea cel Mare este în
mod neîndoielnic opera Generalului Aslan.

Brava noastrã infanterie, din 1916 pregãtitã sufleteºte ºi
techniceºte, este tot opera Generalului Aslan. ªi nu risc de a

Textul reprodus aici aparþine generalului Paul Teodorescu, despre a cãrui viaþã ºi carierã profesionalã aþi putut afla amãnunte în paginile numãrului curent al revistei noastre. Documentul

este pãstrat la Arhivele Naþionale Istorice Centrale, Colecþia Personalitãþi, Paul Teodorescu, nr. 1. Se înfãþiºeazã sub forma unor coli A4 dactilografiate la un rând, în numãr de ºapte pagini.

Textul reprezintã un „Discurs þinut de Generalul Paul Teodorescu, fost ministru, ca fost aghiotant a Generalului Aslan”, dupã cum aflãm dintr-o însemnare în creion, aproape ilizibilã,

aflatã pe prima foaie. Notele de subsol aparþin Redacþiei.

spune cã infanteria românã de mâine va fi tot a Generalului
Aslan, atât de puternicã ºi profundã a fost orientarea practicã ºi
intelectualã care i-a dat-o.

Infanteria Românã îi va purta o veºnicã recunoºtinþã.
Dar nu numai ca specialist, ci ºi ca technician ºi strateg a fost

un precursor.
Era în tot momentul la curent cu progresul doctrinei franceze

ºi germane, poseda la perfecþie principiile rãzboiului pe care le
aplica ºi adopta cu inteligenþa ºi priceperea sa vastã.

Mai zilele trecute vorbind cu unul din ºefii mei de importanta
lucrare a Mareºalului Fayolle3 intitulatã
„Concentrations de feus et des moyens”
care a fost tactica salvatoare a armatei
franceze, mi-a rãspuns: „Înainte de
Fayolle, lucrurile acestea le-am ºtiut de
la Aslan; din aplicaþiunile pe care le-am
fãcut ca tânãr sublocotenent, sub
conducerea lui”.

Iar în manevre, în special la cele
Regale din 1916, în Moldova, când a
condus un mare partid, a dovedit calitãþi
de admirabil manevrier, ceea ce i-a atras
atenþia strãinãtãþii, cãci într-o broºurã
germanã, unde se fãcea foarte pe scurt
aprecieri asupra înaltului nostru
Comandant din 1916, în dreptul
numelui General Aslan am citit lapidara
dar justa apreciere: „Inteligenþa
remarcabilã, cel mai practic ºi mai
manevrier general”.

Modul cum s-a purtat, marile unitãþi
pregãtite de el în timpul rãzboiului,
dovedeºte înca odatã calitãþile sale de
mare ºef.

Divizia 3-a pe care a comandat-o pânã
la 1914, este aceea care lupta vitejeºte
la început pe Olt, în Transilvania în
luptele de la Fãgãraº, apoi în ofensiva
victorioasã de la Mãrãºti, iar Diviziile a 5-a ºi a 6-a din Corpul
3 Armatã, pe care le-a comandat în ajunul rãzboiului, au înscris
ºi ele în istoria neamului nostru pagini de glorie, în special
Divizia 5-a care înregistreazã succese neatinse încã de vreo unitate
românã, la Mãrãºeºti, când alãturi de Divizia 9-a opreºte tot
puhoiul barbar.

Reputaþia sa militarã, confirmatã, îl destina la comandamente
mai mari ºi întradevãr cu câteva zile înainte de mobilizare este
informat cã va fi comandantul armatei 3-a de Dunãre.

Am fost martor când într-o zi i s-a pus dinainte o hartã, pe
care era marcat atât dispozitivul armatei 3-a române, cât ºi al
trupelor inamice.

Dupã o scurtã analizã a celor douã dispozitive strategice,
Generalul Aslan cu claritatea sa caracteristicã a spus: Dispozitivul
armatei mele, aºezat de-a lungul Dunãrii, pe circa 1000 km, este
defensiv, pe când cel inamic masat la Est de Rusciuk este net
ofensiv. La replicile date cãtre Armata Bulgarã nu va ataca, cã
guvernul român este asigurat formal de guvernul bulgar cã nu
vom fi atacaþi, Generalul Aslan a continuat: Nu ºtiu care sunt
aceste asigurãri, ceea ce ºtiu pozitiv este cã dispozitivul inamic
prezintã simptome de atac. De alminteri, prezenþa Diviziilor
germane în Armata bulgarã este pentru mine concludentã.

Uimitor de clarvãzãtor, ceea ce a prevãzut s-a ºi întâmplat.
Inamicul a luat ofensiva. Armata 3-a întinsã în tot lungul Dunãrii,
fãrã posibilitãþi rapide de deplasare, nu se putea grupa pentru a
face faþã atacatorului.

Turtucaia este atacatã. Nu era decât o singurã hotãrâre ºi numai
una, aceea a fost luatã, de a trimite trupele din Silistra în
ajutor.Concepþia justã ºi clasic napoleonianã, aceea de a cãdea in
flancul ºi spatele forþelor inamice cari luptau la Turtucaia.

Citez urmãtoarele, din lucrarea Generalului Toºef4,
comandantul Armatei 5-a bulgare care a luptat în faþa sa: „Pe
când regimentele 7 ºi 8 infanterie bulgare depuneau ultimele
eforturi sã respingã contraatacul românesc ºi sã prãbuºeascã
linia a 2-a de oprire de la Turtucaia, o coloanã puternicã românã,
compusã din 9 Batalioane, 4 baterii ºi 2 escadroane, pornite din
Silistra pentru a lua în spate trupele noastre cari atacau Turtucaia,
o altã coloanã mai micã, înainta dinspre satul Capakli spre satul
Haskici unde se gãsea brigada 5-a bulgarã.”

Aceasta era, spune marele ºef bulgar, o manevrã românã
f[oarte] bine combinatã, care putea sã aducã rezultate hotãrâtoare
pentru România.

Nu este locul de a arãta în aceastã tristã împrejurare cauzele
defecþiunii ºi a împlinirei justei sale concepþiuni.

De atunci 20 ani s-au scurs, 20 de ani pentru unii de glorie,
pentru el de chin. De aceea pe lângã cele ce i s-au recunoscut
pânã acum, dreptatea ºi onoarea unui popor de 18 milioane, cer
astãzi în faþa mormântului de curând deschis, în faþa martirului
ce l-a purtat cu stoicism, sã recunoaºtem ºi noi ceea ce ºeful
inamic din faþa sa i-a recunoscut, cã n-a greºit.

Înfrângerea noastrã neaºteptatã, în beþia victoriei de care eram
aºa de siguri, a cerut un responsabil, o victimã, Generalul Aslan
a trebuit sã pãrãseascã comanda.

ªi ca o crudã ironie a soartei, acel care luptase pentru
organizarea unei infanterii moderne, cel care pregãtise atâtea
mari unitãþi pentru rãsboiu, acel care alãturea de prietenul sãu,
marele patriot Nicu Flipescu5, a susþinut cu înflãcãrare intrarea
noastrã alãturea de Aliati, acel care a avut intuiþia precisã ºi

convingerea fermã cã întregirea Neamului Românesc va veni din
Apus, acel care a aºteptat cu înfrigurare rãzboiul, fiindcã prin el
se putea realiza în mod definitiv visul nostru strãmoºesc, a fost
pus în imposibilitate de a contribui la marele gest istoric al
neamului sãu.

Generalul Aslan, modest din fire ºi nedoritor de glorie
personalã, afarã de durerea de a nu-ºi fi putut servi þara pe care o
adora, n-a avut nimic de pierdut. Cine însã a pierdut a fost þara,
care s-a lipsit în împrejurãri grele de inteligenþa, de experienþa ºi
de capacitatea sa de mare anvergurã.

Hulit ºi prigonit, aºa cum este de
demnitatea unui popor care se respectã,
Generalul Aslan, conºtient de dreptatea
cauzei sale, a înfruntat cu bãrbãþie tot
calvarul ce a urmat.

În corpul sãu mic ºi slãbuþ, un suflet
mare ºi înflãcãrat care a fãcut tot secretul
biruinþei sale, a pãstrat convingerea sa
nestrãmutatã în victoria aliaþilor ºi în
mãrirea þãrii noastre.

În anul 1917, de ziua sa, ducându-mã
sã-l vãd la P[o]d[ul] Iloaei într-un cerc
foarte restrâns de prieteni devotaþi, ne-a
spus urmãtoarele cuvinte profetice: „Þineþi
minte ce vãspun eu, astãzi 8 Noiembrie,
Sft. Mihail ºi Gavril, cu toatã situaþia grea
în care ne gãsim, vom avea Basarabia,
Transilvania si Bucovina. La replica unuia
dintre noi, care mi-a mãrturisit mai târziu
cã a avut impresia cã Generalul divagheazã,
a rãspuns ºi mai categoric: „Revoluþia
ruseascã care începe, înseamnã pentru mine
descompunerea imperiului rus, deci vom
avea Basarabia; am crezut ºi cred în biruinþa
aliaþilor, prin ei vom avea Transilvania ºi
Bucovina”.

Dacã ne reamintim situaþia disperatã în
care ne aflam atunci, cu doi duºmani în

þarã, unul în faþã ºi altul în spate, decimaþi de lupte ºi boli, izolaþi
ºi fãrã putinþa de salvare, ne putem da seama cât de pãtrunzãtoare
ºi luminoasã a fost inteligenþa sa.

Dupã terminarea rãzboiului, retras definitiv din rândurile carierei
pe care a socotit-o cea mai nobilã ºi mai frumoasã, a avut prin
momentele de desnãdejde sufleteascã prin care a trecut, bucuria
de a vedea opinia publicã rostindu-se în favoarea sa, a avut
mângâerea de a vedea în gestul mãrinimos plin de dreptate regalã,
când M.S. Regele l-a avansat la gradul de General de Corp de
Armatã, cã unuia care a apãsat timp de 20 de ani aºa de greu pe
sufletul lui delicat, a fost definitiv spulberat ºi a murit liniºtit.

Conservator ºi tradiþionalist era un monarhic convins. A crezut
în monarhie, pentru binele þãrii noastre, mai mult decât în
Dumnezeu.

A servit trei regi cu credinþã, cu devotament ºi cu recunoºtinþã
pânã la cea din urmã suflare.

Muribund, ultima sa rugãminte fãcutã nepotului sãu, d-l
General Prodan, a fost de a da o telegramã de felicitare M.S.
Regelui pentru cei 70 de ani de domnie a Casei de Hohenzollern,
iar mie mi-a spus: „Doresc ca M.S. Regele sã-ºi încheie domnia
[aºa cum s-a] hotãrât ºi sã fie liniºtit în þarã.”

Cuvintele sale totdeauna profetice se vor adeveri în totul.
Cu dispariþia Generalului Aslan Armata pierde figura militarã

cea mai proeminentã, iubit ºi reapectat de toatã lumea ºi neamul
românesc pe unul din fiii sãi cei mai devotaþi.

Lumina minþii sale ºi cultura sufletului sãu vor continua sã ne
cãlãuzeascã ºi de aci înainte.

În urma sa rãmâne o soþie neconsolatã care a fost o viaþã
întreagã de un devotament ireproºabil, care a împãrtãºit fericirea
ca ºi amãrãciunea sa, care n-a avut decât un gând, un suflet, o
inimã, acelea ale soþului sãu iubit.

Domnule General,
25 ani am trãit în contactul Dvs., 25 ani am profitat de experienþa,

de cunoºtinþele ºi de toatã mãreþia sufletului DVS. Toatã formarea
mea militarã v-o datoresc, toatã pasiunea ce meritã aceastã nobilã
carierã a armelor mi-aþi insuflat-o. M-aþi iubit cu dragoste
pãrinteascã, mi-aþi acordat toatã încrederea.

   Paul TEODORESCU

1 Generalul Mihail Ceaur-Aslan, nãscut la 10 august 1857 la Oneºti,
în judetul Bacãu, fiul hatmanului Alecu Ceaur-Aslan ºi al Feliciei
Moser. A îndeplinit funcþia de comandant al Armatei a 3-a între 14
ºi 24 august 1916, când îi este ridicatã comanda din cauza modului
defectuos în care a condus acþiunile militare soldate cu dezastruoasa
înfrângere de la Turtucaia. În aprilie 1918 demisioneazã din armatã
ºi este trecut în rezervã. Înceteazã din viaþã în 1936 ºi este
înmormântat în Bucureºti.
2 Generalul Gheorghe Angelescu/Anghelescu (1839-1915),
remarcat în Rãzboiul pentru Independenþã, Ministru de Rãzboi
(1882), Senator (1882-1885), comandantul Corpului I Armatã
(1883-1894).
3 Emile Fayolle (1852-1928), mareºal al Franþei din 1921, a jucat
un rol important pe timpul Primului Rãzboi Mondial, participând
la bãtãliile de pe Somme, din Italia sau de pe Marna.
4 Generalul de infanterie ªtefan Toºev (1859-1924) s-a remarcat
în luptele Primului Rãzboi Mondial, dupã ce anterior îºi condusese
trupele în rãzboiul cu Serbia (1885) ºi în cele douã Rãzboaie
Balcanice.
5 Nicolae Filipescu (1862-1916), ziarist ºi om politic, este
fondatorul ziarului Epoca. Ca primar al Bucureºtilor (1893-1895),
este cel care introdus tramvaiul electric.

Generalul Aslan
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Victoria Milescu

Nãscut în anul 1940, în
þinuturile voievodale ale judeþului
Argeº, domnul Ion C. ªtefan este
un scriitor prolific ºi complex, cu
36 de volume de versuri, povestiri,
nuvele, romane, maxime, cugetãri,
evocãri, memorialisticã, eseuri ºi,
în plus, autor de manual ºcolare,
comentarii ºi sinteze literare,
concepte operaþionale. A publicat
la majoritatea editurilor mari ale
epocii, din 2005, este membru al

Uniunii Scriitorilor din România, despre opera sa au scris o
mulþime de scriitori – iar dintre criticii de prima linie ai epocii îi
amintesc pe Laurenþiu Ulici ºi Nicolae Scurtu! – a primit
numeroase premii, este directorul lãudabilei Edituri Arefeana.

Poezia rãmâne dominanta creaþiei sale, deºi a debutat la 33 de
ani ºi a alternat, mai târziu, genuri ºi specii literare. Cãrþile sale
de versuri au titluri semnificative ºi pregnante: „Despãrþirea de
cuvinte” – 1973, „Atât de densã clipa” – 1978, „Scrisoare mamei”
– 1980, „Vara patriei” – 1986, „Cântece pentru iubita idealã” –
1993, „Iluzie cu nuferi” – 1995, „Ceremonii solare” – 2001,
„Tãrâmurile sufletului” , ed. I, 2012, ed. II, 2013, „Pe treptele
timpului” – 2012, „101 poeme” – 2013.

Faptul cã este un filolog reputat face ca în creaþia sa sã se
exprime autentic în limitele genului, vreau sã spun mai exact cã
romanele sunt chiar romane, fãrã un lirism accentuat.

Legat atâta vreme de catedrã ºi cu performanþe didactice
excepþionale, creaþia sa literarã a rãmas o vreme în umbrã, dar
acum, la senectute, creaþia esteticã primeºte o tinereascã vitalitate.

Poezia sa stã sub semnul luminii ºi al fecunditãþii, dar, ceea ce
mi se pare interesant ºi important, fãrã nici o dependenþã de
poezia lui Lucian Blaga.

Creaþia sa este germinaþie ºi geometrie, o construcþie logicã,
deºi alcãtuitã din imagini aleatorii: „Poezie e ca o halucinaþie! /
Mi-a spus cineva: / Atunci când imaginile se adunã / Ca într-o
nuntire, / Se întâlnesc ºi se sfãtuiesc, / Se aleg între ele – cele mai
frumoase / ªi doar acelea germineazã; / Nu ca bobul de grâu, în
pãmânt, / Ci dintr-o datã, în imagini solare / Nemaivãzute ºi
nemaiauzite! / Iar toate acestea se petrec / Într-o ordine geometricã,
/ Unde fiecare punct, fiecare virgulã / Îºi are locul ei anume…/
Uneori, se fac însã confuzii / Între dumnezeirea acestei germinaþii
/ ªi imitaþia ei, / Ca între un diamant adevãrat / ªi altul fals – / ªi
numai un bijutier priceput – / Cititorul de cursã lungã / Are
îndemânarea de a le deosebi!” (Poezia, p. 30).

Autorul promoveazã creaþia logicã dar ºi dezmãrginirea
inspiraþiei, introducând în complexul semnificaþiei ºi al valorilor
ºi pe cititorul de cursã lungã, devenit camera de rezonanþã a
discursului liric.

Universul imaginar al poetului se desparte de realitate, ca un
spaþiu de siguranþã, ca un þinut de refugiu: „Nu ºtiu dacã lumea
Poetului / Este cea realã: acest tumult / De bucurii ºi tristeþi, /
Aceastã luptã continuã / Pentru a fi mai în faþã – / Sau lumea lui

imaginarã / Prin care se plimbã cu iubita / Într-un car stelar / Tras
de roibii fulgerelor, / Undeva, spre Þara de Vis ?/ Ceea ce ºtiu
însã / Este cã Lumea Poetului / Devine uneori un þinut de refugiu
/ ªi de salvare de sine! / O, cât de imaginarã / ªi cât de îndepãrtatã
/ Este, uneori, Lumea Poetului / Adevãrat ºi visãtor! ªi totuºi /
Ea este ca un fluviu de luminã / Pe care poetul alunecã / Înconjurat
de nuferi!” (Lumea Poetului, p. 36)

Toþi marii poeþi au încercat sã contureze ºi sã înþeleagã lumea
poetului, ºi Eminescu, ºi Nicolae Labiº ºi Nichita Stãnescu.

Domnul Ion C. ªtefan este un poet cerebral, elaborat, apãrut
din rândurile profesorilor de literaturã, cu studii filologice serioase
ºi foarte atenþi la aspectul lingvistic al textului. Ceea ce nu
înseamnã cã talentul, nativitatea nu se exprimã autentic, fãrã
fãcãturi versatile.

Poetul are mai multe registre de adresare decât simpla persoanã
a III-a, a unui cititor nedefinit. Foloseºte din plin persoana a II-
a adresãrii directe, care poate fi: iubita, sufletul, curcubeul, bucuria
sau speranþa.

Tocmai de aceea echivalarea poeziei româneºti în limba englezã
– nu ºi în limbile romanice – capãtã un grad de aproximaþie ºi de
îndepãrtare literarã, de spiritul creaþiei originare.

Deºi competenþele anglistice ale doamnei Victora Mielscu sunt
excepþionale, traducãtoarea este obligatã sã se îndepãrteze de
partitura româneascã exactã. Iatã de pildã primele versuri din
poemul „Grãdinarul cuvintelor”: „Grãdinar pentru rodirea
cuvintelor, / Presãrându-le la rãdãcini iluzii, / Stropindu-le cu
lacrimi de rouã / Mângâindu-le cu adierea vântului de primãvarã!”
– ceea ce în limba englezã sunã aºa: „I’m the gardener of words
/ Spangling to their roots some illusiones / Spraying them with
dew tears / Fondling them with spring breeze!” – ceea ce, retradus
mot a mot, sunã aºa: „Eu sunt grãdinarul cuvintelor / Presãrând
la rãdãcini câteva iluzii / Stropindu-le cu lacrimi de rouã /
Mângâindu-le cu briza primãverii” (p. 8-9).

Traducãtoarea a trebuit sã comprime versul, pãstrând toate
cuvintele ºi, în acest mod, semnificaþia generalã.

Poet erudit ºi cu lecturi complexe din literatura românã ºi
universalã, autorul nu ºi-a subordonat inspiraþia vie, autenticã,
plenarã unor dominante conceptuale, unor dominante restrictive
care circulã în universul teoretic al creaþiei moderne.

Poezia domnului Ion C. ªtefan propune o trãire plenarã ºi
chiar stãri exaltate, de beatitudine, de împlinire ºi contopire în
natura miraculoasã. În naturã, descoperim nu numai plenitudinea
trãirilor dar ºi fiorul vieþii ºi atingerea lui Dumnezeu, pentru cã
Puterea supremã nu se reveleazã decât în naturã, de la firul de
iarbã la imensitatea cosmogonicã. Un fel de naturã personalizatã
devine ºi poemul solar, optimist, un fel de înflorire a conºtiinþei
umane, dar ºi un rod al vieþii împlinite. Autorul îºi defineºte
textele drept „cântece”, ca poeþi de la începutul secolului al XX-
lea, Octavian Goga, ªt. O. Iosif ori Aron Cotruº, care nu erau
simboliºti ºi nu fãceau din muzicalitate o dominantã a lirismului.

Totuºi, umanitatea se integreazã într-un „Imens teritoriu al
nefericirii”.

Principalul element de comparaþie pentru sentimentele poetului
rãmâne imensitatea cosmicã, un fel de spaþiu de evadare din
mediocritate, din nefericire ºi „pesimism” – e chiar cuvântul
autorului. Deºi existã ºi un spaþiu al bucuriei, al împlinirilor,
care poate fi definit acum, la vârsta maturitãþii care a început sã
alunece spre anii senectuþii. Însã poetul are acces ºi la
teritorialitatea iluziei, a himerei, a depãrtãrii care se instaleazã în
cuplu „precum un munte-alunecã în mare.”

Poetul, în concepþia autorului, e un om responsabil –
responsabil pentru victoriile ºi înfrângerile întregii umanitãþi. În
acelaºi timp, este un militant pentru bunãvoinþã, înþelegere, respect
ºi cuviinþã ºi un mediator pentru credinþã ºi cuvântul lui
Dumnezeu, din care se trage ºi cuvântul poetic, cum ne spune în
poemul „Alfabetul înþelegerii”: „Stelele strãlucitoare sunt ca niºte
solii / Între noi ºi Dumnezeu – / Fiindcã mulþi nefericiþi de pe
pãmânt / Au nevoie de o audienþã divinã. / Da: uneori, cu stelele
strãlucitoare / Îmi scriu, pe alfabetul cerului, gândurile; / E un fel
de alfabet al luminii – / Mai mult sau mai puþin amãgitor. / Prin
nuanþele acestor lumini / Îmi reglez sentimentele viitoare, / Chiar
tonul invocãrilor cãtre Divinitate – / Dar puþini îmi pot desluºi /
Alfabetul zborului spre infinit…” (p. 41).

Alte texte se integreazã într-o idealã „carte de învãþãturi”, pe
care ar dori s-o elaboreze pentru liniºtea ºi seninãtatea sufletului
sãu: „Privighetorile nu au zile de lucru – / Nici zile de sãrbãtoare;
/ Ele se hrãnesc în fiecare zi / Din bunãtatea lui Dumnezeu / ªi
din mulþimea seminþelor / Care nu rodesc la timp, / De aceea,
propriu zis, privighetorile / Nu muncesc, la fel ca oamenii / ªi nu
ºtiu ce înseamnã sãptãmâna de lucru; / Ele cântã de dimineaþa
pânã seara, / Pentru cã zilele cele mai frumoase / Sunt numai ale
cântecelor – / Sãrbãtoare dupã sãrbãtoare: / O bucurie pe care
oamenii / N-o vor gusta niciodatã – / Iatã de ce cântã atât de
puþini oameni / ªi mult sub frumuseþea / Cântecelor de
privighetori” (Duminicile privighetorilor, p. 56).

Aº spune cã „motorul” poeziei se aflã în cunoscuta ºi eterna
“ceartã” dintre suflet ºi trup, între aspiraþia spre puritate ºi idealitate
ºi concretitudinea ºi pauperitatea cotidianului existenþial.

Aparent, nimic din biografia concretã nu pãtrunde în poezie –
dar, mai ºtii! Alchimia lor secretã care transfigureazã pânã la
esenþã evenimentele sufleteºti.

De la absolvirea facultãþii de Filologie din Bucureºti ºi pânã la
ieºirea la pensie, domnul Ion C. ªtefan a fost dascãl de umanioare,
i-a învãþat pe copii gramatica româneascã ºi literatura scriitorilor
români, fie în ºcoli simple de la þarã, pânã la sãlile înalte de clasã
de la Colegiul Naþional „Matei Basarab.”

Autorul e convins cã a trãit într-o epocã tristã, de neîmpliniri ºi
înfrângeri, încât nu-ºi poate reprima o exclamaþie tragicã: „O,
Doamne, grele vremuri am apucat / Noi, poeþii contemporani,
talentaþi ºi romantici!” (Cãþii unice, p. 80). Dar important rãmâne
faptul cã, în cele din urmã, a reuºit sã-ºi ocupe locul pe care-l
merita.

(Ion C. ªtefan, Grãdinarul cuvintelor / The gardener of words,
bilingual edition, Editura „Rafet”, Râmnicu Vâlcea, 2016; Lumea
poetului / The Poet’s World, Editura “Arefeana”, Bucureºti, 2017,
traducere în limba englezã de Victoria Milescu)

Poezia solarã ºi revãrsarea iubirii

Aureliu Goci

Recenta carte a dlui Ion
C. ªtefan, Cãlãtorie în
lumea cãrþilor, apãrutã în
2017, la editura Arefeana,
cuprinde cronicile scrise
despre confraþi în diverse
reviste: „Curtea de la
Argeº”, „Argeº”, „Sud”,
„Bucureºtiul literar ºi
artistic”, „Arena literarã”,
„Rotonda valahã”, între
2006-2017. Cartea este
captivantã, având indusã
discret experienþa didacticã

a autorului, fiind densã prin mulþimea informaþiilor, dar ºi uºor
de citit datoritã limbajului simplu, departe de formulele sofisticate
ale criticilor profesioniºti. Autorul propune un alt tip de discurs
critic, unul empatic, privindu-ºi colegii cu înþelegere, încurajându-
i cu aprecieri uneori mult prea generoase. Efortul sãu a fost
uriaº, citind mii de pagini, încercând sã trezeascã interesul
cititorului prin opinii inedite, citate semnificative, divagaþii privind
unde sau când s-a cunoscut cu scriitorul sau poetul în discuþie,
fapt ce dã cãrþii farmecul unui document viu. În volum sunt 53
de nume, având profesii diferite, dar care s-au afirmat ºi în
literaturã. Majoritatea sunt în viaþã, cum cei mai mulþi aparþin
bazinului sudic, mai exact zonei argeºene, autorul fiind dupã
cum se ºtie, „suflet de argeºean”. Dl Ion C. ªtefan emite judecãþi
de valoare, face ierarhizãri, intuieºte evoluþii ºi perspective graþie
experienþei sale de poet, prozator, editor, profesor ºi autor de
lucrãri de specialitate, cu o bogatã culturã dobânditã prin lecturi
fundamentale, prin lecturi de ultimã orã. E la curent cu noutãþile
din reviste, din librãrii, ori de la târgurile de carte.

Pentru a scrie cronicile despre câþiva premianþi Nobel în
literaturã ºi a se edifica asupra valorilor promovate de acest for,
a citit cele 50 de volume ale laureaþilor, scoase de „Jurnalul
Naþional”. Cronicile scurte ºi percutante, rodul a mii de pagini
citite ºi sintetizate, ne oferã un punct de vedere, în cazul în care
nu avem timpul necesar de a citi Solenoid de Mircea Cãrtãrescu,
de 837 pag. Citind cãrþile de azi de Dan Cristea, de 450 pag.,
cele 3 volume ale arhiepiscopului Calinic de Argeº, sub titlul
Toatã vremea-ºi are vremea ei, de 1156 pag., la care se mai pot
adãuga masiva Istoria literaturii române pe înþelesul celor care
citesc de Nicolae Manolescu, volumul lui Gabriel Chifu Punct

UN CITITOR DE BUNÃ CREDINÞÃ
ºi de la capãt etc. Lecturile vaste ºi atente îi permit dlui Ion C.
ªtefan sã facã o serie de paralelisme între scriitori, sã vadã
diferenþe, sã evalueze aspecte generaþioniste, sã intuiascã traiecte
literare. Plecând de la un titlu, vine cu amãnunte interesante
despre viaþa autorului, despre lucrãrile anterioare, textul sãu
devenind o invitaþie de a urmãri în continuare scrierile în care
investeºte încredere. Selecþia s-a fãcut,
dupã cum spune autorul „într-o anumitã
ordine valoricã”, începând cu o suitã de
academicieni, primul fiind Vasile Tonoiu,
cãruia îi gãseºte filiaþii cu Lucian Blaga
ºi este vãzut ca ,,un gânditor transfigurat
artistic”. Din câteva linii, Ion C. ªtefan
compune un profil distinct vizând omul,
creaþia ºi activitatea. Gheorghe Pãun,
matematician, informatician, redactor-ºef
al revistei „Curtea de la Argeº”, are în
cartea sa De trecere ºi petrecere, unele
asemãnãri cu poezia balcanicã a lui Ion
Barbu. Pe Mircea Maliþa, l-a cunoscut
când acesta era ministrul Învãþãmântului,
iar Ion C. ªtefan profesor, a cãrui
admiraþie l-a situat pe cunoscutul
matematician ºi diplomat alãturi de Spiru
Haret, ,,pãrintele ºcolii româneºti”. ªi pe
Nicolae Dabija din Chiºinãu l-a cunoscut
personal, apreciat ca ,,un poet de excepþie,
puternic ºi activ”, a cãrui carte, Tema
pentru acasã este cea mai cititã carte în
limba românã din Basarabia. Avem
recenzaþi ºi doi premianþi Nobel. Herta
Muller, premiatã cu Nobel în 2009, scrie
cartea Leagãnul respiraþiei (2011), pe
care Ion C. ªtefan nu ºtie cum sã-o numeascã, roman sau
memorial, pentru cã acþiunea în sine aproape cã nu existã, fiind
,,o carte de fotografii psihologice ºi de momente dure de viaþã
surprinse cu ajutorul cuvintelor”. În ce-l priveºte pe Mario Vargas
Llosa, când a venit în România, unde ºi-a lansat douã romane, a
primit Premiul „Ovidius” în 2005, premiul românesc anticipând
Nobelul primit în 2010. Nu putea lipsi nici candidatul nostru la
Nobel, Mircea Cãrtãrescu, despre a cãrui carte, Solenoid (2016),

s-au exprimat pãreri pro ºi contra. Se remarcã efortul de
autodepãºire al lui Cãrtãrescu, dorinþa lui de a fi la nivelul elitei
mondiale, fiind totuºi un ,,narator de excepþie”, dar masivul
Solenoid are, prin unele reluãri, ºi multe pãrþi obositoare. Vorbind
despre Matei Viºniec, pe care Ion C. ªtefan îl cunoaºte pe când
viitorul autor bilingv stabilit la Paris era profesor ºi fãcea naveta

pe calea feratã Bucureºti-Olteniþa, aflãm cã
în 2011, când USR a acordat Premiul
„Ovidius” lui Milan Kundera, premiatul a
dãruit cei 10.000 de euro editurii Humanitas
pentru sprijinirea culturii române, din
admiraþie pentru românul Cioran.
Continuarea acestui gest a fost la Târgul
Gaudeamus, ediþia a XVIII-a, unde la
editura Humanitas era publicat un volum
de prozã al lui Mihai Viºniec, volum cu o
banderolã pe care scria Premiul „Kundera”,
Humanitas. În ceea ce-l priveºte pe Mircea
Eliade, reevaluat de Mircea Handoca, Ion
C. ªtefan se aratã revoltat de denigrarea lui
Eliade, aducând în ajutor mãrturiile lui C.
Noica, Mihai ªora ºi alþii. Pentru opera
criticilor, sunt numai cuvinte de admiraþie
privind travaliul lor de a citi mii de cãrþi, de
a citi ce s-a scris despre ele, de a reveni cu
alte puncte de vedere cum e cazul noii
variante a Istoriei critice... a lui Nicolae
Manolescu, asupra cãreia Ion C. ªtefan are
propria sa opinie: ,,Nicolae Manolescu nu
putea totuºi sã renunþe la subiectivismul
sãu, nici sã introducã alte nume valoroase,
care ar fi meritat cu adevãrat sã fie
menþionate.” Dl Manolescu pare sã-i

rãspundã la pag. 351: ,,În criticã sunt dezinteresat ºi intratabil.
N-am nici prieteni, nici duºmani. Stau de vorbã cu cãrþile, nu cu
omul din spatele lor”.

Noua carte a dlui Ion C. ªtefan probeazã ºi vocaþia de critic, deºi
în marea sa modestie, dânsul se considerã doar un cititor
profesionist. Cãlãtorie în lumea cãrþilor poate fi ºi o aventurã,
deoarece, nu se ºtie niciodatã câte orgolii deranjezi, chiar dacã scrii
cu delicateþe, entuziasm ºi cãldurã, aºa cum face autorul nostru.
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Serban Codrin,

Un maliþios îmi spunea cã,

deschizând aproape orice revistã

bucureºteanã, pariazã cã va

întâlni versuri sau comentarii la

versurile Victoriei Milescu.

Chiar ºi acest text a fost respins

de Arena literarã

dâmboviþeanã, ca sã încapã

textul altcuiva dedicat aceleiaºi

meritorii autoare. Adevãrul este cã poeta are o calitate mai mult

decât alþii, nu ºtiu care, sau nu vreau sã o mãrturisesc, încât

descoperirea unei astfel de pagini te atrage pânã la o parcurgere

încântatã. Numai putinþa de a o memora lipseºte, pentru cã,

minimalistã, poeta ignorã unele ingrediente, cârlige clasice, dar

atât de necesare! În rest, numai de bine, încât mã gândesc ce

formidabilã prozatoare ar fi fost, judecând-o dupã fantastica forþã

de observaþie a realului, de analizã surprinzãtoare a faptului ºi

lucrului mãrunt. Am parcurs de multe ori „Sub steaua câinelui”,

probabil capodopera sa, prin urmare am afinitate pentru noi

întâlniri cu „victoriile” poetice, însã trebuie sã recunosc: încã o

datã ajung la concluzia unui prea plin, a unui abuz. Teatrul

contemporan nu mai acceptã versul, au dispãrut inclusiv epocile

imnurilor grandioase, epopeice, aºa cã poetul este obligat sã se

tot reverse între limite înguste, când are puterea sã copleºeascã.

Cum ar scrie astãzi Eminescu, între ruinele bibliotecii, ale

filozofiei, ale frumosului, chiar ale urâtului, când gunoiul

mãrºãluieºte numai sub arcuri de triumf? Probabil s-ar interna

direct la casa de nebuni, fãrã sã mai aºtepte rãspunsuri. Victoria

Milescu are o astfel de energie inepuizabilã, perpetuã, pe care nu

reuºeºte sã o struneascã în piese de teatru în versuri, sã o domine

în poeme. Unii, mai îndrãzneþi, dupã ce simt cã ºi-au transmis

mesajul, cã au ajuns la limitã, renunþã sã mai scrie, se dedau

orgoliului bacovian al tãcerii, astfel evitã abundenþa,

supraîncãrcarea, „inundaþia” lui Teodor Mazilu, marele satiric,

marele moralist. O soluþie ar exista, dar poetul de aceea este poet,

sã nu accepte nici un sfat, se vrea suveran la bãtut câmpii.

Poezia Victoriei este oracularã, de scepticã înþelepciune risipitã

în toate poemele, iar nu condensatã într-un singur bloc

monumental. De aici, unul dintre pericole: o astfel de poezie se

cere antologatã prin selecþie, prilej de abandonare a multor texte

splendide, se sacrificã dimensiuni ale viziunii lirice, se oculteazã

minuni de expresivitate.

La o lecturã informalã, mai de suprafaþã a „sentimentelor” în

derivã poeticã, se reþin pasaje puternice, destule ºi diverse, pentru

cã panoplia stilisticã este supraetajatã, paradoxal cu într-un

vocabular de o banalitate de uliþã, ca într-un fel de Jean Racine

român, din alt secol decât al francezului: „fãrã teama de a greºi

direcþia/de curgere a lacrimilor” (Pe cont propriu), „sunt un lucru

despre care ai vrea sã ºtii mai multe/cu riduri ºi cute” (Pe cont

propriu), „scriu cu bucurie despre tristeþe” (Scriu cu bucurie), „îºi

ia din mine ca dintr-o livadã:/ inima ajunsã la maturitate/ochii

numai buni de stors în lacrimi dulci” (Scriu cu bucurie), „aprind o

candelã de Valentin’s Day” (De înghiþit repede), „la naiba cu

explicaþiile bãtrânului ceasornicar/scãpând, neglijent, în neant/cea

mai preþioasã rotiþã din noi/moºtenire de la primul bing-bang” (De

înghiþit repede, viziune domesticã, dar grandioasã) „Te aºtept,/

bucurie la masa încãrcatã cu roadele/înfrângerilor scumpe ºi rare”

(Te aºtept, bucurie), „te aºtept pe scut ºi sub aripa de privighetoare”

(Te aºtept, bucurie) etc. etc. etc. ºi asta numai din primele ºapte

poeme ale „derivei”, fiindcã fenomenul se repetã pe întreaga

întindere a cãrþii, dovadã cã nu este întâmplãtor, ci rod al unor arte

poetice urmãrite cu perseverenþã de un scriitor profesionist. O

listã întreagã de texte, încep notarea cu „Ploaia”, „Grãbire”,

impresionantul „Efemer ºi perpetuu” (fãrã câteva versuri

neîndepãrtate din forma finalã), „Femeia cu amnezie”, la fel,

excepþionalul poem/portret „Gigi in Paradisco”, „Nu o judecaþi”,

„Pãrinþii”, impresionantul, rãvãºitorul „Poeþilor noºtri” sunt poeme

grave, niºte bijuterii în sine, aproape perfect articulate, ºlefuite pe

toate pãrþile, un joc de drame ºi, scânteietor, de idei.

Mã opresc, oricine poate citi cartea ºi se lãmureºte, pentru cã

intenþionez sã atrag atenþia asupra unui fapt: mã înºel, sau nu,

apare o atitudine, un fenomen rar, de masã criticã: poeta îºi permite

sã transmitã semnale de autodepãºire nu prin text, nu prin artã

stilisticã, ci din cu totul altã direcþie: conºtiinþa. Acelaºi fapt îºi

face apariþia în antologia „Cununa de flãcãri” (eLiteratura, 2014).

Prin scriiturã, prin selecþia de o banalitate racinianã a cuvintelor

înnobilate în contexte surprinzãtoare, prin sugestia subtilã a

parabolelor, prin asumarea unui „Doamne, ce frumos danseazã/

tinerii cu moartea/ pe firul încins la roºu/ dintre inima mea ºi a ta/

un dans extrem la mare înãlþime/ fãrã plasã de siguranþã” (Pe

firul încins la roºu), Victoria, dincolo de o simbolisticã

predestinatã de propriul nume, tinde sã devinã o conºtiinþã literarã

„într-o þarã ce geme de sãrãcie/dar e plinã de poezie” (Poeþilor

noºtri).

Multe poetese au încercat, dar puþine au reuºit în poezia femininã

(Magda Isanos, îndrãznesc o arãtare cu degetul, ceea ce nu e

frumos, dar adevãrat). Dublatã de caracter, de o eminentã culturã,

de o înþelegere a omenescului, a preaomenescului, mai cenzurând

unele orgolii ºi insistenþe, Victoria Milescu are ºanse de a urca

spre o înãlþime, unde numai unor aleºi le este permis sã ajungã. Cu

un amendament: mai are nevoie de acea carte unde sã îºi condenseze

toate izvoarele, resursele, visele, disperãrile, înfrângerile, victoriile

într-un monument multidimensional, unic, memorabil, unde sã se

construiascã pur ºi simplu într-o summa poetica.

Victoria Milescu – sau deriva

sentimentelor spre conºtiinþã

Luminita
Cornea

,

Profesorul dr. Nicolae Scurtu are

toate calitãþile trebuitoare istoricului

literar de certã valoare – meticulos,

exact, neobosit de a scotoci prin

biblioteci ºi arhive. În imaginaþia mea,

casa domniei sale este ticsitã de o

mulþime de fiºe ºi dosare ordonat

rânduite dupã criterii cunoscute doar...

proprietarului.

Sigur este cã toate cãrþile profesorului

Nicolae Scurtu sunt de istorie literarã,

asemeni, articolele ºi studiile publicate

în reviste de prestigiu. Istoricul literar

Nicolae Scurtu nu este interesat doar

de o anumitã epocã, ci de întreaga istorie a literaturii române.

Spirit obiectiv, domnia sa face dovadã de erudiþie în cercetarea

literaturii, fapt dovedit de editarea a numeroase texte valoroase

ale unor autori diferiþi ºi, în mod special, a corespondenþei multor

personalitãþi din spaþiul românesc ºi nu numai.

Unul din recentele volume semnate Nicolae Scurtu este: Titu

Maiorescu în corespondenþã cu Ion Petrovici - completãri

edificatoare (Editura Ars Docendi, Universitatea Bucureºti, 2017,

222 pagini). ªi prin acest volum, profesorul Nicolae Scurtu

dovedeºte cât este de serios ºi neîntrecut în a-ºi organiza cuprinsul

cãrþii, realizând o analizã a receptãrii operei lui Titu Maiorescu

(1840-1917) ºi a lui Ion Petrovici (1882-1972), în domeniul

strict al filosofiei, în perioada schimbului de scrisori dintre ei

(1904-1912), precum ºi al relaþiilor magistrului Titu Maiorescu

cu unul dintre discipolii sãi

Aºa cum aflãm din prima paginã a volumului, În loc de prefaþã,

Nicolae Scurtu a purces la elaborarea acestei cãrþi îndemnat de

academicianul Alexandru Surdu care a avut în vedere

comemorarea a 100 de ani de la moartea lui Titu Maiorescu,

marele îndrumãtor cultural al naþiunii române, vreme de mai bine

de jumãtate de secol.

Cartea „atât de necesarã” (Alexandru Surdu) publicã integral

scrisorile celor doi cãrturari „ iar informaþiile pe care le conþin

sunt reliefate ºi detaliate prin unele articole, recenzii ºi note care

completeazã fericit imaginea publicistului ºi filosofului Ion

Petrovici”, cel ce a obþinut primul doctorat în filosofie din istoria

învãþãmântului superior din România (1904). În viziunea lui

Titu Maiorescu, acest fapt a constituit o izbândã a ºcolii sale de

cugetare ºi de folosire a unui limbaj elaborat ºi abstract.

Cu studii temeince în severele ºcoli ale Apusului, Titu

O carte despre Titu Maiorescu ºi Ion Petrovici
Maiorescu devine un mentor absolut al mai multor generaþii de

studenþi. Unul dintre cei mai apropiaþi discipoli a fost Ion

Petrovici, un excelent profesor de logicã ºi filosofie.

Volumul la care ne referim, semnat de Nicolae Scurtu, contribuie

la evidenþierea unor detalii ale personalitãþii din Titu Maiorescu

în corelaþie cu discipolul sau Ion Petrovici ce s-a impus ca un

fidel continuator al maestrului.

Sumarul volumului cuprinde, dupã prefaþa academicianului

Alexandru Surdu, o prezentare -Titu Maiorescu, profesor de

filozofie, Câteva precizãri, Epistolele cãtre Ion Petrovici, Epistole

de la Ion Petrovici, Articole din revista „Der Gedanke”, Articole

ale lui Ion Petrovici, Câteva opinii despre cartea lui Ion Petrovici,

Bibliografie, Facsimile.

Menþionãm cã Titu Maiorescu nu a fost conducãtorul ºtiinþific

al tezei de doctorat a lui Ion Petrovici, ci participã ca profesor-

membru examinator la susþinerea doctoratului lui Ion Petrovici

ºi „îl consiliazã ce ºi cum sã rãspundã obiecþiilor lui Gh. Bogdan-

Duicã ºi D.C. Nãdejde, care, aºa cum se constatã din aceste

recenzii, sunt exigenþi în ceea ce priveºte temeinicia lucrãrii

tânãrului filosof” (p. 8). „Aceste recenzii” sunt tipãrite de Nicolae

Scurtu în volum: Întâia tezã românã pentru doctorat în filozofie

(Gh. Bogdan-Duicã), O epistolã a unuia dintre discipoli (D.C.

Nãdejde), Paralelismul psihofizic în metafizica românã. Studiu

de patologie literarã (D.C. Nãdejde).

Articolele, în original ºi traduse de Angela Bãdescu, din revista

germanã Der Gedanke, din anul 1859, recomandate de Titu

Maiorescu lui Ion Petrovici, aflat la studii în Berlin, „sunt extrem

de importante ºi, acelaºi timp, revelatorii.”

Cartea Titu Maiorescu în corespondenþã cu Ion Petrovici este

o carte documentatã ºi restitutivã, care contribuie la aprofundarea,

în mediile culturale româneºti, a cunoºtinþelor despre cele douã

personalitãþi Titu Maiorescu ºi Ion Petrovici, dascãl autentic,

filosof ºi memorialistic care în articolele ºi cãrþile sale despre

mentorul sãu ne-a transmis „imaginea unui sacerdot lucid ºi

profund”.

Cuvintele de apreciere ale lui Titu Maiorescu asupra tezei de

doctorat a lui Ion Petrovici au în vedere, ca un merit deosebit,

faptul cã teza „este scrisã în cea mai bunã limbã româneascã.” Ne

amintim studiile despre limbã ale lui Titu Maiorescu, conducãtorul

spiritual al Junimii ºi al revistei Convorbiri literare. Astfel în

studiul În contra neologismelor (1881) afirmã cu fermitate:

„spiritul naþional al unei limbi stã mai ales în partea spiritualã a

acestei limbi, în înþelesul specific al cuvintelor ei”. În legãturã cu

neologismele – utilizate în terminologia filosoficã – pledeazã

pentru pãstrarea cuvintelor pãtrunse adânc în spiritualitatea

naþionalã: „cuvânt înrãdãcinat este acela al cãrui înþeles face

parte din întreaga viaþã sufleteascã a poporului, ºi semnul acestei

înrãdãcinãri este întrebuinþarea cuvântului în toate manifestãrile

geniului unui popor: în rugãciunea izvorâtã din credinþa sa

religioasã, în proverbul ieºit din înþelepciunea sa lumeascã, în

povestea nãscocitã de fantezia sa ºi în poezia înfloritã din adânca

sa miºcare”.

Titu Maiorescu în corespondenþã cu Ion Petrovici de Nicolae

Scurtu este o carte ce meritã a fi cunoscutã ºi cititã, întru

cunoaºterea istoriei spiritualitãþii româneºti, întru cunoaºterea

valorilor româneºti din toate timpurile.
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Seamãnã aceste întâlniri ale noastre cu niºte ºezãtori plãnuite

din timp la care vine cine doreºte sã se priveascã în oglindã.

Evident, nu aceea încrestatã acasã în cui la ora la care mama-i

dusã în sat cu dorul iar tu dai fuga sã încui uºa cu zãvorul.

Dimpotrivã, o datã pe an te hotãrãºti sã vii în acel loc geometric

bineºtiut ºi binecuvântat, spaþiul inconfundabil al venirii tale pe

lume. Privind în ochii celor din jur, ca într-o oglindã, te simþi

tentat sã vorbeºti cu oricine din jurul tãu, sã te laºi abordat ºi

cercetat de oricine, sã te convingi de un adevãr de nimeni

contrazis: când amintirile-n trecut încearcã sã ne cheme, pe drumul

lung ºi cunoscut TU treci din vreme în vreme...

Ce ne-o fi trebuit atâta timp sã punem la cale o

astfel de revedere, orice s-ar spune, sentimentalã,

binevenitã, duioasã, energizantã?

Avusesem o primã revedere cu ceva timp în urmã,

aºezatã de ºcolarii de altãdatã din noi pe portativul

parfumat de ivirea sub ochii noºtri a florilor de sezon.

Cântecul ni-l bine amintim: Veniþi, privighetoarea

cântã ºi liliacul e-nflorit! Cam tautologic, câtã vreme

satul nostru de pe Dâmbovnic se lãsase ºi el invadat

de liliacul în floare ºi de nãvala delicatã a arpegiilor

de primãvarã datorate pãsãrilor cântãtoare, unele

venite din alte zãri de soare pline pe unde, ºtim asta,

au suferit, fiind strãine. Întâlnirea din acest an, prin

repetare, a transformat-o în tradiþie. Eu unul nu voi

pregeta sã împing lucrurile ca ele sã meargã mai departe.

ªi atunci ºi acum developarea fotografiilor de epocã

a luat timp ºi a provocat bucurii neascunse. Vatra

revederii a rãmas acea adresã la care fiecare, sau aproape

fiecare, am cotizat prin pofta de carte lãsându-ne

contaminaþi de îndemnul dascãlilor de a deprinde scrisul ºi cititul,

socotitul, sã preluãm pe gratis învãþãminte neuitate într-o viaþã de

om. Trãirile acelor zile de ºcolar îmi par o investiþie pe termen

lung, ce meritã gestul nostru peren de recunoºtinþã.

Iatã-ne aºadar, reuniþi într-o încãpãtoare salã de curs din clãdirea

ivitã în vatra comunei la începutul veacului trecut, din dispoziþia unui

voievod al ºcolii româneºti, Spiru Haret. Avea douã mari camere cu

faþa la ºosea, despãrþite de un hol din care se pãtrundea spre bãncuþele

în aºteptare. Drept înainte fusese gânditã cancelaria, cu timpul tot mai

neîncãpãtoare. În mod sigur, nu a prins un loc acolo învãþãtorul Popian,

plecat deja spre Bucureºti – fiul sãu, dascãl la rându-i, ne-a lãsat pagini

de interes despre comunitatea localã. Dar în mod sigur ºi-a avut aici

micul pupitru managerial domnul Bulãceanu, vreme de trei decenii

directorul acestei metodice ºi perseverente instituþii de modelat ºi

catalizat drumul în societate al viitorilor cetãþeni aflaþi la vârsta de

superioarã receptivitate.

Un motiv în plus sã mã

las invadat de emoþii: este

sala de clasã unde am învãþat

în ºcoala primarã. Cum

veneai de pe ºosea, pe

dreapta. La cea dintâi strigare

de catalog, era prima orã de curs, am putut constata în stânga uºii un

portret înrãmat. Ne supraveghea de acolo un om al ºcolii care plecase

la oaste ºi nu a mai venit. Învãþãtorul Ilie Petrescu, directorul, trecuse

Prutul ºi a fost ucis de un glonþ aproape de Odessa. Una din cele douã

orfeline rãmase în seama mamei din familia Caloenescu – locuiau

exact peste drum de ºcoalã – se numeºte Nuþu Homocea, a participat

la prima noastrã întâlnire, gânditã ºi ca prilej sã ne amintim cã numele

satului era consemnat într-un hrisov domnesc purtând sigiliul lui

Radu Paisie cu exact 480 de ani în urmã.

Desfãºuratã sub autoritatea directorului de azi al ºcolii, prof.

Romica Marin, reuniunea s-a bucurat de o participare de luat în

seamã. Mulþi localnici dar ºi mai mulþi „venetici”, adicã fii, nepoþi,

rude ori prieteni ai celor dinainte. Doctorul Petricã Rachieru a

venit acompaniat de fratele sãu mai mic dar ºi de cele douã surori

ale lor. N-a lipsit Marin Ion, profesor la liceul din Videle. N-a

lipsit, aº putea zice, nici Bolintinul din Vale de la întâlnire. Doamna

directoare a ºcolii gimnaziale face parte din consiliul profesoral

la Liceul „Dimitrie Bolintineanu”. În plus, pe post de reporter de

teren, ne-a stat alãturi domnul ªtefan Crudu, inginer petrolist ºi

fost primar de Bolintin Vale. (Într-o parantezã: actualul primar

de Bolintin se numeºte Trãistaru; domnul Crudu are un cuscru,

coincidenþã, cu acelaºi nume în Cartojani...).

Nici în ce mã priveºte n-am venit cu mâna goalã. Se gãseau în

aceastã salã de festivitãþi Marieta ºi cei doi bãieþi ai noºtri, Silviu

ºi Ionut, Marin, fratele meu ºi soþia sa, Nuþi, fiul fratelui nostru

cel mare, Dinel, medic la Braºov, Coca, soþie, bãiatul lor Cãtãlin,

medic ºi el, Marina, soþie, Miruna, fetiþa lor, reþinutã de la un

antrenament cerut de concursul de tenis de câmp de a doua zi.

Oica, alãturi de soþul ei, Fãnicã ºi Sila sunt fiicele sorei mele cea

mare. Am dorit sã cultiv o idee subsecantã: asemenea reuniuni

îºi au loc în viaþa noastrã de familie.

Invitatul special al acestei ediþii poartã un nume cunoscut de

tot mai multã lume: Dragoº Florescu. Bunicul lui este Anton

Florescu, ºtiut de mine din anii imediat dupã rãzboi când ocupa

importanta funcþie de notar comunal. Tatãl, Marius Florescu,

este cadru didactic la ºcoala din localitatea Sãftica. Locuiesc în

Capitalã, unde Dragoº urmeazã o ºcoalã gimnazialã, în temeiul

unei burse speciale adjudecate prin concurs. L-am descoperit

într-o emisiune de televiziune – „Românii au talent”. Dacã tatãl

are calitãþi muzicale recunoscute, ei bine, bãieþelul lor are un

talent ieºit din comun. Cântã la 12 instrumente. Pe primul loc în

topul preferinþelor, regina muzicii: vioara. De aceea i-am rugat

pãrinþii – tatãl ºi mama au copilãrit pe aceeaºi ulicioarã, în apropiere

de Poiana Târgului de la noi din sat – sã ni-l prezinte pe

supertalentatul lor copil, în pragul adolescenþei. Eu mã pot lãuda

cu iniþiativa, dar reuºita îi aparþine în întregime, firesc,

protagonistului. ªi de bunã seamã asistenþei de specialitate a

tatãlui, nedezlipit de el. Domnul Mihail Florescu a

introdus în scenã mai întâi formaþia coralã de la

ºcoala unde predã, niºte gâgâlici încântãtoare prin

costumaþia lor înfloratã dar cuceritoare prin prestaþia

cu care ne-a gratulat. Rareº era circumscris în

formula de echipã, el însuºi fiind membru al acestei

minunãþii.

Când i-a venit rândul, am uitat de noi. Am avut în

faþa noastrã preþ de un ceas pe vrãjitorul ce eu sunt

convins vom mai auzi multã vreme. Încã n-a intrat în

liceu, îl aºteaptã, poate, conservatorul, dar îl aºteaptã

cu siguranþã sãlile de spectacol, îl aºteptãm noi,

spectatori ºi telespectatori, care ne-am decis sã ne

lãsãm înfometaþi de glasurile viorii sale ºi de

priceperea-i dumnezeiascã de a ne domina simþurile.

I-am spus ºi lui câteva versuri în care un poet moldav

relata o scenã de la un târg din Darabani. Cãzut în

admiraþia maestrului de la vioarã, copilul prezent ºi

el pe acolo, îi cere permisiunea sã cânte ceva. O face, în entuziasmul

general. Meºterul îi dã asigurãri cã o sã-i meargã vestea pânã

departe ºi o sã audã de el „tot Ieºul”. Copilul acela era George

Enescu venit din Livenii lui, de lângã Dorohoi. A auzit de el ºi

„Ieºul” dar ºi România toatã ºi lumea întreagã. Mi-ar plãcea sã

cred cã Rareº merge într-acolo... Vã puteþi apropia de el, urmãrindu-

l pe Youtoub când doriþi.

De fiecare datã când am prins în ºcoala de la Cartojani

evenimente de interes, prin grija cadrelor didactic „de resort”, a

direcþiunii, am beneficiat de momente cultural artistice luate spre

executare de elevi ºi eleve din diferite clase. N-a lipsit nici acum

apariþia în scenã a unui grup muzical de cea mai fragedã vârstã.

Noi, spectatorii, mulþumim din suflet.

Ne vom reîntâlni, de vom fi sãnãtoºi, la anul pe timpul acesta.

Nu de alta dar se apropie un eveniment la care ne ºi gândim:

Cartojani 500. Avem timp sã ne gândim cum îl vom saluta, noi ºi

cei de dupã noi.

LA NOI, ÎN CARTOJANI
Neagu UDROIU

Sâmbãtã 14 aprilie 2018, conform tradiþiei ultimilor ani, a avut loc Întâlnirea anualã

a fiilor satului Cartojani, iniþiatã de scriitorul Neagu Udroiu, fiu al satului, cu ajutorul

cadrelor didactice din ªcoala Cartojani.

Domnul Neagu Udroiu a invitat în satul natal mai multe personalitãþi din diverse

domenii, iar întâlnirile au avut loc într-un cadru festiv, în ºcoala noastrã.

De aceastã datã invitatul special a fost Mihai Rareº Florescu, un copil foarte talentat

ºi el fiu al satului Cartojani, deoarece ambii pãrinþi au rãdãcinile în satul nostru. Tatãl

lui, Marius Florescu a fost învãþãtor în ºcoala noastrã, la fel ca ºi bunica sa.

La eveniment au luat parte mai multe generaþii, unii dintre ei întorcându-se în sat ºi în

ºcoala unde au învãþat dupã zeci de ani. Întâlnirea a fost una emoþionantã, depãnându-se

amintiri ºi pentru câteva ore am fost din nou, cu toþii, copiii satului de pe malul

Dâmbovnicului, unde mergeam la scãldat. Sala a devenit un spaþiu neîncãpãtor – bunici,

pãrinþi, copii – toate generaþiile povestind ºi ascultând momentele unice ºi de neuitat din

copilaria acestora.

Invitaþii au ascultat programul artistic oferit de Ansamblul Sãftica – coordonat de

prof. Marius Florescu, momentul de cântec ºi dans pregãtit de doamna educatoare Steluþa

Lupescu, câteva melodii interpretate de doamna învãþãtoare Steluþa Dogaru.

Momentul mult aºteptat al zilei a fost programul oferit de solistul instrumentist Marius

Rareº Florescu care a încântat publicul prin talent, dãruire ºi pasiune.

La final s-a scris în cartea de onoare a ºcolii, s-au ciocnit ouã ºi au fost degustate

produse tradiþionale: pascã, drob, brînzã, ºuncã, oferite de gazde.

Prin activitãþile derulate în cadrul Proiectului Cartojani 500, ºcoala a încercat sã-ºi

îndeplineascã misiunea, aceea de a devenii o ºcoalã pentru comunitate, o ºcoalã deschisã.

Copiilor li s-a oferit posibilitatea de a învãþa prin dialogul cu diferite personalitãþi, iar

fiilor satului, plecaþi de mult în lume, prilejul de a se reîntoarce acasã ºi de a dãrui celor mici

poveºtile lor.

Am fost astfel împreunã încercând, în anul Centenarului, sã unim generaþiile satului.

ACASÃ, LA CARTOJANI
Prof. Romica MARIN
Director ªcoala Cartojani



2525252525

Simpozionul
„Mediul ambiant

ºi dezvoltarea
durabilã”
Ediþia a V-a

În Bolintinul din Vale, în incinta Liceului Tehnologic

„D. Bolintineanu”, s-a desfãºurat pe 22 mai a.c. a V-a

ediþie a Simpozionului „Mediul ambiant ºi dezvoltarea

durabilã”, cuprins în cadrul proiectului educaþional

interjudeþean „Mai mult verde pentru sãnãtatea ta”.

Echipa de organizare a fost formatã din profesorii:

Romica Marin (coordonator, director ºcoala Cartojani),

Mihaela Enache (coordonator, director liceul „D.

Bolintineanu), Vasilica Dae (coordonator), Silvia Enache

(coordonator), Mirela Delea (inspector ºcolar general

adjunct ISJ Giurgiu), Adrian Nichita (inspector ºcolar

specialitate), Mãdãlina Dionysatos (director adjunct),

Iuliana Beldiman (director adjunct), Georgeta Stãnescu

(inspector ºcolar), Ildiko Andras (inspector ºcolar),

Georgeta Matei, Cãtãlin Tudose (informatician), Onisei

Enache, Vasile Dobrin, Andreea Grigore, Ramona Badea,

Aurica Chiva, Florina Tecºan, Ecaterina Ioniþã, cãrora li

s-au adãugat Silvia Popescu (bibliotecar) ºi Mircea

Florescu (reprezentant SIP Giurgiu). Alte instituþii

implicate au fost Casa Corpului Didactic Giurgiu,

Agenþia pentru Protecþia Mediului Giurgiu, Ocolul Silvic

Bolintin Vale ºi Consiliul Local Bolintin Vale.

Simpozionul a fost organizat pe trei secþiuni:

A. „Sã gândim global ºi sã acþionãm local” despre

abordãri interdisciplinare în scopul educaþiei pentru

dezvoltare durabilã, adresat elevilor ºi profesorilor ºi care

a conþinut eseuri, proiecte, referate ºi lucrãri însoþite de

prezentãri;

B. Concursul „Sã reciclãm altfel”, adresat elevilor ºi

care a continut lucrãri practice pe tema reciclãrii;

C. Proiecte, activitãþi extraºcolare ºi exemple de bunã

practicã derulate în ºcoli, adresat atât elevilor cât ºi

cadrelor didactice.

La aceasta ediþie a Simpozionului remarcãm, îndeosebi,

pe lângã calitatea prezentãrilor ºi proiectelor, numãrul

mare al participanþilor ºi faptul cã ei provin din mai multe

judeþe ale þãrii, ceea ce a dat o anvergurã zonalã

manifestãrii.

Prof. Romica Marin în mijlocul
exponatelor elevilor

Participanþi la Simpozion

Ziua Eroilor la
Comana

Joi, 17 mai 2018, de Înãlþarea Domnului ºi Ziua Eroilor, câþiva
membri ai Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã
Bolintineanu, ca urmare a invitaþiei primite, au luat parte la
festivitãþile prilejuite de aceste evenimente, în anul Centenarului,
la mãnãstirea giurgiuveanã Comana.

Printre numeroºii participanþi am remarcat oameni de culturã
ºi artã precum Paula Romanescu, Victoria Milescu, Mircea
Coloºenco, Emil Pãunescu, Adrian Nencescu, Florentin Popescu,
Marin Alexandru Cristian, Dan Gîju º.a. În centrul atenþiei s-au
aflat domnii generali de flotilã aerianã, veterani ai celui de-al
Doilea Rãzboi Mondial, Ion Dobran ºi neobositul organizator ºi
moderator Radu Theodoru. Alãturi de aceºtia s-au aflat oficialitãþi
locale ºi judeþene, personal didactic ºi elevi.

Dupã slujba religioasã dedicatã eroilor, desfãºuratã în faþa
Mausoleului din incinta mãnãstirii, ridicat din iniþiativa marelui
istoric Nicolae Iorga, s-au depus coroane de flori ºi s-a susþinut un
foarte frumos program artistic.

Partea a doua a manifestãrilor a fost dedicatã prezentãrii unor
materiale legate de evenimente ºi personaje din Primul Rãzboi
Mondial, urmatã de lansarea unor volume aparþinând
participanþilor: Arhimandrit Mihail Muscariu, Mãnãstirea
Comana, între istorie ºi legendã (Editura Episcopia Giurgiului,
Giurgiu, 2017), Mihail Diaconescu, Discursuri (Editura Magic
Print, Oneºti, 2018), Gh. Raþiu, Calvarul (Editura Paco,
Bucureºti, 2012), Radu Theodoru, Urmaºii lui Attila (ediþia a II-
a, Editura Paco, Bucureºti, 2018).

Totul s-a desfãºurat în ambianþa spaþiului generos ºi încãrcat
de spiritualitate al mãnãstirii Comana, pãstrãtoare de istorie
secularã ºi însufleþitã de oameni de o înaltã calitate sufleteascã,
precum generalul Radu Theodoru ºi arhimadritul Mihail
Muscariu.

În centru generalii Theodoru ºi Opran, în
public colaboratori ai Sud-ului

Paula Romanescu, Ciprian Necºuþu, Victoria
Milescu alãturi de general Ion Opran

Dan Gîju, Vasile Grigore ºi generalii Radu
Theodoru ºi Ion Opran

EVENIMENTEVENIMENTEVENIMENTEVENIMENTEVENIMENT

Suntem încã în primãvarã, dar vremea ºi

temperaturile ne fac sã ne simþim de parcã am fi în

mijlocul verii. Nu suntem încã, dar la urmãtoarea ediþie

a Clubului, vom fi trecut deja de mijlocul anului. Ediþia

curentã, din 19 mai 2018, a XXXVIII-a de când

fiinþeazã aceastã adevãratã „instituþie” de culturã, s-a

desfãsurat sub semnul Centenarului ºi a apariþiilor

editoriale.

ªedinþa a fost deschisã chiar de un asemenea

subiect, prezentarea cãrþii d-lui Niculae Stoica, ieºitã

de doar câteva zile de sub teasc, Comuna Ciorogârla,

paºi prin timp... (Editura RawexComs, Bucureºti,

2018). Autorul, unul dintre membrii de bazã ºi de...

vazã, atât al Clubului de Istorie, cât ºi al redacþiei

revistei Sud sau al Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie

Istoricã Bolintineanu, a fost felicitat pentru valoroasa

realizare a cãrei lansare oficialã se ve petrece în

sãptãmânile urmãtoare. O analizã în cunoºtinþã de

cauzã a volumului a fost realizatã ºi susþinutã în faþa

celor prezenþi de cãtre prof. Constantin Bãrbuþã, care

a avut cuvinte de laudã la adresa autorului.

Momentul liric, intrat în obiceiurile bune ale

manifestãrilor noastre, a fost susþinut de poetul

Alexandru Cazacu, care a atins apoi subiectul cãrþii

sale apãrute recent în limba italianã cu sprijinul unei

alte mari prietene a culturii bolintinene, poeta

Alexandra Firiþã.

Tema acestei ediþii a Clubului era Clãdiri vechi,

case cu suflet ºi ei i-a fost dedicatã urmãtoarea parte a

ºedinþei. Au vorbit Mioara Mãnescu, ªtefan Crudu ºi

Constanþa Crudu, despre casele în care au vãzut lumina

zilei ºi ºi-au petrecut bunã parte din viaþã, clãdite la

furca secolelor XIX ºi XX.

Despre Centenar ºi chestiuni legate de aceastã mare

sãrbãtoare a neamului românesc au prezentat materiale

extrem de interesante ºi bine documentate domnii

Corneliu Cristescu ºi Cornel State.

Toate prezentãrile au fost întregite de comentariile,

substanþiale uneori, ale celorlalþi participanþi, pe care

îi vom aminti la finalul rândurilor noastre: Elena

Bãrbuþã, Constantin Bãrbuþã, Niculae Stoica, Mioara

Mãnescu, Vasile Constantin, Nicolae Ciubuc, Alexandru

cazacu, ªtefan Crudu, Marian Grigore, Corneliu

Cristescu, Valerian Creþu-Taulescu, Corneliu State,

Erasmina Porojan, Elena Chelu, Constantina Chiva,

Constanþa Crudu, Oana Dobrin, Vasile Grigore.

Urmãtoarea ediþie a Clubului va fi organizatã pe

21 iulie 2018, de la ora 17.00.

Vã aºteptãm.

Clubul
de istorie

Marian GRIGORE
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Concursul „Comori Vlãscene” - Ediþia I

Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” din

Bolintin Vale, judeþul Giurgiu, a organizat în data de 11

mai 2018, în noua ºi modena Salã de Sport a oraºului,

faza finalã a Concursului „Comori Vlãscene”, prin care

ºi-a propus promovarea specificului regional, a tradiþiilor

ºi folclorului din zona Bolintinului ºi Vlaºca istoricã.

Coordonatori ai proiectului au fost profesorii Iuliana

Beldiman, Emilia Bordieru, Ionica Gheorghe, Andreea

Grigore, Elena Tudose ºi Georgeta Sima, cu sprijinul

conducerii liceului reprezentatã de d-na director prof.

Mihaela Enache ºi director adjunct prof. Mãdãlina

Dionysatos. Parteneri au fost Primãria Bolintin Vale

(primar dl Daniel Trãistaru), Asociaþia pentru Culturã ºi

Tradiþie Istoricã Bolintineanu, revista Sud ºi trupa „La

Timp” (Cristian Ciubuc, Traian Ciubuc), care a asigurat

fondul muzical ºi sonorizarea.

Participarea la cele trei

secþiuni ale Concursului (dans

popular, cântec popular, tradiþii)

a fost numeroasã pentru o

acþiune aflatã abia la prima

ediþie, fiind înscrise instituþii de

învãþãmânt din localitãþile:

Vânãtorii Mici, Trestieni,

Bolintin Vale, Ogrezeni ºi

Cartojani.

Premiile decernate nu au

rãsplãtit decât în micã mãsurã

eforturile ºi dãruirea cadrelor

didactice ºi elevilor pentru a

menþine viu fondul tradiþional

românesc, adevãrata „comoarã”

lãsatã moºtenire de strãmoºi.

Premiul I: Cristina Udroiu

(cântec, prof. coord. Mãdãlina

Dionysatos), ansamblul „Doru” (dans, prof. coord.

Teatrul oferã un mijloc accesibil ºi atractiv pentru a percepe

literatura în chip interactiv, care, în acelaºi timp, îmbunãtãþeºte în

chip vizibil relaþia profesor-elev, întãreºte relaþia ºcoalã-pãrinþi ºi

dezvãluie elevului talente nebãnuite. Prin toate activitãþile din

cadrul lui, elevii îºi dezvoltã atenþia distributivã, memoria,

gândirea, imaginaþia ºi vocabularul, cunoºtinþele lor cunosc un

salt calitativ, se trezeºte curiozitatea, apare interesul, se nasc

sentimente, se formeazã atitudini, se autoeducã stãpânirea de

sine, perseverenþa, curajul ºi spiritul de rãspundere, întreaga

personalitate a copilului se dezvoltã.

Prin dramatizare, copiii timizi îºi înving treptat teama, devin

mai siguri pe ei, citesc ºi memoreazã, dar ºi interpreteazã un rol,

se transpun într-un personaj ºi-l îndrãgesc, contopindu-se

sufleteºte cu acesta, iar bucuria propriului succes îi face încrezãtori

în forþele lor. Mulþi dintre ei ajung sã fie uimiþi ºi încântaþi de ceea

ce ei înºiºi au reuºit sã realizeze.

Datoritã faptului cã majoritatea activitãþilor desfãºurate în cadrul

acestuia, sunt activitãþi de grup, îi apropie pe copii între ei, îi ajutã

la formarea comportamentului de echipã, îi învaþã sã þinã seama

de ceilalþi colegi. Teatrul înlãturã individualismul ºi egoismul ce

se manifestã la elevii care provin din familii cu un singur copil,

înlãturã diferenþele ce ar putea sã existe în cazul copiilor cu o

situaþie materialã precarã etc., dezvoltând în acelaºi timp

colaborarea între elevi, între elevi ºi învãþãtor. Din buna colaborare,

copiii înþeleg cã fiecare în parte este ca o piesã dintr-un mecanism,

care va funcþiona bine numai dacã fiecare dintre ele, la locul ºi la

rândul ei va funcþiona bine. Orice disfuncþie se observã foarte

uºor de cãtre spectatori, mai ales de cãtre copii, care sunt

judecãtorul cel mai neînduplecat, selectorul cel mai potrivit ºi

mai drept , care reacþioneazã imediat.

Prezenþa formaþiilor pe scenã este un prilej important de afirmare

a copilului în condiþii recreative, deoarece aceºtia manifestã în

mod spontan adeziunea spre spectacol, spre inedit.

În plus, intervenþiile educaþionale nontradiþionale, precum

atelierele de artã dramaticã, reprezintã „o metodã de învãþare

alternativã”, pe care psihologii le considerã cele mai consistente

metode în procesul de dezvoltare a personalitãþii adolescentului.

Asa se explicã faptul cã multe ºcoli au în planul de învãþãmânt

optionale intitulate „Teatru ºcolar”, iar pentru a valorifica aceste

activitaþi iniþiazã, organizeazã ºi desfãºoarã proiecte în parteneriat

sub formã de concurs.

În perioada „ªcoala altfel”, marþi, 17 aprilie 2018 s-a desfãºurat

la Scoala Gimnazialã nr. 2 Stoeneºti (structurã a ªcolii Palanca),

judeþul Giurgiu, în coordonarea prof. Nicoleta Badea, Concursul

interjudeþean de teatru pentru preºcolari ºi ºcolari „Aripi”, Ediþia

a III-a.

Concursul s-a derulat în parteneriat cu ISJ Giurgiu, Casa

Corpului Didactic Giurgiu ºi cu ºcoli gimnaziale din judeþele

Dâmboviþa ºi Ilfov.

Au participat direct 250 de copii din 10 ºcoli care s-au înscris

la secþiunile poezie, monolog, scenetã, piesã de teatru. Juriul a

fost prezidat de dl Gabriel Iencec, director artistic la Teatrul „Ion

Creangã” din Bucureºti.

Juriul a avut drept criterii de apreciere prezenþa scenicã, dicþia,

originalitatea ºi calitatea artisticã a interpretãrii, scenografia

(costume, decor, recuzitã).

Micii artiºti, prin talentul lor, au adus în prim plan lumea plinã

de culoare a personajelor lui Vasile Alecsandri, Ion Luca

Caragiale, Mircea Sântimbreanu sau Alecu Popovici.

A fost chiar o incursiune în istoria teatrului romanesc, deoarece

spectatorii au putut sã fie alãturi de Marioara ºi Vasilache, de

coana Chiriþa, Luluta ºi Guliþã, de conu Fãnicã ºi coana Joiþica ºi

chiar de personaje contemporane, elevi de liceu. Între comediile

satirice cunoscute ºi-a fãcut loc ºi o dramã, Nãpasta lui Caragiale.

Fragmentul a fost interpretat de trupa ,,Suflet românesc” a ªcolii

Gimnaziale Trestieni, îndrumaþi de prof. Marina Saizu. Ne-au

impresionat atât pe noi, spectatorii, cât ºi pe membrii juriului,

personajele Anca ºi Gheorghe, care au fost încununaþi cu ,,Marele

Premiu”. Am vãzut o Anca care trãieºte o dramã profundã ºi un

Gheorghe îndrãgostit, dar naiv în cunoaºterea lumii.

Un real succes au avut Marioara ºi Vasilache – personajele

teatrului de pãpuºi românesc de odinioarã, care rãtãceau prin þarã

în timpul vacanþelor, pe la târguri ºi bâlciuri în spaþii improvizate.

Vasilache este un personaj savuros, deoarece o face pe neºtiutorul

ca sã prosteascã pe oricine, se aflã într-o ceartã permanentã cu

nevasta, nesocoteºte orice observaþie ce i se face ºi trezeºte simpatia

publicului prin inteligenþa ºi priceperea lui. De data aceasta,

personajele au fost interpretate de membrii trupei „ªtrumfii” a

Scolii Gimnaziale Odobeºti (jud. Dâmboviþa), prof. coordonator

Aurelia Ioniþã. Scoala Odobeºti a pregãtit un program foarte

consistent, având participanþi la nivel preºcolar, primar ºi

gimnazial. Alãturi de ei, elevii d-nei Liliana Dumitru de la Gradiniþa

Ungureni (Dâmboviþa) s-au remarcat la secþiunea monolog.

Deosebit de talentaþi au fost ºi membrii trupei „Cu capul în

nori”, ªcoala Stoeneºti, pregãtiþi de prof. Nicolaeta Badea, care

au luat premiul I la secþiunea scenetã cu dramatizarea Soacra cu

trei nurori ºi premiul I pentru interpretare femininã, impresionând

ºi prin punerea în scenã a nuvelei Douã loturi. Au mai fost

premiaþi elevii ªcolii Gimnaziale Ogrezeni – trupele ,,Haz” ºi

,,MiniGong”, „Surâs”, coordonati de prof. Gabriela Drãgan ºi

Cristina Bãjenaru, liceenii de la Liceul tehnologic „Tiu

Dumitrescu” Mihãileºti, prof. Marioara Curculescu ºi Mlania

Slamna.

D-na prof. Luminiþa Antone de la ªcoala Gimnazialã Cartojani

ne-a invitat într-o cãlãtorie în lumea poveºtilor, unde ne-am întâlnit

cu Scufiþa Roºie, Hansel ºi Gretel, Albã ca Zãpada.

Dramatizarea O lucrare scrisã… vorbitã de Mircea

Sântimbreanu, Lanþul slãbiciunilor, interpretate de elevii ªcolii

Palanca, prof. Gianina Mehedinþu ºi În garã, coordonator

Georgiana Dumitrescu, au stârnit ropote de aplauze ºi au fost

premiate la sectiunea scenete.

De remarcat sunt ºi micii actori preºcolari pregãtiþi de d-na

prof. Florina Turtã, care au interpretat Ridichea uriaºã. Concursul

a fost deschis printr-un moment artistic, dans popular românesc,

la care au participat elevii clasei pregãtitoare, coordonatori prof.

Georgeta Ghiþã ºi Liliana Panait. În afara concursului a fost

prezentatã piesa Undeva în Ardeal, coord. Violeta Plesa, care ne-

a reamintit ca suntem în anul CENTENARULUI MARII UNIRI.

Aºadar, în lumea minunatã a teatrului ºi a copilãriei, totul este

permis. Ca-ntr-o adevãratã magie, înarmaþi doar cu câteva elemente

de decor, copiii învaþã sã-ºi înfrângã teama, sã lupte cu forþele

cele întunecate de ieri ºi de azi, sã fie spontani ºi creativi.

Sã fii copil, e lucru serios,

Nimic pe lume nu e mai frumos!

În lumea minunatã a teatrului pentru copii
Prof. Gianina MEHEDINÞU

Ansamblul Flori bolintinene

Mãdãlina Dionysatos) ºi clasa I-B ªcoala Gimnazialã

Bolintin Vale (tradiþii, prof. coord. Irina Ionela Badea).

Premiul al II-lea: Olteanu Flori Loredana (cântec, prof.

coordonator Vasilica Dae), ansamblul „Flori Bolintinene”

(dans, prof. coord. Emilia Bordieru) ºi ansamblul „Hora”

(tradiþii, prof. coord. ªtefania Nãstase).

Premiul al III-lea: Florentina Stoicea (cântec, prof.

coord. Ionica Gheorghe), elevii de la ªcoala Gimnazialã

Vânãtorii Mici (dans, prof. coord. Constanþa Niculae ºi

Ioana Radu) ºi ansamblul „Flori Bolintinene” (tradiþii,

prof. coord. Emilia Bordieru, Ionica Gheorghe, Andreea

Grigore ºi Georgeta Sima).

Menþiuni: Amalia Badea (cântec, prof. coord. Irina

Ionela Badea), Patricia Marcu (cântec, prof. coord.

Romica Marin), Daniela Vlad (cântec, prof. coord. Elena

Tudose), ansamblul „Flori Bolintinene” (dans, prof.

coord. Iuliana Beldiman, Andreea Grigore, Georgeta

Sima), ansamblul „Hora” (tradiþii, prof. coord. ªtefania

Nãstase).

Secþiunea Tradiþii: Lazãrul, prof. coord.  ªtefania Nãstase
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Începând cu anul ºcolar 2017-2018, Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Bolintineanu”

este beneficiarul unui grant în cadrul Proiectului privind învãþãmântul Secundar –

ROSE, Subproiectul ,,ªcoala – O punte cãtre o carierã de succes”.

Obiectivul general al Proiectului este optimizarea demersului educaþional pentru

creºterea ratei de promovabilitate la examenul de bacalaureat ºi medierea succesului.

În cadrul acestui subproiect, ce se va derula pe parcursul a patru ani, se vor desfãºura

urmãtoarele tipuri de activitãþi:

Activitate remedialã, desfãºuratã la materiile la care elevii vor susþine examen de

bacalaureat (12 grupe pentru Matematicã, 4 grupe pentru Limba ºi literatura româna, 4

grupe pentru Biologie, 2 grupe pentru Fizicã). Fiecare grupã desfãºoarã activitatea

remedialã o datã pe lunã, dupã un grafic stabilit.

Informare ºi consiliere privind cariera, în cadrul cãreia elevii participã la

urmãtoarele tipuri de activitãþi :

– autocunoaºtere ºi dezvoltare personalã;

– cunoaºterea lumii profesiilor;

– explorarea traseelor educaþionale ºi profesionale.

Teme aflate în dezbatere sunt legate de: autocunoaºtere, identificarea intereselor,

cariera între mit ºi realitate, stima de sine, planul de carierã. Temele au fost selectate cu

ajutorul analizei grupului pãrinþi, elevi, profesori.

Activitãþile extra-curriculare desfãºurate sunt:

– Clubul artelor (Club Art), unde se urmãreºte identificarea elevilor talentaþi în

domeniul artelor, promovarea acestora în mediul ºcolar ºi în comunitate;

– Clubul Bookland, unde se urmãreºte creºterea interesului pentru lecturã,

dezvoltarea  competenþelor de informare ºi documentare;

– Ziua Carierei, în cadrul cãreia elevii au posibilitatea sã interacþioneze cu foºti

absolvenþi ºi pãrinþi specializaþi în diverse domenii de activitate, într-un dialog

direct ºi deschis; vor avea astfel la îndemânã modele de parcursuri ºcolare ºi

profesionale specifice unei pieþe a muncii într-o continuã evoluþie;

– Seminarul ºi Concursul „Antreprenorialul – punte cãtre o cariera de succes”,

care îºi propun sã dezvolte competenþele antreprenoriale ale elevilor, prin formularea

ºi susþinerea unei „idei de afacere”;

– Paºi cãtre viitor, unde elevii participã la excursii tematice, cu scopul de a

cunoaºte oferta educaþionalã a unor instituþii de învãþãmânt (Universitatea

Politehnicã Bucureºti, Universitatea de Construcþii Bucureºti, ªcoala Postlicealã

Sanitarã „Carol Davila” Bucureºti etc.) ºi la agenþi economici, pentru cunoaºterea

condiþiilor reale de muncã, a progresului tehnologic ºi a profesiilor solicitate pe

piaþa muncii;

– „Românie, þara mea de glorii, þara mea de dor”, în cadrul cãruia elevii participã

la vizite de documentare pentru înþelegerea profundã a propriei culturi ºi a identitãþii

ca bazã a respectului ºi a atitudinii deschise faþã de diversitatea exprimãrii culturale.

Pentru desfãºurarea în bune condiþiuni a activitãþilor Proiectului s-a amenajat o

salã specialã, cu urmãtoarele dotãri: 20 de bãnci, 20 de scaune, douã dulapuri,

imprimantã color, multifuncþionalã de mare vitezã, 11 laptop-uri.

Prof. Mihaela ENACHE
Director Liceul Tehnologic „D. Bolintineanu”

PROIECTUL PRIVIND ÎNVÃÞÃMÂNTUL
SECUNDAR (ROSE)

SUBPROIECTUL: ªCOALA – O PUNTE CÃTRE O
CARIERÃ DE SUCCES

ClubArt -participare concurs judeþean

Elevi în cadrul unei activitãþi remediale

Participare la Târgul Regional al Firmelor de Exerciþiu

Lansare de carte în cadrul Bookland

Ziua carierei Paºi cãtre viitor - Vizitã la agenþi economici
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Desfãºurat de-a lungul lunilor februarie ºi martie 2018, în
organizarea Liceului Tehnologic „D. Bolintineanu” din Bolintin
Vale, Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu
ºi revistei Sud, în parteneriat cu instituþii ºi unitãþi ºcolare din
judeþele Ilfov, Giurgiu, Galaþi, Vâlcea, Argeº, Teleorman,
Ialomiþa, Suceava, Dâmboviþa, Bucureºti, Concursul de creaþie
literarã „ªi eu vreau sã fiu scriitor” ºi-a desemnat câºtigãtorii.
Juriul, format din scriitorii Victoria Milescu (preºedinte),
Alexandru Cazacu ºi Gabriel Dragnea a acordat Premiul I la
Secþiunea Prozã Liceu elevei Denisa Gabriela Pãtraºcu, clasa
a XII-a la Liceul Tehnologic „D. Bolintineanu” din Bolintin
Vale, profesor coordonator Mariana Petre.

Un peºte într-o mare de oameni

Acelaºi liceu zgomotos, cu adolescenþi ce se grãbesc spre
nicãieri, oameni îndrãgostiþi, singuri, cu þigãri în mâini, cu cãºti
în urechi, veseli sau triºti, cu sau fãrã scop. El, în schimb, e
mereu cu zâmbetul pe buze, cu gaºca de prieteni alãturi, cu
rucsacul mereu în spate ºi cu tutun în buzunar, pe care se ferea sã
îl scoatã de faþã cu alþi oameni.

– Uitã-te la el! Ce zâmbet perfect are!
– Alicia! Nu faci decât sã te uiþi dupã el mereu, nu rezolvi

nimic dacã nu poþi nici mãcar sã îl saluþi când treci pe lângã el.
– De parcã m-ar bãga în seamã vreodatã!
Fata zâmbeºte ºtrengãreºte, îi face cu ochiul Aliciei ºi se îndreptã

spre grupul de bãieþi.
– Oh, nu! spune Alicia dupã ce realizeazã ce are de gând sã

facã prietena ei, apoi fuge dupã ea.
– Bunã, Abas! Am venit aici în numele prietenei mele de

acolo,zice fata ºi îºi îndreptã degetul spre direcþia unde se afla
Alicia, însã ea nu mai era acolo.

– Era...
– În spatele tãu, spune Abas, zâmbind.
– Bunã! Eu sunt Alicia.
– Bunã, Alicia! Eu sunt Abas Dima.
– ªtiu! Exclamã ea, apoi încearcã sã îºi scuze entuziasmul:
– Scuze, uneori mã las dusã de val...
– Nu e nimic. Dacã te ajutã sã te simþi mai bine, ºi eu ºtiam deja

care e numele tãu.
Alicia zâmbeºte ºi îºi muºcã uºor buza de jos, coborându-ºi

privirea în pãmânt.
– Ai planuri dupã ore? întreabã Abas, rupând tãcerea care se

aºternuse.
– Nu, nimic special.
– Ce zici, îmi dai voie sã-þi cumpãr un suc la terasã?
– Depinde ce am de fãcut dupã ore.
– Dar, ai spus cã nu ai nimic special de fãcut.
– Glumeam, ies cu tine, sigur.
Abas îi zâmbeºte cald, iar ea îi rãspunde cu un zâmbet la fel de

cald, apoi pleacã. S-a vãzut cu Abas în ziua aceea, apoi au urmat
ºi altele, ca dupã o perioadã de timp sã fie împreunã.

Toamna încetase sã mai fie prietenoasã cu oamenii, norii ei
începuserã sã se verse, iar vântul nu sufla numai prin frunzele
pomilor, ci ºi prin suflete. Aparenþele înºealã mereu, iar în Abas
se dãdeau mai multe furtuni decât se aºtepta Alicia, iar ea începea
sã-l cunoascã ºi sã-l descopere, bãnuia cã e ceva înneregulã cu
el, dar nu ºtia ce.

– Trebuie sã ajung acasã mai devreme azi, aºa cã mã vãd
nevoit sã amân planurile...

– Nu e nici o problemã, dacã te pot ajuta cu ceva, doar spune-mi.
Abas o sãrutã ºi pleacã, aruncându-ºi rucsacul în spate, pe un

umãr. Ajunge în faþa casei lui, ofteazã ºi sperã cã de data asta o sã
fie mai bine. Intrã în camera plinã de fum ºi îºi salutã, cu sfialã,
pãrinþii.

Mama lui se întorce spre el doar pentru câteva secunde, apoi
revine la þigara aprinsã din scrumiera murdarã, privind în jur.

– Ce faceþi?
Nu i s-a rãspuns ºi ºtia cã nici nu i se va rãspunde, aºa cã a

continuat conversaþia.
– Am fost admis la competiþia de talente, pentru reprezentaþia

mea cu chitara. Sãptãmâna viitoare voi fi plecat pentru douã zile,
competiþia se va þine în alt oraº.

– ªi te-ai gândit sã ne spui de data asta cã pleci? întreabã tatãl
lui, care stãtea întins pe o canapea de piele, cu un pahar de alcool
în mânã.

– Ce vrei? întreabã femeia, învârtind chiºtocul în scrumierã.
– Existã o taxã, spune Abas, înghiþind în sec.
– Uite la el, de parcã eu muncesc pentru el, femeie! strigã

bãrbatul, ridicându-se dupã canapea cu greu, dar rapid.
Bãrbatul se îndreaptã spre Abas, iar el ºtia ce urmeazã sã se

întâmple, dar de data asta nu mai voia sa fugã ca un copil speriat.
Încercase prea mult sã le câºtige dragostea acestor oameni.
Dãduse prea mult de la el, iertase prea mult. Bãrbatul cu buze
uscate ºi mustaþã galbenã venea împiedicându–se, plin de furie.
Nu mai putea sã mai ierte. Amintirile nu îi mai dãdeau pace.
Cicatricile fãcute de þigãrile femeii, durerea palmelor pe care le
resimþea pe obraji, vorbele dure ºi respingerea cu care a dat piept
întreaga lui copilãrie nu mai îl lãsau acum sã fie supus. Tãcerea
lui a fost o greºealã. Era greºealã pe care o repeta de fiecare datã,
pentru frânturi de iubire, cu care sã-ºi panseze sufletul obosit.
Bãrbatul ridicã palma la el, dar Abas riposteazã. Îi prinde
încheietura ºi o strânge cu putere, privind ochii înecaþi în alcool.

Concursul de creaþie literarã „ªi eu vreau sã fiu scriitor”
REZULTATE FINALE

– Mã sfideazã! L-am crescut ºi acum mã sfideazã! þipã ºi se
întorce spre femeie.

Ea se ridicã, ºi se îndreptã spre ei, strâmbând din gurã. Se
pune între cei doi ºi îi priveºte pe rând, apoi îl loveºte pe Abas cu
palma tare încât zgomotul loviturii parcã durea. Bãrbatul se
strecoara uºor în spatele ei, ia un pahar de pe masã ºi se grãbeºte
înapoi în spatele femeii. Se opreºte ºi înjurã ceva, soarbe bãutura
din pahar, apoi îl aruncã înspre bãiat.Atunci îi putea omorî pe
amândoi, meritau, dar ceva l-a oprit. Îºi ºterge cu mâneca fruntea
însângeratã, îºi împinge mama, care încercã sã îºi menþinã echilibru
ºi þipã la ei, în timp ce tremura:

– Sper sã ardeþi în cele mai adânci ºi pline de durere gropi ale
iadului!

Îºi ºterge iar sângele ce îi ajunseserã pe pleoape ºi fuge pe
scãrile care scârþâiau groaznic, bucãþi de lemn ce gemeau sub
greutatea paºilor nervoºi ai bãiatului. Se duce în camera lui
întunecatã, îºi bagã câteva haine în rucsac ºi iese pe geam,
arãtându-se de o þeavã ºi sãrind apoi, dupã ce îºi aruncã
ghiozdanul. Fuge pe niºte strãzi lãturalnice, printr-un parc cu
bãnci decolorate ºi murdare ºi se opreºte în faþa unei case. Sunã
la uºã ºi aºteaptã, în timp ce îºi leagã un tricou negru la frunte.

– Abas? Ce s-a întâmplat?
– Salut, Andres. Pot sã... doar sã...
– Poþi, intrã, îi rãspunde Andreas calm, care pãrea obiºnuit cu

imaginea.
– Pãrinþii tãi?
– Se întorc sãptãmâna viitoare. Ce ai pãþit ?
– Nimic, pot sã merg la baie?
– Trusa medicalã e pe hol, cheamã-mã dacã ai nevoie de ajutor.
Abas pleacã, lãsându-ºi rucsacul lângã uºã. ªtia cã trebuie sã

facã ceva, dacã ar câºtiga concursul, ar câºtiga ceva bani ºi s-ar
putea întreþine, cel puþin pentru o perioadã scurtã de timp, pânã
îºi va gãsi ceva de muncã. Trebuia sã se împrumute o sumã de
bani, cât sã îºi completeze economile, astfel ºi-ar permite cãlãtoria
ºi taxa de înscriere. ªi-a pus un fes în cap, pe care l-a tras pe
frunte, cât sã-ºi acopere rana provocatã de cioburile paharului ºi
a plecat la liceu, spre a-ºi îndeplini planul. A vorbit cu câþiva
prieteni ºi ei l-au ajutat. Dupã ore, în timp ce se îndrepta spre
ieºirea din liceu, un bãiat puþin tras la faþã, cu ochii adânciþi în
orbite, îl trage înapoi:

– Lilo sunt, salut.
Abas îl priveºte nedumerit.
– Fãrã sã vreau, am auzit discuþia ta de azi cu prietenii tãi, reia

Lilo, aºa cã m-am gândit sã îþi ofer ajutorul meu, dacã mi-l oferi
pe al tãu.

– Ã, mulþumesc, dar mã descurc.
– Dacã te rãzgândeºti, doar întreabã de mine, o sã mã gãseºti

rapid.
Lilo pleacã, iar Abas îºi continuã drumul spre casã, de unde

urma sã îºi ia banii ºi mãcar câteva haine.Intrã pe uºa din spate,
în speranþa cã nu va da ochii cu ai lui ºi merge în camera grãbit.
Rãscoleºte peste tot, dar banii lipseau. Nu mai avea rost sã caute,
erau deja pierduþi.

– Unde sunt? Îi vreau înapoi!
– Te plângi ca o fetiþã speriatã! Ai intrat sã ne furi din casã?

întreabã tatãl, care avea aceaºi poziþie pe canapea.
– Îi vreau înapoi, am nevoie de ei!
– Tu crezi ca ai crescut din banii altora ? Ha, ai mulþi sã ni-i

înapoiezi!
– Dacã m-aþi urât atât de mult, de de nu m-aþi abandonat la

naºtere?
– Te-am primit de...
Femeia îl întrerupe pe bãrbat, þipând:
– Sã taci! Banii tãi sunt aici! spune femeia, arãtând spre niºte

sticlele goale.
Bãiatul pleacã, trântind uºa. Cei doi au rãmas în casã, þipetele

lor auzindu-se din stradã. Nu putea sã rateze ºansa de a participa
la competiþie. Corzile i-au cântau sub degete de când se ºtie.
Muzica lor i-a fost alinare, i-a strigat durerea în nopþile târzii. Îºi
aminteºte de Lilo, pe care îl gãseºte imediat, aºa cum i se spusese.
Lilo îl invita la o veche fabricã de bomboane, ieºitã din uz, pentru
a discuta. Cu rucsacul în spate ºi þigara în mânã, Abas intrã în
fabricã puþin speriat. Lilo stãtea pe niºte lãzi, alãturi de alþi câþiva
bãieþi, cu feþe dure.

– Abas, prietene! Bine ai venit!
Acesta îºi prezintã prietenii, face câteva glume lipsite de sens,

apoi ia o posturã serioasã ºi vorbeºte apãsat:
– Trebuie sã duci ceva pentru noi, la „Tradal”.
– Nu e în oraº.
– Asta e ºi problema. Dar nu eºti curios ce?
– Nu sunt copil, ºtiu în ce mã bag.
– Bun. Avem nevoie de tine, cãci pe spatele nostru sunt desenate

þinte.
– Sunt douã puncte de control mari pânã la „Tradal”.
– Eºti bãiat deºtept, te prinzi repede.
– Când trebuie sã le duc?
– În seara asta.
Lilo se învârte în jurul lui ºi bate din palme, zâmbind forþat,

îngânând un „mai repede decât mã aºteptam” în mod repetat.
Unul din bãieþi îi înmâneazã douã pungi mari, de câteva kilograme.

– ªi cum?
– Cum vrei, Abas, prietene. Curat sã scapi ºi cu ele sã ajungi

la „Tradal”.

Abas avea ideea perfectã: le ascundea în câþiva saci de ciment.
Pe tot drumul, inima i-a bãtut încontinuu, de parca voia sã iasã
din piept. Fiecare claxon îl fãcea sã tresalte. Conducea deja de
mai bine de ºase ore, ºtia cã trebuie sã se opreascã sã se
odihneascã, dar întârzia prea mult, iar competiþia era peste cinci
zile. Doar drumul dus-întors dura aproximativ trei zile, fãrã oprire,
dupã cum calculase el. Era obosit, nu putea sã riºte sã facã un
accident în timp ce în maºinã se aflau substanþe interzise. I-a
sunat telefonul, ceea ce l-a fãcut sã transpire de teamã. Era Alicia.
Trecuserã câteva zile de când nu mai vorbise cu ea. Îi evitase
apelurile ºi mesajele, dar dacã continua, se putea îngrijora ºi
putea sã îi facã probleme. O minte cã e plecat la niºte rude, în
afara oraºului. Ajuns la „Tradal”, este întâmpinat de doi bãieþi de
culoare, care îl privesc ºi apoi încep sã râdã zgomotos:

– Eºti speriat precum un iepure. Ce este, e prima ta livrare?
Abas nu rãspunde, doar priveºte în jur, apoi intrã înãuntru,

invitat de bãieþi. „Tradal” era un local spaþios, cu ferestre mici ºi
miros de alcool. Avea câteva mese de biliard, canapele spaþioase,
roºii, dintr–o imitaþie de piele ºi mãsuþe joase, rotunde. Barul se
întindea pe tot peretele din estul localului. Rafturile erau pline de
sticle de alcool, iar cele trei frigidere mici rãceau câteva sucuri ºi
mai multe sticle de bere. Acolo era locul, Abas înþelegea imediat.
Toþi cei câte stãteau înãuntru îl aºteptau pe el, de fapt, aºteptau
ceea ce adusese el. Seara, dupã ce îi lasã pe bãieþi sã verifice
pungile cu prafuri, Abas primeºte un plic.

– Atât de mult?
– Noi putem sã ridicãm castele, în timp ce oamenii aceia devin

ruine. Tu ne–ai adus rocile de construcþie.
– De ce se distrug?
– De durere. Se rup de realitate ºi îºi creazã propria lume. Dar

lumea de acolo nu se potriveºte cu cea de aici, acolo clãdesc, aici
dãrâmã.

Abas îºi bagã plicul în buzunar ºi pleacã. Avea în sfârºit banii
necesari, chiar ºi în plus. Era ceva pentru care aºtepta cu
nerãbdare sã ajungã înapoi în oraº, dar nici el nu ºtia ce. Îi era
parcã dor. Îi era dor de ceva ce nu a avut niciodatã, de liniºte, de
iubire, de mâini calde care sã-i mângâie obrajii, nu sã îi loveascã.
I-a fulgerat prin minte numele ei, se cheama asta cã s-a
îndrãgostit? Nu ºtia ºi îi era prea teamã sã întrebe, nici nu ºtia pe
cine. A ajuns în oraº aproape de rãsãrit ºi a intrat încet în casa lui
Andreas, pe care îl gãseºte însã treaz, la bucãtãrie, sorbind dintr-
o ceaºcã de cafea.

– Unde ai fost, Abas? Nu mi-ai rãspuns la telefon!
– Am fost la niºte rude din afara oraºului. Þi-am scris în

mesaj.
– I-ai scris ºi Aliciei, dar eu, spre deosebire de ea, ºtiu cã nu ai

rude în afara oraºului.
– Andreas, am lucrat la o fabricã pentru a-mi câºtiga câþiva

bani, sã mã pot înscrie la concurs.
– Ce fabricã? Cu Lilo?!
– Ce e cu Lilo?
– Abas, Lilo nu e degeaba cunoscut. Ce þi se va întâmpla dacã

eºti prins?
– Dar nu o sã fiu.
Andreas îºi ia cana de cafea ºi merge in camerã, iar Abas

merge sã îºi facã duº, apoi se pune sã doarmã mãcar pentru
câteva ore.

Când o vede pe Alicia a doua zi, la liceu, a zâmbit pur ºi
simplu, ca ºi cum nu l-ar apãsa nici un gând. Se îmbrãþiºeazã ºi
se sãrutãã cu dor. Era clar, cel puþin pentru el, cã nu mai e vorba
doar de o simplã atracþie adolescentinã. Era mai mult. Îi furnicau
degetele când o atingea ºi inima îi bãtea cu putere.

„Îþi cântã chitara, iubito,
Te-adorã versurile mele,
Dã-mi durerea ta,
Am sã-o transform în note;
Muzica mi-e plãcere
Din pãcate efemere.”
– O sã fiu acolo, promit!
Alicia ºi-a þinut promisiunea ºi a fost alãturi de el la concurs.

Chitara lui Abas a obþinut locul doi. Era o realizare pentru el, un
pas. Câºtigase ceva bani, însã prinsese gustul banilor câºtigaþi
uºor. Lilo îi mai propusese o sarcinã, iar Abas se gândea sã o
accepte. Fãrã sã realizeze, o inclusese pe Alicia în planurile lui,
de la un simplu gând de „O sã îi cumpãr brãþara aceea pe care a
privit-o îndelung în vitrinã” la „Poate într-o zi o sã reuºesc sã
strâng suficienþi bani pentru a lua o casã în care sã locuiesc cu
Alicia”. Se gândea cã din câteva sarcini date de Lilo o sã poatã sã
plece de acasã cât mai curând. Nu îi mai pãsa de riscuri, era sigur
cã se poate descurca, în plus, orice merita încercat dacã la mijloc
se afla posibilitatea de a-i pãrãsi pe cei care l-au distrus.

– Ai mei sunt plecaþi întreaga sãptãmânã, îi spune Alicia. Vrei
sã mergem la mine?

Abas a stat puþin pe gânduri, se temea. Nu pentru el, cât pentru
Alicia. Ea era mai mult decât ºi-ar fi dorit el sã gãseascã. În tot
haosul lui, ea îi era liniºte. Era inocentã, purã ºi cu o inimã mare.
Îi iubea ochii mari, verzi ºi pãrul ei brunet. Avea planuri mari
pentru viitorul ei, ca orice adolescent ce sperã sã-ºi coloreze
viitorul. Dorinþele ei erau aproape de finalurile fericite din
poveºtile cu zâne, pe care le citea, aºa cum chiar ea i-a spus, pânã
adormea. A fost departe de tragic, de dramã, iar acum apãruse el
în viaþa ei, gata sã-i arate tot rãul din lume. Dar cât era cu ea, nu
mai exista rãu.

(continuare în pag. 29)
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– Facem clãtite? a întrebat el, zâmbind.
– ªi niºte floricele? îi face ea jocul.
Erau doar ei doi, palizi în lumina slabã a lãmpii galbene. Puteau

vedea cum, la lumina unui felinar stradal, fulgii dansau sãlbatic
cu vântul. Era ianuarie, o lunã geroasã în care ninsese aproape în
fiecare zi. Dar în seara în care erau doar ei doi, îmbrãþiºaþi, în
patul ei cel mare din camera vãruitã în roºu pal, ningea atât de
tare încât vântul lovea zãpada de ferestre cu putere, iar ea parcã
implora sã îi deschidã cineva. El îi simþea parfumul. Pielea ei
finã. Gâtul ei slab pe care îl sãruta încet. Era atât de caldã! Era
calmã, era liniºte ºi el îi auzea respiraþia ºi bãtãile inimii. Apoi
erau doar ei. Ei doi ºi nimeni în jur. Ei erau întreaga lume. Pentru
prima datã, el simþea cã poate sã iasã din suferinþã. Lângã ea, care
dormea dulce pe mâna lui cu cicatrici, nu mai avea coºmaruri.
Avea vise. Au fost câteva zile lungi, zãpada paralizase tot oraºul,
dar lor le dãduse viaþã. Trãiese pânã atunci sperând sã plece cât
mai departe, acum trãia sperând sã rãmânã cât mai mult, pentru
totdeauna, lângã ea, sã îi poatã atinge pielea albã, parfumatã ºi sã
o trezeascã mirosul de cafea. Lor nu le pãreau lungi zilele, nici
nopþile. Pentru ei timpul se blocase. Pentru amândoi.

– Ai mei vin abia peste douã zile. Li s-a anulat zborul.
– Asta înseamnã douã zile în plus pentru noi!
– Acum ne mãsurãm timpul în zile, însã aºtept cu nerãbdare sã

ni-l mãsurãm în ani!
El a sãrutat-o pe frunte apãsat ºi a îmbrãþiºat-o cu toatã dragostea

pe care o avea în el. Asta îºi dorise mereu: sã primeascã ºi sã
ofere iubire. Strânsese atât de multã iubire în el, doar cã nu
avusese cui sã o dãruiascã. Erau la masã când telefonul lui Abas
începuse sã sune. Era Lilo. Îºi ia în grabã câteva hainele pe el, îºi
sãrutã iubita ºi îi promite cã se va întoarce cât mai repede. De
data asta treburile erau mult mai serioase. ªi banii mult mai
mulþi. Erau amândoi în ultimul an de liceu ºi îºi dorea sã plece
împreunã cu ea în capitalã, iar pentru asta avea nevoie de bani.
Cunoºtea deja cam totul despre afacerile lui Lilo ºi a anturajului.
Se numeau aºa de simplu, tot ce trebuia sã facã era legat de
„bãieþii de la colþ”. ªi lumea aia era întunecatã, iar Abas observase.
Îi atrãgea pe tineri tot mai adânc în mreje, unii coborau atât de
adânc încât nu mai reuºeau sã iasã. L-a tentat ºi pe el. Pãreau atât
de calmi ceilalþi. Îi vedea triºti, obosiþi, gata sã renunþe, apoi,
dupã o dozã, erau veseli, sociabili. Îi vedea agitaþi, cu mâinile
temurânde, apoi deveneau brusc calmi, relaxaþi. Ori de câte ori
îºi amintea de mirosul de acasã, de cei doi pãrinþi, cu haine
sleioase ºi suflete ºi mai murdare, voia sã uite, sã se calmeze.
Dar îl oprea imaginea ochilor verzi ai fetei iubitei. Uneori primea
mesaje simple de la ea ºi îºi liniºtea inima. Era în maºinã cu alþi
doi bãieþi ºi un curcubeu de pastile în genþi.

– Ceva miroase urât în maºina asta, spune Abas, miroase a
sânge?

– Þi se pare, i se rãspunde scurt.
Dar nu i se pãrea, aºa cã Abas a desfãcut pernele banchetei din

spate. Era sânge uscat, poate era acolo de câteva zile, nu foarte
multe.

– E sânge aici! E mult sânge aici! Ce s–a întâmplat? se agita
el.

Pasagerul din dreapta se întoarce la el ºi îi spune sã înceteze sã
caute printre lucruri.

– Un prieten a fost rãnit serile trecute.
Abas ºtia cã minte, descoperise prea mult sânge în portbagaj.
– Opreºte maºina!
– Înceteazã, Abas!
– Opreºte maºina acum!
Abas trage de volan ºi încearcã sã opreascã maºina. ªoferul

pierde controlul maºinii ºi iese de pe drumul alunecos. Încearcã
sã stabilizeze maºina, dar nu reuºeºte. Se opresc în momentul în
care maºina se izbeºte de stâlpul unui pod. Îl durea tot corpul,
pânã ºi cel mai mic os îl chinuia îngrozitor. Era acoperit cu un
cearceaf alb ºi avea pieptul plin de fire. Deasupra capului ticãiau,
într–un mod enervant, câteva aparate. În faþa uºii deschise stãtea
un om spãtos ºi înalt, dupã cum era îmbrãcat, era probabil pus de
poliþie.

– Abas?
Îºi auzise numele ca prin gând, îl dureau urechile ºi zgomotul

era insuportabil. Recunoºtea vocea. Era Alicia. Voia sã îºi întoarcã
capul spre direcþia de unde venea sunetul, dar nu îºi putea controla
corpul.

– Abas, sunt aici, nu îþi face griji, sunt aici.
– Cât timp? Îºi miºca buzele cu greu ºi le simþea umflate, îl

dureau.
– Ai fost inconºtient trei zile.
ªi–a amintit totul brusc. Sângele din maºinã, el þipând sã

opreascã, apoi maºina izbitã în stâlpul de beton.
– Cei doi bãieþi ?
–ªoferul este în afara oricãrui pericol, dar bãiatul din dreapta

e în comã. Nu m-au lãsat sã intru. Poliþiºtii.
Nu a spus nimic. ªtia de ce sunt acolo. Au gãsit drogurile din

maºinã. Voia sã gândeascã un plan, dar nu putea sã îºi ducã
gândul pânã la capãt. S-a trezit iar, nu îºi amintea când a adormit.
Era noapte ºi Alicia dormea pe scaun, lângã el.

– Alicia, de ce nu mergi acasã?
– Te-ai trezit!
– Mergi ºi odihneºte-te, te rog. Sau mãcar vino lângã mine.
Era încãpãþânatã ºi ºtia cã degeaba va încerca sã o convingã,

nu va pleca. A stat internat în spital doua sãptãmâni. Tatãl ºi
mama lui au venit de câteva ori în vizitã, mereu cu gândul în altã
parte. Alicia observase. Ea ºtia. Abas era un suflet rãtãcit. Îi
vãzuse toate rãnile mici, toate arsurile. ªtia de ce purtase atâta
timp ceva care sã îi acopere fruntea. Nu l–a întrebat. Dacã o

fãcea, ºtia cã o sã gãseascã o scuzã ºi cã o sã o mintã. Vedea
durerea din ochii lui. ªtia cã e stresat atunci când îºi trece mâna
prin parul lui brunet, tuns scurt. Putea sã îi observe neliniºtea
din glas. Nu i-a fost deloc greu sã punã lucurile cap la cap. Abas
pleca de acasã des, dormea pe la prieteni, pe la ea, în maºinã. Dar
cea mai mare durere o simþea în corzile lui de chitarã. A crescut
singur, fãrã iubire. Un pas greºit ºi Abas se pierdea de tot. Se
temea pentru el. ªtia ºi ce face. Fuma mereu înainte sã plece pe
undeva dupã ce îi suna telefonul. Simþea rãceala pãrinþilor lui, le
simþea pânã ºi ea nepãsare, dar nu putea sã înþeleagã. Cum sã nu
iubeºti un om aºa frumos, o inimã atât de mare? Cum sã nu
încerci sã-i încãlzeºti mâinile veºnic reci? Vedea în ochii lui o
lume întreagã. Erau mari ºi negri, precum un tãciune stins. Dar ai
lui ardeau. Cunoscuse iadul ºi ceva din scântei din focul lui îi
rãmãseserã în ochi.Nu l-au lãsat sã meargã acasã. L-au bãgat
direct în arest. Nu pentru vânzare de droguri, ci pentru crimã. I
se prãbuºea lumea.

– Se va face dreptate, îl încuraja ea, o sã te elibereze imediat ce
vor afla cã nu ai fost implicat în crimã.

Nu mai credea în dreptate de mult. Nu avusese parte de ea. Un
puºti de 17 ani fusese ucis. Nici el nu ºtia cum ºi ce legãturã avea
Lilo ºi „bãieþii de la colþ” cu crima. Era în arest de o sãptãmânã.
Simþea cã înnebuneºte. Pereþii îl strângeau, erau reci ºi miroseau
a umezealã. Nu putea sã adoarmã. Nu mai ºtia nimic de Alicia de
douã zile ºi asta îl dispera mai mult decât orice altceva.

– Lopez, eºti achitat, îi spune un poliþist, deschizându-i celula.
– Nu cã nu m–ar bucura libertatea, dar numele meu este Dima.
Poliþistul mai verificã o datã lista, apoi încuviinþeazã. Primul

lucru pe care l-a fãcut a fost sã meargã acasã la Alicia. Îi deschide
mama ei.

– Bunã ziua! Ce faceþi? Alicia este acasã? Este bine?
– Abas, nu pot sã cred cã dispui de curajul de a veni la uºa

mea!
– Mi s-a dovedit nevinovaþia! Au gãsit probele video, a plecat

de la o neînþelegere tot ºi...
– Eºti cercetat pentru vânzare de droguri!
– Am primit un an jumãtate, cu suspendare...
– Nu înþelegi, nu? Alicia nu se va mai întâlni cu tine! E o

copilã cuminte, are tot viitorul în faþã! Viaþa ta e distrusã de
acum, nu o distruge ºi pe a ei! Nu tu eºti fericirea ei. O sã sufere
acum, apoi va uita. O iubeºti ?

– Da!
– Atunci las-o sã îºi facã o viaþã frumoasã, Abas.
Mama ei avea dreptate. El era distrus psihic. Cazierul va

reprezenta mereu o problemã, iar ea, ea e atât de inocentã. Îi va
lua totul, ºtia. Îi va lua lumea de poveste la care viseazã ea. Va
ºterge culoare din viaþa ei. Trebuia sã plece, cât mai departe, cât
mai repede. Cel mai bine pentru ea era dacã el dispãrea din
peisaj. Mai era doar o lunã de liceu, care a trecut uimitor de
repede. Era soare, era gãlãgie în curtea liceului. Erau tineri în
robe lungi, plini de speranþe. El era psihic absent. Avea ochii
roºii ºi cearcãne adânci. Rãmãsese alãturi de o parte din anturaj,
acea parte care nu fugise din oraº sau care nu era arestatã. Dar
era pustiu. Nu înþelegea cum de ea a renunþat aºa uºor. Era singur
ºi soarele nu ajungea la el. S-a alãturat tinerilor care se lasã târâþi
în întuneric. Dar el nu se temea, la cât avea în el, nu-l mai speria
nimic. Era atât de calm uneori, atât de liniºte încât îºi asculta
sângele cum circulã prin vene. Îºi simþea inima cum bate, atât de
tare încât avea impresia cã o þine în palmã. Ar fi zdrobit-o. Uneori,
simþea cum se rupe în douã. Conºtiinþa lui se despãrþea de trup,
se simþea liber. Nu mai putea sã îl atingã nimeni. Trupul lui
ardea, i se pãrea cã se va topi. Timpul se distorsiona. Închidea
ochii ºi se imagina oriunde. Îºi imagina mereu cãldura îmbrãþiºãrii
ei. Drogurile îl duceau mereu în braþele ei. Pânã se trezea. Apoi
voia sã plece iar. O vãzuse ºi pe ea cu robã lungã. Era tristã. A
evitat sã o priveascã. A plecat imediat dupã absolvire. Era client
fidel pentru „Tradal”. Apoi devenise om de bazã. Lucra ºi la un
depozit de unelte, nu voia sã iasã în evidenþã. Întreaga varã ºi-a
petrecut-o în locuri întunecoase. Nu simþise soarele prea mult pe
piele. Dacã nu era la „Tradal”, era la depozit ori dormea.

Într-o noapte, pe la sfârºitul verii, s-a trezit dupã ce dormise
întreaga zi. Îi era foame, aºa cã s-a dus la un supermarket din
apropierea garsonierei lui mici. Ploua încet, iar el simþea fiecare
picãturã de ploaie. Încã o auzea cum se izbea de pãmânt. Se
ridica încet praful ºi mirosea plãcut. Îºi revine din stare când este
lovit brutal de pãmânt. Doi bãrbaþi, cu cagulã, stãteau deasupra
lui. Îl privesc ºi schimbã câteva vorbe între ei, în spaniolã, apoi,
unul din ei, îl priveºte, tot un zâmbet:

– Lopez! A! Tu valorezi enorm, puºtiule!
Cei doi dispar în câteva secunde, iar el rãmâne întins pe stradã.

Era a doua oarã când i se spunea aºa. ªtia cã e ceva în neregulã
ºi cã trebuie sã se întoarcã în oraºul natal. În „Tradal” lucrurile se
complicaserã. Altcineva preluase conducerea. Abas nu se putea
împãca cu atitudinea lui. Marco, un bãrbat slab, îmbrãcat cu
haine largi. Avea durere în ochii, dar nu suferinþã, la el era vorba
de rãutate purã. Abas se hotãrãºte, fapt ce l-a enervat pe Marco.

– Cine e Lopez? întrebã el, în timp ce intrã în casã, evitând
braþele întinse ale mamei lui.

– Pleci cu lunile, apoi te întorci ºi ne ceri socotealã? întreabã
nervos bãrbatul.

– Sunt urmãrit! Ce aþi fãcut, pe cine aþi enervat?
Ambii se prefac cã nu aud ºi pleacã, lãsându-l singur în uºã. Îi

aude cum ºoºotesc. Se întorce cu o pungã de cumpãrãturi, pune
masa ºi zâmbeºte:

– Îmi pare rãu pentru mai devreme, am avut o varã grea, zice
el în timp ce le toarnã suc în pahare. În mai puþin de zece minute,
amândoi dormeau pe scaune. Ascundeau ceva, iar el trebuia sã
afle. Cautã cu disperate prin toate lucrurile lor împrãºtiate. Gãseºte
un act vechi, mototolit. Îl desface îl citeºte ºi îl bagã în buzunar,
îºi ia bagajul ºi pleacã. ªtia unde trebuia sã meargã: în Spania. Îºi

închiriazã o camerã în centrul oraºului ºi mai rãmâne pentru
câteva zile. Înainte cu o zi de plecare, primeºte un telefon de la
Marco.

– Iubita ta mã refuzã, poþi sã crezi? Mã refuzã tocmai pe
mine!, zice Marco nervos, apoi reia calm.

– Crezi cã poþi sã pleci, Lopez? Ce om normal ar lãsa gâsca ce
face ouã de aur sã-ºi ia zborul?

– Unde e?
– Doarme.
– Unde, Marco? Îþi jur cã te omor cu mâinile goale!
–I ubirea, ah, iubirea tâmpeºte oameni! Nu e ciudat, Lopez,

cum ne punem noi, niºte nenorociþi, toatã speranþa într-un alt
om? Punem în el toatã iubirea ºi sperãm ca el sã vadã binele,
frumosul din noi. Ne oprim din a face rãu, apoi pleacã ºi, singuri
din nou, distrugem ºi ne distrugem.Atâta rãu poate face un om
lipsit de speranþã! Tu te-ai distrus, Lopez, eu am distrus. Asta e
diferenþa!

– Unde e, Marco? Unde eºti tu?
– Unde se fabrica fericirea pentru copii.
Abas parcã zbura cu scuterul lui printre maºinile din trafic. Se

opreºte în faþa vechii fabrici de dulciuri ºi fuge înãuntru. Alicia
era jos, cu hainele rupte, zãcând în propria vomã. Nu mai era
nimeni altcineva în fabricã. Alergã spre ea, o ridicã, îi desface
tricoul ºi o curãþã, apoi o îmbracã cu al lui. Rãmâne cu ea pânã se
trezeºte.

– Mâine trebuie sã plec. Nu eºti în siguranþã aici. Vino cu mine
în Spania, la pãrinþii mei adevãraþi.

Nu mai era rost de întrebãri. Nu mai avea nimic de pierdut.
Fusese minþitã ºi înºelatã de proprii pãrinþi, înþelesese. Spania
era ceva diferit. Era de nedescris. Era luminã. Pãrea speranþa lor.
Barto Lopez era ºeful mafiei spaniole, cum ar fi putut sã nu-l
gãseascã? Intrã într-o salã mare, din marmurã, cu doar câteva
piese de mobiler. Barto era acolo, pe un fotoliu. Lui Abas îi
atrage atenþia un „A” desenat pe perete. Îºi scoate lãnþiºorul ºi îl
comparã. Acelaºi linii, acelaºi model. Se întoarce cãtre Barto ºi îi
aratã lãnþiºorul.

– Abas? întreabã bãtrânul îmbrãcat elegant, în costum. Oh,
cerule, Abas al meu! sare bãtrânul de pe canapea, îmbrãþiºându-
l.

Abas ºtia deja, dar lucurile erau greu de procesat. Alicia îl
þinea strâns de mânã. Se temea, nu pentru ea, cât pentru el. I-a
spus fiecare motiv, fiecare detaliu al morþii mamei lui, al vieþii lui
fãrã unicul fiu. ªi Abas i-a povestit ce fel de pãrinþi i-a ales.Nu
ºtia dacã poate sã îl ierte sau nu pe Barto. Alicia nu era în siguranþã
cu el. Barto ºtia asta deja, aºa cã îi trimite într-un alt oraº. Cei doi
urmeazã cursurile unei facultãþi ºi lucreazã. Abas simþea din nou
liniºte. Simþea cã viaþa îi surâde, departe de violenþã. Dar se
înºela. Avea de moºtenit un imperiu al violenþei, departe de
gândurile lui.

– La mulþi, iubitule! Am un cadou pentru tine!
Alicia ºi îi înmâneazã un plic mare. Îl desface cu grijã, dar în

grabã. Douãzeci ºi cinci de ani i-a luat sã simtã cã are motiv sã
cucereascã lumea, sã o transforme.

– Bobul acela, spune ea, arãtând cu degetul, va creºte.
Abas era uimit. Avea lacrimi în ochi. Sare din pat ºi începe sã

þipe, strângând la piept plicul.
– Nimic, niciodatã, pe lumea asta, nu va egala acest cadou!

Nimic! O sã fiu tatã!
Lunile au trecut repede, Abas radia de fericire. Era o fetiþã. Au

numit-o Luz, cãci ea era lumina. Abas fãcea tot posibilul sã se
þinã departe de treburile mafiei, dar ce îi curgea prin vene nu
putea nega. Abas s-a întors în þarã cu Alicia, pentru înmormântarea
pãrinþilor adoptivi. Rãmãsese în urmã un bãieþel de câteva luni,
victimã colateralã a viciilor.

– Antonio, spune el. Mereu mi-am dorit sã am un fiu pe care
sã îl cheme Antonio.

S-au întors rapid în Spania, cu bãieþeleul, crezând cã vor începe
o viaþã nouã, ca o familie. ªi au fost aºa, pânã în noaptea în care
s-au trezit într-o ploaie de gloanþe.

– Þi-am zis cã nu poþi sã te las sã zbori, Lopez. Þi-am zis, din
prima zi, sã nu mã provoci!, zice Marco, rezemat de pãtuþul
Luzei. Tu þi-ai da suflarea pentru oameni, eu le-aº lua suflarea
pentru mine!

Abas, împuºcat în picior, îl implora pe Marco sã îi lase pe
copiii în pace. Alicia iese de dupã pãtuþul lui Antonio ºi apasã
trãgaciul, dar rateazã. Marco îºi îndreptã pistolul cãtre Alicia ºi
lasã glonþul sã zboare, oprindu-se în tâmpla ei. Printre suvitele ei
brunete se amestecã sângele. Abas smulge pistolul din mâna
unuia dintre bãrbaþii din spate, îl împuºcã pe Marco, apoi pe toþi
ceilalþi, nebuneºte. S-a târât cãtre Alicia, care nu mai avea puls.
Sângele ei se scursese pe podea, roºu ºi cald. Barto apare ºi el cu
oamenii lui. Prea târziu însã. Copiii erau acoperiþi în sânge ºi
plângeau tare, de parcã nu mai aveau aer. O vedea în pãmânt
acum. Ochii ei verzi se închiseserã pentru totdeauna. Nu îi va
mai auzi glasul blând. Nici nu o va mai vedea dansând prin casã,
cu copiii în braþe. Apusese soarele de mult, dar el era încã în faþa
mormântului. Apusese ºi iubirea lui. Ea nu mai e, iar cei mici vor
creºte fãrã mamã. Dar ºi-au promis cândva cã Luz ºi Antonio
conteazã mai mult decât orice. Erau încã speranþa lui. Avea nevoie
de un nou început, în America, departe de tot, departe de sânge ºi
durere, departe de casa plinã de tutun ºi alcool, de camera plinã
de sânge, departe de liceul unde ºi-a gãsit iubirea ºi departe de
strãzile pe unde ºi-a pierdut zilele. Îi citea jurnalul acum: „Iubitule,
tu eºti ca un peºte într-o mare de oameni. Te lupþi continuu, mic,
speriat, singur. Iar marea e durã, adâncã, rece, plinã de secrete ºi
durere. E moarte, dar tu eºti viaþa. Nimeni nu are mai multã viaþã
ºi iubire decât ai tu.”.

(urmare din pagina 28)

Denisa Gabriela PÃTRAªCU
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25.03.2018: Imaculata zãpadã de Bunavestire
A opta zi de când nu s-a mai vãzut soarele pe cer. O sãptãmânã

de vreme care ne-a „blagoslovit” (oare pentru ce/câte pãcate!?)
cu fenomene extreme care – dacã era iarnã – nu ne-ar fi mirat aºa
de mult. Au fost pe rând: ploaie îngheþatã, temperaturi foarte
scãzute (sub zero grade chiar în timpul zilei), viscol nãprasnic,
zãpadã abundentã (mai multã decât în ultimele douã episoade de
viscol din ianuarie ºi februarie). Meteorologii ne-au bombardat
cu anunþuri de coduri galbene ºi portocalii, amplificate de TV-
urile de ºtiri. Apele s-au revãrsat. Poleiul ºi ploaia îngheþatã au
produs un dezastru ornitologic. Cele mai multe pãsãri migratoare
care au sosit la timpul firesc au cãzut la propriu din cer sub
greutatea gheþii, gãsindu-ºi, epuizate ºi înfometate, sfârºitul în
zãpadã, îngheþate sau mâncate de câini ºi pisici. Grãdinarii au
fost în alertã continuu ºi ºi-au protejat cum au putut rãsadurile
firave ºi sensibile. Azi, târgul a fost oglinda urmãrilor vremii.
Multa zãpadã, care s-a degajat ieri pe cele patru alei, aºa cum s-
a putut, a influenþat târgul. Au fost ºi tarabe rãsturnate, dupã cum
se vede încã. „Talibanii” s-au prezentat totuºi. Mai puþin cei cu
scânduri, pomi, cereale ºi furaje. Câþiva negustori cu de toate, cu
aspect neatractiv, plimbate ºi afectate de lunga expunere în frig.
Ceva mere din import scumpe (4 lei/kg). Mai ieftine totuºi ca în
Mega-magazine unde au preþuri mari (6,99 lei/kg). Mulþi cartofi
foarte frumoºi ºi ieftini (0,8-1,0 lei/kg) au fost la mare cãutare.
Câþiva producãtori s-au încumetat sã vinã cu salatã ºi ridichi de
lunã proaspete. Ziceau cã a trebuit sã le recolteze ca sã planteze
tomate. Multã carne de porc ºi vitã. Ca ºi laptele sau brânza, nu
s-au vândut. Idem pãsãrile eviscerate (de curte?), plimbate toatã
iarna pe tarabe, congelate ºi recongelate. În cartier, deºi frig, se
sta la taclale în faþa curþilor. Cu câteva excepþii, zãpada nu era
degajatã. Posibil cã au ars lopeþile de frig. Pe strada Viitorului,
troienele mari ºi gropile mari (mai e pânã la alegeri, n-aºa?)
fãceau imposibilã trecerea maºinilor, iar multele dubiþe necesare
afacerilor – parcate pe stradã cã nu prea au curþi – blocau
deszãpezirea. Haos ºi mizerie. Ca ºi în târg unde parcarea
maºinilor era blocatã de zãpadã. De aceea mulþi cumpãrau ca la
mcdrive. Secolul 21 versus secolul 19. Respectãm tradiþiile.

1.04.2018: La 9 a-nceput sã plouã!
Dacã e întâi aprilie, atunci e ºi pãcãlealã. Am luat frica de la

meteorologi. Rubrica meteo de la toate televiziunile de ºtiri este
privitã ºi ascultatã cu mult interes. Mai ales acum când vremea
este atât de imprevizibilã ºi ne încurcã treburile, întârziind
începerea lucrãrilor în grãdini, vii ºi livezi. Meteorologii au
devenit vedete. Pentru azi s-a anunþat un nou front de ploi
abundente. ªi este duminica Floriilor (iar la catolici, Paºtele).
Deºi verziturile întârzie sã aparã masiv pe piaþã, fiind înainte de
Paºte, avem ce sã cumpãrãm. Chiar dacã se aflase (din surse)
încã de vineri cã va fi control (la carne, ca în fiecare an) totuºi,
trebuie mers. Din pãcate prognoza s-a adeverit pe deplin ºi la ora
nouã, vârf de târg, a început sã plouã în rafale ºi abundent. Astfel
cã toatã lumea a plecat. Nu am gãsit mai nimic dar m-am udat la
piele. Deºi n-a fost control cum se zvonise, la carne a bãtut
vântul. Ca vânzãtor nu mai poþi risca sã þi se confiºte marfa ca în
anii trecuþi. Am luat doar cartofi, albi ºi roºii, cu 0,8 lei/kg. Pãcat,
s-ar fi cumpãrat din plin pentru Paºte. Iar duminica viitoare nu
mai avem târg. Sãrbãtori cu belºug din alte surse.

15.04.2018: Boom blajin
Încã de la prima orã târgul a fost asaltat de cumpãrãtori. În

primul rând de vecinii din cartier care au cumpãrat tot ce s-a gãsit
pe tarabe (usturoi, ceapã verde, leuºtean, flori). Pentru cã azi e
Paºtele Blajinilor ºi spoitorii sãrbãtoresc în mod tradiþional: miei
ºi berbeci tãiaþi în aceastã dimineaþã, mese încãrcate cu bãuturi
diverse, muzicã de petrecere cu lãutari (câþi mai sunt) de la
Bucureºti. Tot conform tradiþiei se împart pe tãvi mari celor mai
sãraci carne proaspãtã, legãturi de verdeaþã pentru ciorbã, flori
etc. O atmosferã de sãrbãtoare plãcutã, toatã lumea frumos
îmbrãcatã se distreazã decent. Fiind ºi o zi luminoasã ºi liniºtitã
au fost condiþii ideale. Sigur cã târgoveþii s-au bucurat nespus ºi
ei cã (ºtiau de eveniment) ºi-au vândut toatã marfa. Dupã douã
sãptãmâni târgul se redeºteaptã la viaþã, ajutat ºi de instalarea
definitivã a primãverii. Au apãrut ºi rãsadurile. Cam mici ºi
scumpe. Pentru solar e momentul propice. Încã se mai vindeau
puieþi de pomi care înverziserã. La 10 lei/buc încã nu-i cel mai
târziu. Un pom lasã urmele celui ce l-a plantat. Într-o lume care
nu mai lasã urme durabile e ceva. Deºi urmele sunt la tot pasul
(mizerie, nepãsare, indiferenþã, egoism feroce, dorinþa de
cãpãtuialã cu orice preþ, de parvenire financiarã rapidã, cãlcând
pe bunul simþ ºi pe orice principii morale). Scriind aceste gânduri
doresc sã las mãcar o urmã a târgului care ne adunã sãptãmânal.

22.04.2018: Vremea lui Alb-Roz împãrat!
În sfârºit, o duminicã perfectã. Foarte cald (se anunþã azi

+28°C). Supraofertã de rãsaduri. Se cumpãrã la greu, cu cofragul,
rãsaduri de toate felurile. Pentru unele este cam riscant de plantat
pe brazdã (vinete, ardei). Pentru solarii e cam ultima plantare.
Oricum, fiecare are de unde alege. Toate soiurile ºtiute ºi neºtiute
(ex. tomate „Paris” ºi „Colibri”, negre, galbene, cherry etc.). O
vânzolealã cum rar se vede. Prin mulþime am zãrit chiar ºi un

chinez neaoº. O fi auzit ºi el de târgul din Bolintin? Ori s-a
documentat ca sã ne invadeze în viitor cu mãrfuri? Vã miraþi!?
Rãmâne doar ca sã ne viziteze/invadeze ºi extratereºtrii!

Deºi foarte multe, preþurile la rãsaduri au crescut (castraveþi la
ghivece 2 lei/buc). Doar câteva sub un leu firul. Varza, þelina,
cimbrul ºi busuiocul la alveole 0,5 lei/buc. Cele mai frumoase
tomate cu flori deja, 1,5 lei/buc. Ardei iute (tot la ghiveci nutritiv,
2 lei/buc). Aici, te gândeºti mai mult înainte de a cumpãra pentru
cã nu poþi fi sigur cã nu-i bulgãresc, adicã nu e iute deloc. Pânã
la urmã cu 5 lei/3fire, am luat convins de vânzãtoarea care m-a
mai pãcãlit ºi în alþi ani. Are scuza cã nici ea nu le ºtie pentru cã
doar revinde, nu cultivã.

Grãdinarii noºtri au forþat creºterea cu apã, îngrãºãminte,
stimulente dar, deºi mãricele, sunt totuºi imature, cu tulpina firavã.
Iar dupã plantare puþine rezistã ºocului pentru cã-i foarte cald.
Încã erau pomi fructiferi, la 10 lei/buc dar este cam târziu de
plantat în zonã. Chiar ºi butaºi de viþã de vie altoitã (5 lei/buc).
De asemenea mulþi cartofi de mâncare (0,7-1,0 lei/kg) sau de
sãmânþã (0,3-0,5 lei/kg). Plicuri cu seminþe de orice se vând de
diverºi neautorizaþi. Prezintã mari riscuri. Mere puþine, foarte
mici ºi scumpe. D-aia oamenii s-au dat pe portocale (zicea nea
Ilie Barbu din Suseni, care-mi aminteºte de „Desfãºurarea”,
epopeea colectivizãrii). Un þãran care de la dude ºi „boambe” a
ajuns acum la fructe importate. Trãiascã pensia ºi noi, s-o cheltuim
pe ce nu ne trebuie. O babã a cumpãrat (pe bune!) un pepene
roºu. Vrea sã-ºi facã ultima poftã. Barem sã murim sãtui. În plus
cherestea pe alese, fiare folositoare, furaje, cereale, combinate
pentru pui, ace, brice ºi ce mai zicea baba Rada, plus lame ºi
chiloþi de dame, papuci ºi sandale de aproape unicã folosinþã,
flori la ghivece de toate speciile ºi culorile (cultivate de alþii,
bineînþeles). ªi pentru prima datã, varzã nouã (4 lei/kg). Sã ne
bucurãm cu toþi de acest frumos anotimp pe care iatã cã l-am
prins ºi în acest an. ªi-aºa am pornit spre casã, de pe strada
Neterminatã (Palãncii) pe bulevardul Cârpirii (Republicii) cu
portbagajul plin.

29.04.2018: De Armindeni, defilãm în târg!
ªi în acest an defilãm (anticipat) de 1 Mai în târg. Ca sã nu se

strice tradiþia, nu a avut loc nicio pavoazare. Acelaºi aspect
nesãrbãtoresc (adicã necivilizat) îi întâmpinã pe toþi. Primii veniþi,
încã de sâmbãtã dupã amiaza, cherestegiii. Cu scânduri, grinzi,
uluci, cãpriori, dulapi. Dupã miezul nopþii, începând cu ora trei,
încep sã soseascã grãdinarii ºi negustorii de legume, grãbiþi sã se
aºeze la locul stabilit în spatele tarabelor, fiecare cu dubiþa lui
plinã de marfã. Pânã la ora deschiderii (sosirea primilor
cumpãrãtori) mai aþipesc oleacã. Dupã ei ceilalþi, tot cu dube
încãpãtoare, respectiv vânzãtorii de produse industriale. Dupã
ora 5:00 apar lãptãresele din Cartojani ºi Buturugeni, cei cu
carne etc. Dupã 6:00 îºi deschid „buncãrele” grãtaragiii care dau
foc la cãrbuni pentru cã celor veniþi de departe li se cam face
foame sau ar bea o cafea (tãriile mai târziu, când vin pofticioºii
obiºnuiþi sã tãifãsuiascã). Ciudat cã niciodatã nimeni (de „organe”
vorbesc) nu s-a sesizat cã se vând bãuturi în aceste locuri. Nu mã
mai mirã ce frumoase averi s-au strâns din aceste afaceri total
ilegale. Cãci controalele hãituiesc pe cei mai nãpãstuiþi, care vând
o marfã muncitã ºi cu câºtig mic (târnuri, linguri de lemn, mãturi
de paie). Cam pe la 6:30 sosesc ºi cumpãrãtorii. Întâi cei cu
comenzi de lapte ºi brânzã dulce, apoi restul. În general, marfã
existã ºi rar sã se epuizeze complet. Poate doar pentru o calitate
mai bunã sã merite sã te scoli cu noaptea-n cap. Dar somnul
dispare la toþi când începe marea vânzare. Oricum, preþurile mai
scad spre sfârºit când apar ºi promoþii de lichidare pentru cã cei
mai mulþi preferã sã scape de produsele perisabile decât sã se
deprecieze pânã duminica viitoare. În general, vânzãtorii sunt
aceiaºi (îºi închiriazã tarabele pe un an), cei mai mulþi intermediari
care vând la toate târgurile, începând chiar de luni la Potlogi apoi
marþi la Roata etc. Bineînþeles cã în târg existã privilegiaþi care-ºi
pãstreazã vadul/locul nu cu ghioaga, ci cu ºpaga, cum se zice pe
la noi. ªi pentru cã toatã lumea doreºte sã câºtige un ban, se
tolereazã în tãcere favorurile de care beneficiazã câþiva cã altfel te
pomeneºti cu jandarmii la tarabã ºi nu ieºi niciodatã bine. Dupã
defilarea ultimilor cumpãrãtori întârziaþi (oamenii de ordine!?),
dupã ce ºi muzica de la vânzãtorii de casete se opreºte, are loc
retragerea. Nu cu torþe, ci cu resturile de marfã ºi ambalaje, cu
gunoaiele aruncate în spatele dubiþelor ºi desigur, cu câºtiguri
bunicele. Dupã ce ºi-a bãut þuica, pleacã ºi Ariticã, anticarul
ambulant sã-ºi expunã „manoplia” din ce în ce mai puþin atractivã,
în centru, la d-na Eugenia Manolache, unde ia o bere, în tãcere.
La final, dupã plecarea tuturor, apar câinii care se aleg cu ceva
oase dar ºi ciorile care ciugulesc boabele de cereale. Aºadar, o
defilare aparte, grãbitã. Marfa cea mai cãutatã azi a fost legatã de
sezon: rãsadurile de orice fel (soi, calitate, formã de prezentare).
S-a cumpãrat la disperare deºi preþul a fost exagerat, dupã mine:
1-1,5-2 lei/fir, în alveole sau ghivece nutritive. E de bine cã
oamenii sunt încã preocupaþi sã aibã legume proaspete ºi
ecologice. Mai trebuie ceva: apa din cer, cã nu a mai plouat din
25 aprilie iar pãmântul este uscat beton. Hai paparude, veniþi sã
vã arãtaþi priceperea, deschizând zãgazurile înaltului.

6.05.2018: Infarct la blockstart!
Dupã o sãptãmânã de foc, cu temperaturi de varã (28 pânã la

32°C) ºi fãrã nicio picãturã de ploaie (nu a mai plouat de aproape
40 de zile) primãvara, în pas alert, ºi-a fãcut datoria ca
dintotdeauna. Pomii au înflorit mai devreme ca de obicei, grãbiþi
de cãldura excesivã. În aceastã sãptãmânã, salcâmii, mai plini de
flori ca în alþi ani, ºi-au arãtat puritatea ºi parfumul ameþitor. Ba,
tot mai devreme (cu circa 10 zile) a înflorit ºi socul. Deci, cine

zice cã nu mai avem patru anotimpuri. Dar pentru cã mai trebuie
ºi sã mâncãm (ecologic) acum este sezonul plantãrii rãsadurilor
în grãdiniþe cu pãmântul uscat ºi cu crustã tare ca piatra. În aceste
condiþii, târgul a fost asaltat parcã la disperare de cumpãrãtori.
ªiruri de maºini pe strãzile apropiate. Aglomeraþie ca la bâlci.
Premise de infarct. Se cumpãrã fãrã prea multã târguialã, în
cantitãþi mari ºi la preþuri aºijderea. Cele la alveole ºi ghivece
nutritive 0,8-1 lei/buc, cele de pe brazdã 0,3 lei/fir. Sigur cã cele
mai scumpe sunt ºi cele mai sigure (adicã vor rezista la ºocul
plantãrii, sub soarele dogorâtor), dar firea omului aºa este, sã ia
ce-i ieftin, ca sã aibã ce regreta mai apoi. Nãuciþi de amocul
achiziþiei de rãsaduri, puþini se mai încumetau sã cerceteze ºi
restul mãrfurilor etalate. Carnea, mâncarea „românului ajuns”
sã-ºi permitã ce n-au avut pãrinþii, s-a vândut, în schimb
brânzeturile zãceau pe toate tarabele (e ºi vârf de sezon). Iar
momentul de maximã achiziþie la flori în ghivece a trecut ºi el. În
rest, ce ºtiþi cã se vinde (adicã de toate pentru toþi, de la drujbe la
chiloþi XLL). ªi nu uitaþi cã au „înnebunit salcâmii”! Duceþi-vã
în mijlocul naturii ca sã trãiþi sinergismul primãverii (culori vii,
miros îmbãtãtor ºi susurul apei curgãtoare). Adicã doctorie
antistres gratuitã. Îndrãzniþi sã ieºiþi la iarbã verde sã vã încãrcaþi
bateriile ºi sã redescoperiþi dragostea.

13.05.2018: Nihil sine pluvia!
De la o vreme am coºmaruri tot mai dese. De atâta aºteptare a

unei ploi adevãrate care sã sature pãmântul însetat din aceastã
primãvarã, de care suferã toatã vegetaþia, cultivatã sau nu, visez
puhoaie de apã binefãcãtoare. Îi invidiez pe cei pe care-i vãd la
TV cum se vaitã cã au fost surprinºi de cãtre un diluviu local care
le-a înecat orãtãniile (cei care mai au, cã la noi mai sunt doar
pãsãri ale cerului, ºi nici alea prea multe). Din contrã, o ploaie
ne-ar face economie la udat, care acum este o corvoadã zilnicã ºi
cu rezultate aproximative. Aºadar, sunt un nostalgic ºi-mi pun
întrebarea adaptatã: „unde sunt ploile de altãdatã” care veneau în
mai sã avem mãlai?

Pânã când cineva îºi va aduce aminte de noi (cine, nu ºtiu) ºi
va apãsa pe butonul corect, mergem la târg unde sunt multe
mãrfuri aduse din locuri unde mai ºi plouã. Încã de dimineaþã
puhoaie de oameni (visul meu, n’aºa!?) au nãvãlit la propriu
þintind în special rãsadurile. Se planteazã încã în grãdini. Unele
s-au mai ieftinit (0,7 lei/cub ardeii ºi roºiile ºi 0,3 lei/firul de pe
brazdã). Raportul între cele 2 (brazdã/cub) este cam egal. Pânã la
sfârºit, s-au vândut toate. (Citind titlul, aþi înþeles cã mi-a plãcut
latina.) Mai era încã rãsad de flori (cârciumãrese, ochiul boului,
regina nopþii s.a.). Fiind la cub (adopt aceastã sintagmã) pot sã
reziste mai mult pânã la plantare. Cartofii noi ºi varza se vând cu
5 lei/kg de cca 2 sãptãmâni de 2-3 intermediari. Cireºele de mai
precum ºi cãpºunile autohtone au apãrut ºi ele la preþuri mari de
trufanda: 20 lei/kg respectiv 10 lei/kg. Amân degustarea ºi
exprimarea tradiþionalã: „pe sãnãtate”! Morcovi puþini, 4 lei/kg,
din import. Verdeþuri din belºug. Dar ºi alte multe produse care
ne pot tenta, fie cã avem sau nu nevoie de ele. Fiindcã anticarul
ambulant Ariticã nu mai oferã mare lucru, lupii tineri, mai puþin
cunoscãtori, i-au luat afacerea din zbor. Am gãsit ºi am cumpãrat
un tablou (cu 40 lei) din cele rezemate de roþile unei dube cu fiare
recuperate. Se confirmã teoria cã în târg se pot gãsi ºi astfel de
comori pentru suflet, nu numai pentru burtã. D-aia am devenit
dependent de acest târg cãruia noi, bolintinenii (unii), îi spunem
bâlci, supranume meritat nu numai de Sf. Dumitru. Deci, unde
mergeþi duminica dimineaþa? La bâlci, omule, la bâlci!

20.05.2018: O fi de bine?
Eveniment mai rar azi în târg. O echipã a Primãriei condusã de

viceprimar, flancat de patru consilieri voinici – ca o gardã de
corp personalã – ºi de un expert economist-contabil controla
unele aspecte ale desfãºurãrii târgului. Care? Vom vedea pe site-
ul Primãriei cu concluziile corespunzãtoare ºi mãsurile propuse
(asta zic eu). Cu ce urmãri, vom vedea. Oricum, jandarmii aveau
alte sarcini. De exemplu, o jandarmeriþã culegea de pe tarabe, ca
o albinuþã câte ce-i trebuia (cred cã pentru analize, cã altfel ar fi
plãtit!). Sugerez folosirea de cãtre Primãrie a unei drone care sã
filmeze continuu sau la intervale prestabilite obþinându-se imagini
ce vor fi interpretate astfel încât sã se verifice exactitatea
încasãrilor, suprafeþele ocupate, numãrul vânzãtorilor. Ar trebui
sã se constate ºi de ce unii vânzãtori (familii întregi) au pus
stãpânire pe câte zece tarabe, iar producãtorii sunt nevoiþi sã-ºi
expunã mãrfurile direct pe sol, pe plasticuri ºi lãdiþe. Buun! Sã
trecem acum la prezentarea zilei. ªi astãzi multã lume prezentã (a
fost ºi vremea frumoasã). Încã s-au vândut rãsaduri diverse, dar
la preþuri în scãdere vizibilã (0,5 lei/cub ºi 0,2 lei/buc firul de pe
brazdã). E de bine pentru cine cumpãrã acum. Multe verdeþuri,
fructe de sezon (cam scumpe însã, 10 lei/kg cireºele ºi 8 lei/kg
cãpºunile – preþ de trufandale). Cartofii noi ºi varza timpurie se
vând tot la preþ mare: 4,5-5 lei/kg, asta pentru cã producãtorii din
Brezoaia, Poiana ºi Lunguleþu nu au intrat încã pe piaþã. De aia
intermediarii înþeleºi între ei nu scad preþul deloc. Cartofii noi
sunt mici ºi nu prea seamãnã a fi româneºti. Deci sunt calitatea a
doua, dupã selecþionare. Totuºi oamenii iau de poftã. Roºiile,
zise de România ca sã nu fie consideraþi mincinoºi cu 6 lei/kg, iar
cele româneºti de sere, primele apãrute, 12 lei/kg. Multã carne ºi
brânzeturi stã pe tarabe, nevândutã. Mulþi pui de toate speciile
precum ºi gãini, gâºte, raþe. Mâine este Sf. Constantin ºi Elena ºi
se cam petrece. Pentru cã sãrbãtoriþii s-au pregãtit din vreme din
alte surse, nu au fost cãutate cum se aºteptau ofertanþii. Cea mai
importantã constatare este cã s-au scumpit cerealele, ca urmare a
secetei preconizate ºi adeverite de lipsa în continuare a ploilor în
zonã. În concluzie, nu e de bine.

Mersul târgului
ªtefan CRUDU
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Litere, anul XIX, nr. 4 (217), aprilie 2018, revistã lunarã de

culturã a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni. Director Tudor

Cristea; Redactor ºef Mihai Stan.

Actualitatea literarã, anul IX, nr. 80, martie-aprilie 2018,

revistã a Unirii Scriitorilor din România editatã de Societatea

Culturalã Lugojpress. Director Nicolae Silade; Redactor ºef

Remus V. Giorgioni.

Bucureºtiul literar ºi artistic, anul VIII, nr. 5 (80), mai

2018. Director Coman ªova; Redactor ºef Florentin Popescu.

Observator cultural, anul XIX, nr. 916, 29 martie – 4 aprilie

2018, sãptãmânal de informaþie ºi analizã culturalã editat de

Fundaþia „Observator cultural”. Redactor ºef Carmen Muºat.

Mozaicul, anul XXI, nr. 1 (231), nr. 2 (232), nr. 3 (233),

2018, revistã de culturã editatã de AIUS Printed. Director Nicolae

Marinescu; Redactor ºef Petriºor Militaru.

Dunãrea de Jos, nr. 193, martie 2018, revistã editatã de

Consiliul Judeþean Galaþi.

Pro Saeculum, anul XVII, nr. 1-2 (125-126), 15 ianuarie –

1 martie 2018, revistã de culturã, literaturã ºi artã editatã de

Centrul Cultural Vrancea. Director executiv Nina Deºliu;

Redactor ºef Rodica Lãzãrescu.

Renaºterea, anul XXIX, nr. 4 (336), aprilie 2018, publicaþie

editatã de Arhiepiscopia Ortodoxã a Vadului, Feleacului ºi

Clujului. Preºedinte IPS Arhiepiscopul ºi Mitropolitul Andrei

Andreicuþ; Director Cãtãlin Prunaru.

Reviste primite la redacþie

Concurs pentru volum
de debut

Revista Sud, dând curs propunerii d-nei Victoria Milescu, care
i-a argumentat într-un mod extrem de convingãtor utilitatea,
lanseazã un concurs pentru debut editorial în cadrul cãruia se va
acorda Premiul revistei Sud.

Volumele se vor expedia pe adresa Redacþiei, pânã la data de 1
septembrie 2018, având pe plic menþiunea „Pentru Concurs”, iar
în interior datele de contact ºi o scurtã prezentare a autorului.

La aceastã ediþie pot participa volume de debut publicate în
anii 2017 ºi 2018.

Vor fi trei premii, câte unul pentru fiecare secþiune: 1. poezie;
2. prozã; 3. criticã ºi istorie literarã.

Volumele câºtigãtoare vor fi anunþate pânã la sfârºitul lunii
septembrie 2018.

Toate volumele participante la concurs vor fi menþionate în
ultimul numãr pe 2018 al revistei Sud.

Premiul poate fi acordat numai dacã la o secþiune participã cel
puþin trei volume. Dacã aceastã cerinþã nu este îndeplinitã,
volumele primite vor participa, în mod automat, la ediþia de anul
viitor a concursului.

Volumele trimise pentru concurs nu vor putea fi returnate.
Premiul revistei Sud va fi înmânat cu ocazia Festivalului

Toamna Culturalã Bolintineanã ce va avea loc în luna octombrie
2018, iar cãrþile premiate vor beneficia de cel puþin o cronicã/
recenzie semnatã de un colaborator prestigios al revistei
organizatoare, ce va fi publicatã în Sud pânã la sfârºitul anului în
curs. De asemenea, volumele premiate vor fi prezentate la Târgul
de Carte „Gaudeamus” 2018 în cadrul unui eveniment la care
vor participa colaboratorii ºi cititorii revistei Sud.

Pentru ediþia din acest an jurizarea va fi fãcutã de scriitoarea
Victoria Milescu.

Adresa Redacþiei: Revista Sud, str. Partizani, nr. 41A, Bolintin
Vale, jud. Giurgiu; mail – revistasud@yahoo.com; telefon
0720350555.

Biblioteca SUD-ului
Ileana Popovici, Veceslav Harnaj (1917-2017), Editura Adenium, Iaºi, 2017. Cu un an în urmã, mã

aflam în Cluj Napoca la un târg de produse apicole. Am întrebat pe mulþi dintre cei prezenþi, vânzãtori,
producãtori sau cumpãrãtori, dacã ºtiau cine era Veceslav Harnaj, numele acesta fiind scris pe etichetele
multor produse apicole expuse. Tristeþea mea a fost foarte mare când am realizat cã aproape nimeni nu
ºtia despre cine era vorba. M-am gândit atunci cã este datoria mea, ca nepoatã a prof. ing. Veceslav
Harnaj, om de geniu al acestei þãri, sã îl aduc în faþa celor care nu l-au cunoscut, acum, când la 7
noiembrie se împlinesc 100 de ani de la naºterea sa, într-un sat uitat de lume din Basarabia, într-o
familie de preot, intelectuali ºi oameni cu multe calitãþi. Citind aceastã carte veþi cunoaºte un om
deosebit, foarte inteligent, blând, bun, cu iubire de oameni ºi albine.

Vali Niþu, Ortografia vieþii trãite nu ºoptite, Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2018. inspiraþi de mirosul
proaspãt al zilei / alte dimineþi se retrag spre camera de oaspeþi / în vârful picioarelor / albe // adunã
secretele în cãrþile de iubire / aplaudã câºtigãtorii / suntem printre ei în toamna memoriei / arzând dorinþe.

Moldov, Repertoriu, ediþie îngrijitã, prefaþã ºi cronologie de Petriºor Militaru, Editura Aius, Craiova,

2017. „Moldov este pseudonimul lui Marcu Taingiu, scriitor român avangardist nãscut pe 16 octombrie
1907 la Dorohoi ºi decedat pe 20 decembrie 1966 în Baltimore, statul Maryland, Statele Unite ale
Americii. Alte pseudonime folosite sunt M. T. Moldovanu (în Gazeta Dorohoiului), Mac Tobacco sau
Sempronius (pentru texte scrise în colaborare cu Saºa Panã). [...] Anul acesta se împlinesc 110 ani de
la naºterea lui Moldov (iar în 2018 se fac 90 de ani de la apariþia revistei Unu!), de aceea considerãm
cã este poate cel mai potrivit moment ca partenerul lui Saºa Panã, cu care a iniþiat revista avangardistã
apãrutã la Dorohoi, sã reintre în conºtiinþa publicului cititor ºi, eventual, sã stârneascã interesul noilor
generaþii de cercetãtori din domeniul avangardei istorice.” (Petriºor Militaru)

Madda Holda, Cãrþi de vizitã, prefaþã de Vladimir Panã, ediþie îngrijitã ºi postfaþã de Petriºor Militaru,
Editura Aius, Craiova, 2017. „De fapt, cînd am cunoscut-o eu nu mai era de mult avangardista Madda
Holda, ci jurista Magdalena Silianu. Cariera ei fiind pe primul plan, nu ºi-a dorit niciodatã copii – prilej
de amãrãciune pentru soþul ei. Un copil de împrumut, ocazional, da! Aºa cã, fiind unicul – pe atunci –
nepot (de frate) mã bucuram de oarece atenþie. Cu ea am fost întîia oarã prin munþii pe care aveam sã-
i cutreier cîteva decenii bune (pînã mi-am luat maºinã), cu ea am apucat sã intru în astãzi nemaiºtiutul
Teatru Liric al lui Leon Popescu de lîngã Grãdina Ciºmigiu, unde am ascultat opera Capra cu trei iezi
de Alexandru Zirra ºi, mai ales, cu ea am pãºit prima datã în ceea ce avea sã devinã o a doua mea casã,
Ateneul Român, atunci cînd l-am vãzut ºi auzit pe George Enescu.” (Vladimir Panã)

Lao Ma, Petrecere de unul singur, traducere din limba chinezã de Maria Bãlaºa, Editura Rawex Coms,
Bucureºti, 2017. Noi îi numim pe cei care, la terminarea studiilor, se întorc în þarã „tagma þestoaselor
verzi de mare (întoarse acasã)”. Aºa cum þestoasele verzi de mare de felul lor atrag simpatia oamenilor,
aºa ºi „tagma þestoaselor de mare (întoarse acasã)” se bucurã în þarã de mult respect. „Þestoasele
verzi de mare” s-au întors înot pe mareea economiei de piaþã, sub pretextul vântului de rãsãrit al
reformei ºi deschiderii Chinei cãtre exterior. Aºa cã, în instituþiile guvernamentale, în sectoarele vitale ºi
de mare anvergurã ale statului, pe posturi-cheie din companii faimoase, peste tot existã silueta destinsã
ºi graþioasã ce se miºcã în apã a „þestoaselor verzi de mare”.

Niculae Stoica, Comuna Ciorogârla, paºi prin timp..., vol. 1, Editura Rawex Coms, Bucureºti, 2018.
Atestatã documentar în urmã cu peste 435 de ani, încã de pe vremea domnitorului Mihnea Turcitul,
localitatea Ciorogârla face parte dintr-un areal cu multiple valenþe istorice, unde de-a lungul timpului au
fiinþat multe sate ºi cãtune al cãror trecut se întrepãtrunde, în primul rând, datoritã celor care au
stãpânit aceste meleaguri. În acest sens, sunt demne de amintit numele unor importanþi domnitori din
Þara Româneascã, precum Constantin Brâncoveanu, Grigore vodã Ghica, Ioan vodã Caragea sau
Alexandru C. Moruzi, dar nu în ultimul rând ºi cele ale unor mari familii boiereºti cum au fost ale
Ciorogârlenilor, Bãlenilor, Brãiloilor ori Filipeºtilor.

Romulus Dinu, Paznic la pepeni. O poveste bolintineanã, ediþie îngrijitã de Vasile Grigore, ªtefan
Crudu ºi Ciprian Necºuþu, Editura RawexComs, Bucureºti, 2018. Am încercat, printr-o abundentã
adãugire de note ºi imagini, sã reînviem o lume – Lumea lui Romulus –, a unor personaje demult plecate
dintre noi, dar încã vii, pe ici, pe colo, în amintirea unor bolintineni mai mintoºi. L-am pomenit pe Sallih
Feta, Turcul, ai cãrui urmaºi îi duc „meseria” mai departe, vânzând gogoºi în târgul Bolintinului. Apoi,
pe Cârstoi, „curelar nemaipomenit”, pe Pipoacã, cel cu meºteºug la vaci, pe Piriuþã „cel mai mare
popicar”, pe Miºu Dobriºan, mare sportiv ºi pasionat de pescuit ºi pe atâþia alþii.

Documente româneºti din arhiva mãnãstirii Simonopetra de la Muntele Athos, editor Petronel
Zahariuc în colaborare cu Florin Marinescu ºi Dumitru Nastase, Editura Universitãþii „Al. I. Cuza”, Iaºi,
2016. Din punctul de vedere al conþinutului, aceste aproape 800 de documente, în marea lor majoritate
necunoscute sau puþin folosite în istoriografie, îmbogãþesc covârºitor istoria mãnãstirii Mihai Vodã din
Bucureºti, precum ºi a întregului cortegiu de probleme istorice care izvorãsc de aici: istoria mãnãstirii
Sfântul Nicolae, ctitoria lui Ghiorma banul, istoria legãturilor dintre aceste douã ctitorii bucureºtene ºi
mãnãstirea Simonopetra de la Muntele Athos, istoria unor domnii, a unor familii boiereºti sau a unor
dregãtori, mari ºi mici, istoria Bucureºtilor ºi a unor sate din judeþele din jur ºi a oamenilor trãitori în
ele, fie liberi, fie rumâni, istoria uneia dintre cele mai vechi mãnãstiri din Þara Româneascã, mãnãstirea
Bolintin, ajunsã metoc al mãnãstirii Mihai Vodã, precum ºi a altui metoc, mãnãstirea Izvorani din

judeþul Buzãu, ctitoria mitropolitului Luca al Þãrii Româneºti etc.

Ioan T. Lazãr, Vecin cu vulturii, prieten cu Dumnezeu, Editura Renaºterea Bucovineanã, Bucureºti,
2010. Pilotul Preºedintelui Ceauºescu nu ºi-a „scãrpinat” niciodatã norocul sub burtã. A parcurs, aºa
cum se cuvenea, doar anotimpurile Timpului, alãturi de un anturaj unde colcãiau taine ºi mistere, pentru
ca astãzi sã ni se dezvãluie nouã într-un mod savuros, cu nerv ºi trecere prin filtrul personal. Iatã de ce
„Vecin cu Dumnezeu, prieten cu vulturii” meritã cititã.



3232323232

Redacþia ºi administraþia:

Str. Partizani, nr. 41A, Bolintin

Vale, judeþul Giurgiu

ISSN 1224-7367

PREÞ 7 lei

Director fondator: Constantin Carbarãu

Redactor ºef: Vasile Grigore. Senior editor: Florentin Popescu

(tel.: 0246.270.633; 0720350555, revistasud@yahoo.com)

Colectiv de redacþie: ªtefan Crudu (secretar general de redacþie),

Constantin  Bãrbuþã, Constanþa Crudu, Marian Grigore,

Corneliu State, Gabriel Dragnea, Alexandru Cazacu,

Ciprian Necºuþu, Gianina Mehedinþu

Prelucrare imagini: Mircea Paraschiv

Revista Sud publicã opiniile colaboratorilor sãi oricât de diverse ar fi acestea.

Responsabilitatea pentru conþinutul fiecãrui text aparþine, în exclusivitate, autorului.

SPIRITUSPIRITUSPIRITUSPIRITUSPIRITUALITALITALITALITALITAAAAATETETETETE

A consemnat Luminiþa Cornea

Alte convorbiri duhovniceºti cu †Ioan al Banatului (III)

Luminiþa Cornea: Înaltpreasfinþite Pãrinte

Mitropolit, frumos aþi mãrturisit cã, în fiecare duminicã

ºi sãrbãtoare, noi, mergând la bisericã, cãlãtorim spre

cer, spre Patria de Sus, spre Împãrãþia lui Dumnezeu.

Îps. Ioan: Însã vãzând Dumnezeu cã drumul acesta

lung este, a spus sã-ºi hrãneascã, din când în când, fiii

cei duhovniceºti, adicã sã le punã în faþã hranã

duhovniceascã – textele sfintelor evanghelii.

L.C.: Vã rog, Înaltpreasfinþite Pãrinte, sã ne oprim

la textul evanghelic ce cuprinde pilda vameºului ºi a

fariseului: „Doi oameni s-au suit la templu ca

sã se roage: unul fariseu ºi celãlalt vameº.

Fariseul, stând, aºa se ruga în sine: Dumnezeule,

Îþi mulþumesc cã nu sunt ca ceilalþi oameni,

rãpitori, nedrepþi, adulteri, sau ca ºi acest vameº.

Postesc de douã ori pe sãptãmânã, dau zeciuiala

din toate câte câºtig. Iar vameºul, departe stând,

nu voia nici ochii sã-ºi ridice cãtre cer, ci-ºi

bãtea pieptul, zicând: Dumnezeule, fii milostiv

mie, pãcãtosului!

Zic vouã ca acesta s-a coborât mai îndreptat

la casa sa decât acela. Fiindcã oricine se înalþã

pe sine se va smeri, iar cel ce se smereºte pe sine

se va înãlþa.” (Luca 18, 10-14).

Îps. Ioan: Oare pilda aceasta cui i-ar spune-

o, astãzi, Hristos dacã ar veni în mijlocul nostru?

Pilda aceasta a vameºului ºi a fariseului, dacã

ar spune-o astãzi Hristos, n-ar spune-o celor de

pe uliþã, pe ei i-ar lãsa în ale lor, ºi ar veni sã

ne-o spunã nouã, celor ce suntem în bisericã. La

evanghelia de la Luca, capitolul 18, versetul 9, citim:

„cãtre unii care se credeau cã sunt drepþi ºi priveau cu

dispreþ pe ceilalþi, a zis pilda aceasta.”

Este bine sã venim mereu la sfânta bisericã, însã

printre unele din mesajele acestei parabole este ºi

aceasta ca nu cumva noi, cei care venim sãrbãtoare de

sãrbãtoare, duminicã de duminicã, la bisericã, nu cumva

ieºind noi afarã din bisericã ºi vãzând pe un frate de-

al nostru, sã ne credem pe noi buni, drepþi ºi pe el sã-

l osândim. Aveþi grijã de lucrul acesta, sã nu cãdeþi

cumva în pãcatul slavei deºarte, în pãcatul mândriei,

pentru cã se poate cãdea ºi în bisericã. Unii cad pe alte

cãrãri ale vieþii, dar unii dintre noi cãdem tocmai în

bisericã, uitându-ne în stânga ºi în dreapta noastrã,

cum este îmbrãcat fratele cutare, cum este îmbrãcatã

sora cutare, dar ce cautã în bisericã fratele cutare? eu

ºtiu cã el este un om pãcãtos.

De aceea, atunci când suntem în bisericã, sã nu

privind nici în stânga, nici în dreapta.

Apoi Mântuitorul spune în parabolã cã fariseul

rugându-se a spus: Îþi mulþumesc, Doamne, cã nu sunt

ca oamenii aceºtia, nedrept, desfrânat sau ca acest

vameº. Aici, Mântuitorul vrea sã facã o radiografie a

societãþii în care trãia ºi a societãþii noastre.

L.C.: Prin urmare, Înaltpreasfinþite Pãrinte, fariseul

nu se roagã, ci mai mult se laudã cu ceea ce el a fãcut,

mai mult, se comparã cu vameºul pe care-l considerã

pãcãtos.

Îps. Ioan: Sã spunem încã o datã cuvintele aºa-

zise de rugãciune ale fariseului: „Dumnezeule, Îþi

mulþumesc cã nu sunt ca ceilalþi oameni, rãpitori,

nedrepþi, adulteri, sau ca ºi acest vameº”. Deci cum

sunt oare oamenii de astãzi?

Din nefericire, mulþi dintre noi nu suntem drepþi.

Astãzi, oamenii îºi rãpesc unul altuia bunurile ºi alte

lucruri, apoi desfrânarea este peste tot, apoi lucrul

vameºului, care ºi el era copleºit de atâtea pãcate.

Fariseul n-a venit la templu ca sã se roage, ci a

venit la templu sã se laude înaintea lui Dumnezeu. El

a venit sã se laude, de aceea ºi noi, când venim la

sfânta bisericã, sã nu venim spre lauda noastrã, sã ne

laude vecinii, sã ne laude cunoºtinþele cã am venit la

la bisericã. Nici noi sã nu ne lãudãm: Ei! Eu am fost

la bisericã!...

Fariseul cu acel

duh se ruga înaintea

lui Dumnezeu, de

parcã i-ar fi spus:

Doamne, vezi, din tot

poporul lui Israel,

numai eu mã rog,

numai eu nu sunt

desfrânat, numai eu

nu sunt nedrept,

numai eu nu rãpesc,

numai eu nu sunt ca

vameºii, numai eu

dau zeciuiala din

toate câte câºtig. Aºa

vorbea cu Dumnezeu

în ruga lui, încât

parcã îi spunea:

Doamne, vezi nu ai pe nimeni pe pãmânt care sã se

roage ºi sã fie ca mine, numai eu sunt aºa drept, cum

spune el în rugãciune. Am putea spune cã, adresându-

i-se lui Dumnezeu, aproape cã-L compãtimeºte pe

Dumnezeu. Vai! Doamne, cum ai ajuns de rãu cã nu

mai sunt oameni ca mine pe pãmânt!

O! sãracul de el! De aceea ºi noi sã nu cãdem în

aceastã mândrie, sã nu cumva sã zicem cã numai noi

suntem cei care îl cãutãm pe Dumnezeu, pentru cã s-

ar putea sã fie un bãtrân, sau o bãtrânã, un necãjit,

care nu s-au putut ridica din patul suferinþei, ºi sã se fi

rugat cu mult mai mult foc decât ne-am rugat noi în

bisericã.

Sunt atâþia copii pe care în zorii dimineþii i-au pus

pãrinþii lor în genunchi, acasã, ºi s-au rugat lui

Dumnezeu pentru neamul ºi pentru þãriºoara noastrã.

Are Dumnezeu grijã, prin toate pãrþile, însã un lucru

e clar: Veniþi, veniþi la sfânta bisericã, sã vã rugaþi

împreunã Preabunului Dumnezeu, pentru cã altfel,

cãlãtorind singur spre cer, s-ar putea sã te rãtãceºti!

Cãlãtoreºte spre cer cu turma aceasta a lui Hristos,

pentru cã pãstorul turmei acesteia este Hristos. La

bisericã aveþi doi preoþi, slujitori ai altarului, dar

pãstorul acestei turme nu sunt ei, ci însuºi Hristos,

Fiul lui Dumnezeu.

Auziþi cine va conduce spre cer!? Turma aceasta

o conduce Hristos prin biserica Sa, prin Sfintele Taine,

prin fiecare cuvânt din Evanghelia care se rosteºte în

fiecare duminicã ºi sãrbãtoare. Noi nu propovãduim

pe altcineva decât pe Hristos, învãþãtura lui Hristos.

La fiecare Sfântã Liturghie stã Hristos, Fiul lui

Dumnezeu.

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit, dar ce

am putea spune despre vameº?

„Lasã-mã, inimã, sã-mi deschid aripile ca sã zbor cãtre Împãrãþia cea de Sus a Bunului Dumnezeu!”
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Îps. Ioan: Ce-am putea sã spunem oare ºi despre

vameº? Mântuitorul în parabolã spune doar o frazã,

cã stãteau undeva în umbrã, iar vameºul departe stând

„ nu voia nici ochii sã-ºi ridice cãtre cer, ci-ºi bãtea

pieptul, zicând: Dumnezeule, fii milostiv mie,

pãcãtosului!”

De ce îºi bãtea oare vameºul pieptul? De ce nu-ºi

bãtea obrazul sau mâinile? Ce are omul cel mai de

preþ în el? Inima. Vameºul îºi bãtea inima. Adicã îi

spunea inimii: Amar mie! Cã sunt vameº ºi strâng

dãrile, iau pâinea de pe masa iudeilor ºi o dau

romanilor, pentru cã vameºii din vremea Mântuitorului

nu erau oameni care stãteau la graniþa þãrii, ei se aflau

în toate cetãþile ºi strângeau dãrile cãtre Imperiul

Roman, care în vremea aceea ocupase Þara Sfântã.

Deci vameºul îºi bate inima ºi-i spune: Nu faci bine

ce faci! Nu faci bine cã iei pâinea de la pruncii lui

Israel ºi o dai romanilor! Vameºi nu erau oamenii sãraci

din societate, în vremea aceea. Aþi vãzut cele petrecute

cu Zaheu, mai marele vameºilor, care spune: Doamne,

jumãtate din averea mea o dau sãracilor ºi de am

nedreptãþit pe cineva întorc împãtrit. Iatã vameºul nu-

ºi desfãteazã inima, ci ºi-o bate. Îºi bate inima. Te

întreb ºi pe tine, iubite frate creºtine ºi iubitã sorã

creºtinã, ce faci tu cu inima ta? O baþi sau o desfãtezi

cu toate bunãtãþile ºi plãcerile lumii acesteia? Iatã este

o întrebare pe care dorim sã v-o pun în cuget ºi mergând

spre casã ºi pe cãrãrile dumneavoastrã, vorbiþi cu inima

ºi spuneþi-i: Inima nu mai cere desfãtãri, nu-mi mai

cere plãceri - lucruri care nu sunt dupã rânduiala lui

Dumnezeu! Certaþi-vã inima! Sã ne certãm inima!

Sã ne batem inima ºi sã nu facem întotdeauna ce

doreºte inima din pieptul nostru! Nu vã lãsaþi conduºi

de inimã, ci lãsaþi-vã conduºi de harul Preasfintei

Treimi-Dumnezeu! Bateþi-vã inima în piept sã n-o

pedepseascã, sã n-o batã Dumnezeu în ziua marii

judecãþi, care ne aºteaptã pe fiecare dintre noi!

L.C.: Vã mulþumim, Înaltpreasfinþite pãrinte,

pentru sfaturile acestea, pentru îndemnurile pe care ni

le daþi. Vã rog sã continuaþi.

Îps. Ioan: Ce deosebire este între fariseul care vine

sã se laude înaintea lui Dumnezeu ºi vameºul care vine

sã-ºi batã inima ºi sã-i cearã sfat lui Dumnezeu, cum

sã facã sã dobândeascã Împãrãþia de Sus! Vã întreb cu

cine vã sfãtuiþi dumneavoastrã în viaþa aceasta? Pe

cine întrebaþi dumneavoastrã, pe cãrarea aceasta a

Raiului, pe unde este drumul care duce cãtre cer. Cu

cine vã sfãtuiþi? Sfãtuiþi-vã cu Dumnezeu aºa cum ne

aratã, în parabolã, Hristos, Fiul lui Dumnezeu!

Vameºul a venit sã se sfãtuiascã cu Dumnezeu cum sã

meargã mai înainte spre Împãrãþia Sa.

Evanghelia aceasta, predica dupã aceastã

evanghelie ar trebui s-o þinem cu uºile bisericii închise,

pentru cã se adreseazã, cum spuneam, nouã, în mod

special, celor care venim în fiecare zi la sfânta bisericã.

Celelalte se adreseazã tuturor oamenilor, însã aceasta

îndeosebi ar trebui s-o ascultãm noi.

Dumnezeu sã vã întãreascã în credinþã! Dumnezeu

sã vã ajute ca sã vã bateþi inimile ºi sã-i arãtaþi cu

degetul mereu: Inimã, nu mã trage în adânc! Lasã-

mã, inimã, sã-mi deschid aripile ca sã zbor cãtre

Împãrãþia cea de Sus a Bunului Dumnezeu!


