
11111

Publicatã cu sprijinul Primãriei ºi
Consiliului Local Bolintin Vale

www.revistasud.ro

NR. 5-6 (218-219) • ANUL XXIII • Mai-Iunie 2019

apare din anul 1996

Revistã editatã de
„Asociaþia pentru Culturã ºi

Tradiþie Istoricã Bolintineanu“ 5-6

Mure de pãdure

Florentin POPESCU

Am citit despre...

Scriitori, în viziuni grafice (IV)

de Cezar Ivãnescu

Sunt mure coapte ele sunt, sunt mure de pãdure

Ca noi însingurate crunt, fãrã de rost singure,

Sunt mure coapte ele sunt ºi-o sã le batã bruma

Ca noi însingurate crunt, fãrã de rost de-acuma,

Sunt mure coapte ele sunt ºi-o sã le batã bruma

Ca noi însingurate crunt fãrã de rost de-acuma!

Sunt mure coapte ele sunt, sunt mure de pãdure,

Rogu-te, Doamnã, roagã-te de mânã-þi sã se-ndure

ªi culegând la ruga ta ºi ruga mea sã fure

Ca de pe cruce-un rãstignit câte un rug de mure,

ªi culegând la ruga ta ºi ruga mea sã fure

Ca de pe cruce-un rãstignit

Câte un rug de mure!

Sunt mure coapte ele sunt, sunt mure de pãdure,

Rogu-te, Doamnã, roagã-te de gura-þi sã se-ndure

ªi sã le-asemuie-n cuvânt trupºorul ce se frânge

Cu purpura imperia ºi perlele de sânge,

ªi sã le-asemuie-n cuvânt trupºorul ce se frânge

Cu purpura imperia ºi perlele de sânge!

Doamne de ce m-ai prigonit?

12 aprilie 2019 - Deschiderea Galeriei DADA: Michael Ilk, Margaret
Montagne, Cristinel Popa, Principele Radu al României

(pag. 18)

În anul 2011 Editura Institutului Cultural Român scotea de sub tipar un foarte

frumos, elegant ºi valoros album intitulat Silvan Portretistul. Volumul era îngrijit

(cu tot aparatul critic necesar: Introducere, cronologie ºi selecþia lucrãrilor) de

Adrian-Silvan Ionescu, foarte cunoscut profesor de artã, critic ºi publicist – nimeni

altul decât fiul celui care forma, dacã putem zice aºa, „subiectul” volumului.

Fãrã îndoialã, unul dintre cei mai mari graficieni români de la cumpãna anilor

2000, Silvan Ionescu a fost o prezenþã constantã ºi puternicã în cultura timpului în

care a trãit ºi a creat. Fiu al inginerului Dumitru Ionescu ºi al Teodorei din Dobrun

(Romanaþi, azi jud. Olt), el s-a nãscut la 30 iulie 1909 ºi a murit la 7 septembrie

1999, la vârsta de 90 de ani.

Silvan Ionescu (cu prenumele primit la botez fiindcã a venit pe lume în ziua de

Sf. Silvan, iar practica atribuirii de nume copiilor dupã cel al unui sfânt din calendar,

fie din ziua respectivã, fie din una apropiatã era rãspânditã atunci în lumea ruralã;

uneori se mai pãstreazã ºi azi) a fãcut o carierã strãlucitã în artele plastice, iar

albumul amintit mai sus consemneazã numeroasele realizãri ale lui (expoziþii, graficã

de carte, fel de fel de alte manifestãri artistice) – ceea ce i-a asigurat un loc de frunte

printre creatorii de frumos din România, celebritatea sa fiind recunoscutã ca atare ºi

peste hotare.

Grupate în patru mari categorii (Literaþi, Lumea teatrului, Muzicieni, Artiºti

plastici, cãrora li se adaugã ºi o anexã – Silvan vãzut de alþii ºi o biografie),

reproducerile, atent ºi bine selectate de îngrijitorul ediþiei, demonstreazã, dacã mai

era nevoie, nu numai calitãþile de artist excepþional ale lui Silvan, ci ºi faptul cã ºi-

a trãit întreaga viaþã fiind permanent implicat în lumea culturalã, creionul (în cazul

desenelor), penelul (în cazul acuarelelor, guaºelor º.a.), celelalte „unelte” fiindu-i

tovarãºi nelipsiþi în întreaga existenþã, desfãºuratã, cum am spus, în conclavul

creatorilor ºi nu numai al lor.

(continuare în pag. 2)
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(continuare în pag. 3)
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Damascul elitelor

Dintotdeauna societatea a premiat performanþa, iar aceastã recunoaºtere

a dus, implicit, la o scarã a valorilor specificã fiecãrei comunitãþi. Pe una

din treptele superioare ale acesteia se aflã ceea ce generic numim elita. S-

a scris ºi vorbit enorm despre elite ºi rolul lor crucial în progresul ºi

evoluþia grupului din care provin ºi se manifestã. Universitarii, cercetãtorii,

bancherii, oamenii de afaceri, jurnaliºtii lideri de opinie, clerul superior,

medicii ºi oamenii politici, cam aceºtia sunt, în mare, acceptaþi a fi parte a

acestui corp.

Puþini acceptã în spaþiul nostru cã din cadrul elitelor fac parte ºi cei

care, lipsiþi fiind de certificarea datã de o diplomã sau de o funcþie, îºi fac

treaba bine, sau cât pot de bine în mediul sau chiar în pofida mediului

existent. Existã oameni foarte pricepuþi într-un domeniu care, din diverse

motive, nu au dobândit diplome, titluri ori medalii care sã le confere acces

la o zonã superioarã de decizie sau organizare.

Fãrã a cãdea într-o posibilã capcanã ºi, mai ales, fãrã a generaliza, este totuºi greu sã nu observãm diferenþa între

omul care îºi face treaba onest, cu demnitate ºi resposabil ºi unii membri ai elitor: universitari promovând „pe

puncte” (uneori chiar prin plagiat), unii cercetãtori care produc doar tone de hârtie, unii bancheri care finanþeazã

doar bãncile, unii medici care condiþioneazã actul medical, unii jurnaliºti ºi lideri de opinie „imparþiali” doar cu o

parte a baricadei, anumiþi prosperi oameni „de afaceri” care lucreazã doar cu instituþii statale. Fãrã a mai vorbi de

instituþiile militare sau poliþieneºti unde, pentru destui, numai avantajele oferite au provocat „chemarea” interioarã

„pentru patrie”. Mai ales cã toatã aceastã „elitã” este stipendiatã de la stat. Reformarea sau reinventarea acestor elite

ar trebui sã preocupe societatea mai mult decât oricând. Se cunoaºte proverbul cu privire la rãzboiul pe care îl

câºtigã generalii, nu soldaþii. Aºa este ºi aºa va fi. Dar ce se întâmplã atunci când „generalul” (patriot prin jurãmânt)

preferã sã fugã (sã dezerteze) din faþa inamicului sau sã pactizeze (sã trãdeze) cu acesta, luându-ºi însã în prealabil

solda consistentã ºi plasându-ºi odraslele în zone mai confortabile ºi ferite ale lumii occidentale? Cam asta este

imaginea unei pãrþi a elitei de azi.

Douã personalitãþi literare, prin destinul ºi opera lor, avertizeazã indirect asupra lipsei de responsabilitate

socialã ºi mai ales umanã a celor mai reprezentativi dintre noi

Poetul Radu Gyr (1905-1975) a fost în perioada interbelicã unul dintre poeþii talentaþi, dar receptaþi modest de

marea criticã (pe bunã dreptate), în ciuda unor premii literare primite. Beneficiazã de funcþii ºi poziþii sociale, fiind

adept al miºcãrii politice de extremã dreaptã care a contribuit mult la obþinerea de cãtre Gyr a unei catedre

universitare ºi chiar a unei direcþiuni a teatrelor, poetul fiind unul dintre autorii imnurilor acelui partid politic. Sincer

convins de ideile doctrinei legionare, urmeazã un traseu dramatic al existenþei, fiind încarcerat, atât de regimul

carlist cât ºi de cel comunist, aproape douãzeci de ani, cu puþine întreruperi, la care se adaugã ºi o trimitere pe front

în linia întâi. Adevãrata ºi imensa notoritate o aflã însã pe durata ultimei sale perioade din închisoare graþie

versurilor cu profund substrat religios, precum ºi unui cunoscut poem dedicat þãranilor. Radu Gyr se reinventeazã

dupã gratii pe când se afla în cea mai umilã posturã a sa ºi, în plus, poeziile îi sunt o adevãratã hranã spiritualã pentru

ceilalþi deþinuþi, devenind poetul oficial al sinistrului sistem carceral comunist.

Ne vom întoarce într-o zi/ Ne vom întoarce neapãrat/ Vor fi apusuri aurii/ Cum au mai fost când am plecat/

.../ Cei vechi ne-om strecura tiptil/ în toate dragostele noi/ ºi-n cântecul pe care ºi-l/ Vor spune alþii dupã noi/ ªi-

n lacrimi ori în mângâieri/ Tot noi vom curge, zi de zi/ în tot ce mâine ca ºi ieri/ Va sângera sau va iubi. (Ne vom

întoarce într-o zi)

Spre deosebire de „poetul închisorilor”, scriitorul Geo Bogza (1908-1993), cu un traseu literar oscilant, are de

la începutul activitãþii opþiuni politice de stânga, sfârºite prin îmbrãþiºarea totalã a comunismului (chiar dacã pentru

o scurtã perioadã, cãci din cauza poeziei sale este þinut în afara lumii literare). Iar recompensele nu întârzie sã aparã:

premii, prezenþã în manuale ºcolare, decoraþii ºi în cele din urmã primirea în Academie. Lirica sa de început este una

racordatã la miºcarea de avangardã ºi stârneºte mari scandaluri (poetul executând din aceastã cauzã o pedeapsã

privativã de libertate). Privite astãzi aceste versuri (din Jurnal de sex ºi Poemul invectivã) dau mãsura unui extrem

de talentat poet ce anticipeazã lirica anilor douã mii unde, din punct de vedere al „sexualismului poetic” puþine

lucruri în plus faþã de cele rostite de Bogza s-au mai spus.

Dupã accederea la putere a regimului comunist urmeazã un conformism interesat ºi apoi, cãtre ultima parte a

vieþii, o autenticã poezie reflexivã ºi o implicare discretã, dar importantã, în viaþã culturalã a vremii spijinind valorile

autentice, încercând parcã sã-ºi rãscumpere compromisul de care a fost capabil. Parþial reuºeºte.

Laud mestecenii cum au lãudat alþii îngerii Domnului/ La care visau ºi de multe ori s-au arãtat/ Vânturi tari

bãturã ºi l-au risipit/ Poate nici n-au fost ºi numai li s-a pãrut.../ Albi incoruptibili, îngerii mei vegetali/ Presãraþi

pe culmi, transformã munþii în uriaºe biserici/ Diavolii mult i-ar ispiti dar nu pot/ Slavã Domnului Savaot.

(Mestecenii)

Douã voci lirice care s-au reinventat, una în condiþii extreme ale existenþei, alta beneficiind cam de tot ce se

putea la acel moment. Pe Radu Gyr ºi pe Geo Bogza, aflaþi la poluri opuse ideologic, îi aseamãnã acest drum al

Damascului, al renaºterii ºi schimbãrii în bine, cât au putut ºi cum au putut. Ei rãmân exemple asupra cãrora elitele

actuale meritã sã mediteze ºi apoi sã procedeze în consecinþã.

Alexandru Cazacu

circumscrieri pretexte

Gabriel Dragnea

Sã ne imaginãm tot angrenajul literar din

România ca fiind o casã cu mai multe etaje.

Aici, în acest imobil trãiesc împreunã, cu bune,

dar ºi cu frustrãri, nemulþumiri reale, scriitori,

poeþi, critici literari, editori, graficieni, fiecare

cu talentul lui, cu propriile opinii ºi experienþe

socio-culturale. Dupã cele observate în timp,

dupã activitatea desfãºuratã aici, dupã gradul de experienþã al celor care scriu

am identificat o serie de, sã le zicem ligi, aºa, ca în fotbal: liga debutanþilor, a

promisiunilor (scriitori care meritã þinuþi sub observaþie datoritã textelor

bune, care atrag atenþia), liga confirmaþilor (membrii USR, scriitori care au

confirmat în timp prin volume apreciate de criticã ºi cititori), liga popularilor

(autori foarte cunoscuþi, prezenþi în majoritatea publicaþiilor culturale sau

invitaþi la diverse evenimente literare) ºi liga vedetelor (autori care pot fi

vãzuþi doar la anumite evenimente literare publice, în emisiuni culturale tv sau

radiofonice).

La parter, imediat cum se intrã în aceastã clãdire „cu pretenþii” întâlnim

sectorul debutanþilor. Este locul cel mai aglomerat din toatã casa. Imaginaþi-vã

un muºuroi cu furnici mari, bãtrâne (hotãrâte sã ocupe un loc în liga confirmaþilor

doar pentru beneficiile oferite de acest statut), tineri cu dinþii strânºi, ambiþioºi,

furnicuþe fascinate de ideea de a fi autoarele unor cãrþi prezente în librãrie,

visând la o oarecare faimã, respect, sã ofere autografe colegilor de ºcoalã (mai

târziu autori de best-seller-uri), furnicuþe care ar face orice ºi scrie oricum

numai sã câºtige un premiu naþional care sã le propulseze în pagini întregi ale

unor reviste cu tradiþie ºi furnici liniºtite care îºi vãd de scris considerându-l o

chemare, acel ceva la care nu pot renunþa indiferent de numãrul barierelor sau

nedreptãþilor cu care sunt lovite. Tot aici, la parter sunt cele mai multe încãperi,

birouri ale zecilor de reviste ºi edituri care încearcã tot felul de strategii de

marketing, cautã sã atragã cât mai mulþi creatori, indiferent de vocea interioarã,

de glasul care doreºte sã fie auzit, srl-uri diverse care rezervã loc atât celor cu

potenþial literar, cât ºi acelora în faþa cãrora hârtia ofteazã, tace ºi acceptã cu

neputinþã tot ceea ce nu se poate spune nici mãcar duhovnicilor.

Pânã aici, toate bune! Atmosfera de la parter reflectã cu adevãrat ideea de

democraþie, libertatea de exprimare, de a încerca acel ceva care ar putea fi o

reuºitã, o satisfacþie, bucuria care te îndeamnã sã mergi mai departe. Adevãratele

încercãri care pun sângele în miºcare ºi nervii în competiþie abia acum îºi fac

apariþia. Dacã eºti de bunã credinþã ºi principiile sunt cele care îþi dicteazã paºii

pe scãri, cu cât încerci sã treci la un nivel superior, cu atât obstacolele se

înmulþesc, invidiile ºi orgoliile nemãsurate devin umbre care pândesc la orice

colþ, iar frustrãrile devin arme care te ameninþã sã renunþi. Alþii, destul de mulþi,

au propriile lor socoteli, îºi gestioneazã altfel bunul simþ ºi demnitatea, vectorii

de reuºitã fiind compromisul, derapajul moral în contextul unor conjuncturi

dubioase ºi jocuri de culise premeditate. În timp ce voi, autori demni, vã asumaþi

conºtient pasul pe scãri, plin de provocãri spre nivelul urmãtor, alþii argumentând

zgomotos pe marginea „valorii lor certe”, iau liftul. Sacrificii se fac de ambele

pãrþi, dar gustul reuºitei reale îl simte doar acela care se zbate sã fie altfel, care

nu vrea sã fie o altã linie trasatã haotic pe harta creaþiei. Gustul fiecãrei victorii

sau înfrângeri sincere îl va simþi acela care este conºtient cã în lumea plinã de

linii el este curba care face diferenþa. Sus, la ultimul etaj, sunt birourile conducerii.

Aici sunt cei care, în lipsa ferestrelor, nu pot ºi nici nu vor sã priveascã în jos,

sã participe la trierea ºi identificarea acelor voci din ligile inferioare care meritã

sã fie auzite în aceastã mare paradã a gândurilor ºi sentimentelor lumii.

Chiar dacã uneori, pe nedrept, nu sunteþi vizibili în pagini de revistã, nu vi

se recunosc anumite reuºite literare, bucuraþi-vã cã existaþi între parantezele

acestui har care v-a ales sã faceþi poezie! În aceastã matematicã a necunoscutelor,

a oportunitãþilor, a dilemelor, a concesiilor, voi, cei care aþi primit cu adevãrat

harul, bucuraþi-vã cã faceþi parte din ecuaþia poeziei fãrã sã aºteptaþi confirmãri

ºi glorii de-o clipã. Iar voi, cei care priviþi în gol, de acolo de sus, anesteziaþi de

nepãsare ºi orbiþi de interese personale, voi, cei care menþineþi vie caracatiþa

nedreptãþilor care sugrumã glasuri vii ºi anuleazã zborurile unor aripi tinere,

luaþi o pauzã ºi lãsaþi poezia sã vorbeascã!

Lãsaþi poezia
sã vorbeascã!

AAAAATITUDINITITUDINITITUDINITITUDINITITUDINI

(urmare din pag. 1)

Am citit despre...

Scriitori, în viziuni grafice (IV)
Expresivitatea fiecãrui portret, tuºa subþire sau groasã,

dupã caz, din fiecare portret în parte lasã sã se vadã cã în

spatele operei respective a stat un artist care a ºtiut sã

observe, sã sesizeze trãsãturile proprii ale fiecãrui

„personaj”, aºa încât ele, portretele, luate în ansamblu,

alcãtuiesc astãzi o foarte interesantã ºi originalã

pinacotecã. Niciun portret nu seamãnã cu altul ºi nici cu

ale altor desenatori sau pictori.

Aºa cum se cuvine ºi îi este necesar unui artist de

aceastã talie, Silvan era prezent pretutindeni, la cafenea,

la spectacole, la evenimente literare ºi artistice, adicã

acolo unde se putea inspira ºi de unde îºi lua, din mers,

modelele dupã care mai apoi lucra în atelierul lui de

acasã. Îmi amintesc cã l-am întâlnit, dupã 1990, într-o

salã de teatru din Bucureºti. Am schimbat doar câteva

cuvinte de convenienþã, dar a fost suficient sã-ºi arate

nemulþumirea faþã de felul în care începea sã fie privitã

arta de cãtre oficialitãþi, dupã evenimentele din

decembrie 1989. ªi nu încape îndoialã cã avea perfectã

dreptate.

Înainte de a ne opri asupra unor portrete din secþiunea

rezervatã în album scriitorilor – în care Silvan a excelat,

iatã ce mãrturisea artistul la 28 martie 1998: «Personal

am considerat cã nu are rost sã „fotografiez” prin linie

chipul unui personaj, al unui model, care seamãnã cu

realitatea – gen numit „portret” – sau, în unele cazuri, sã

exagerez nasul, sau ochii, sau gura, numind în felul acesta

caricatura. Avem portrete prin cuvinte, prin propoziþii ºi

fraze, în literaturã – cu alte cuvinte, o descriere. Eu am

încercat aceastã descriere sã o fac prin linii. Dar ce faci

cu psihologia modelului? Nu trebuie sã arãþi ºi impresiile

pe care þi le lasã opera, creaþia lui?

Am considerat cã doi autori cu opere complet diferite

nu trebuie desenaþi cu aceeaºi linie, ci trebuie sã le arãþi

chipul astfel ca privitorul acelui chip sã simtã ceva din

impresia ce i-o lasã lectura operei acestuia. Am cãutat sã

nu neglijez caracteristica psihologicã ºi impresia pe care

o lasã literatura respectivului desenat, sã marchez

personalitatea prin prezentare analiticã. Ce este rãu iese

la suprafaþã mai devreme sau mai târziu». Cum a realizat

toate acestea Silvan rãmâne sã vedem în numãrul viitor

al revistei.
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Nicolae Dan
Fruntelatã

SUD, PÂNÃ LA CAPÃT

Profesorul Ion Dodu Bãlan,

un ardelean de viþã veche

þãrãneascã din Vaidei –

Hunedoara, de lângã Orãºtia

regalã dacicã, a fost profesorul

ºi prietenul meu. În urmã cu un

an, el a plecat departe, dar ne-a

lãsat cãrþile lui, spiritul lui viu de

universitar crescut de Tudor

Vianu ºi aºezat sub semnul

marilor poeþi ardeleni Octavian

Goga ºi Aron Cotruº.

De ce aºez aici, în revista

sudului meu de inimã, textul pe

care l-am scris pentru editarea

unui volum postum al lui I.D.

Bãlan? Simplu, pentru cã scriitorul ardelean devenise, prin ºederea

în Bucureºti ºi slujirea marii Universitãþi bucureºtene, un sudist

„de-al nost”.

Greu mi-a fost în anul din urmã sã mã obiºnuiesc cu ideea cã

prietenul meu bun, domnul profesor Ion Dodu Bãlan, a plecat în

lumea de dincolo. Îi simt încã prezenþa vie ºi iscoditoare pe

strãzile cartierului bucureºtean unde locuiesc ºi eu, în parcul de

la Grãdina Icoanei, în Piaþa Gemeni, în cãrþile sale pe care mi le-

a dãruit, în discuþiile cu oamenii apropiaþi ori cu doamna sa atât

de iubitã, profesoara Elena Bãlan.

Graþie soþiei sale, cãrþile profesorului continuã sã aparã. Iatã,

se pregãteºte o antologie de poezie numitã, probabil, Cutremur

de suflet, menitã sã completeze imaginea magistrului cãrturar,

O casã pentru memorie ºi poezie
istoric literar, critic literar, memorialist, omul care a fãcut parte

din ceea ce eu am numit „triunghiul de aur al ardelenilor”: Ion

Dodu Bãlan, Ion Brad, Ion Horea.

O linie imaginarã între Vaidei – Hunedoara, Pãnade – Alba,

Petea – Maramureº îi leagã pe toþi trei de istoria literaturii române

ºi de fiinþa iubirii de þarã.

Ion Dodu Bãlan are o fiºã geneticã de o forþã cu totul deosebitã.

Domnia sa a fost nepotul unui cunoscut constructor de case din

Vaidei, moº Dodu, þãranul fabulos care, atunci când se pregãtea

sã moarã, ºi-a chemat fiica ºi a rugat-o sã plãteascã un alt

constructor de case sã-i termine casa unei femei sãrmane din sat,

lucrare pe care el n-a mai apucat s-o sfârºeascã. Povestea am

gãsit-o în cartea de memorii Aºa a fost sã fie, semnatã de

profesorul I.D. Bãlan.

Domnia sa ºi-a urmat chemarea umanistã clãdind cu temeinicie,

în linia constructorilor de case. ªi poezia pe care a scris-o,

apreciatã de colegi cu mare autoritate (Al. Piru, un critic foarte

cunoscut pentru rigurozitatea opiniilor sale, spunea: „Tot sãpând

fântâna cu stelele în apã, inima, Ion Dodu Bãlan descoperã

caracterul nostru specific, în omenie, în dragostea pentru strãmoºi,

în dorul de casã captat de doine”), este definitã ºi definibilã prin

aceastã vocaþie fundamentalã a construcþiei.

ªi în antologia care ne este propusã, totul pare sã se

subordoneze conceptului generos al zidirii.

Filiaþii? Fãrã îndoialã, lecþia de metafizicã transilvanã a marelui

Blaga, apoi revolta ºi pãmântul ferm din opera lui Cotruº ºi

Goga. ªi eleganþa stilisticã a dascãlului care l-a format pe Ion

Dodu Bãlan, neuitatul Tudor Vianu.

Se aflã în interiorul poemelor lui I.D. Bãlan, în sufletul lor,

stâlpii casei, patria cea micã, Transilvania, patria cea mare,

România, apoi casa dinãuntru, cu pãrinþi, cu iubitã ºi copii, cu tot

temeiul ei. Se aflã aici ºi cea de-a treia dimensiune a istoriei, a

veºniciei, sãpatã în troiþele fãrã somn cu nume de eroi, de cãrturari,

de artiºti, de oameni pe oasele cãrora s-a zidit fiinþa acestui pãmânt

românesc, pe care un înþelept, tot român vechi la origine, l-a

numit „Grãdina Maicii Domnului”.

Acum o sã vã reproduc versuri, sunt aproape sigur cã ele vor

justifica ºi vor întãri ca o pecete spusele mele de pânã acum.

Iatã „Plânsul din baladã”:

„Spintecat de fulgere/ Cerul stã sã sângere/ Ploaia plouã

plângere/ Zidari ziduri ziduie”.

Apoi:

„S-aude-n surdinã, s-aude/ Pe ape în jos/ Plânsul lui Hristos/

Pe râuri în sus/ Plânsul lui Iisus/ Când e soarele-n apus”.

Ajungem la câteva versuri care pot legitima deplin un poet în

faþa eternitãþii:

„Masa de lemn din fag bãtrân/ Cina de tainã pãrea/ În care-un

trist Hristos român/ Pâinea în ºapte o-mpãrþea”.

Dincolo de astfel de versuri nu se mai poate spune nimic. Eu

mã înclin ºi-l salut în gând pe prietenul meu, domnul profesor

Ion Dodu Bãlan, pun într-un pahar un vin roºu de Opriºor, vãrs

o lacrimã din el ºi îl gust împreunã cu amintirile mele.

Adaug numai câteva versuri de mare dragoste pe care poetul,

prietenul, dascãlul meu le-a trimis doamnei sale:

„Ea þine o lume pe visele ei/ Ca Atlas/ Pãmântul pe umeri”.

E primãvarã când scriu, va fi toamnã în curând, Profesorul ar

fi împlinit nouãzeci de ani. Poemele lui vin cãtre noi.

Imagini din colecþiile Maria ºi Puiu Dumitrescu ºi Nicoarã Badea

BOLINTIN -  Istorie în imaginiBOLINTIN -  Istorie în imaginiBOLINTIN -  Istorie în imaginiBOLINTIN -  Istorie în imaginiBOLINTIN -  Istorie în imagini

„Anul 1934. Acest tablou înfãþiºeazã chipuri de persoane din 3 generaþii. Prima generaþie: Preotul Nicolae August
Scurtescu, Alexandrina preoteasa Scurtescu, Alexandru Nicolescu (nea Licã al popii Nae Oprescu), Ionicã Oprescu
(Ionicã al popii Nae Oprescu). A doua generaþie: Titi Nicolescu, bãiatul lui nea Licã Nicolescu; Sandu Nicolescu,
bãiatul lui nea Licã Nicolescu; Traian ºi Angela Mormu; ªoferul lui nea Licã Nicolescu (cu pãlãrie de paie); Maricica
Badea (în cadrul uºii, cu pãlãrie); Gheorghe preot August Scurtescu (bãiatul lui popa Scurtescu). A treia generaþie,
începând din dreapta tabloului: Cornel Oprescu, fiul lui Ionicã Oprescu; Maria preot Scurtescu, fiica preotului
Scurtescu; Petre Scurtescu, fiul lui popa Scurtescu; Valeria Oprescu, fiica lui Ionicã Oprescu.” „Sã-l ia aceea care va
avea grije mai multã ºi sã-l pãstreze. Dacã scrisul se va ºterge cu vremea, sã fie copiat întocmai ca sã se pãstreze încã
mult timp, fãcând poate vreodatã deliciul amintirilor. Aveam 6 ani în fotografie. Petre Scurtescu, 23.I.1987.”

Bolintinenii Puiu Dumitrescu, Mioara Dãnãilã,
Miºu Stamate, Mircea Anton, Titi Carbarãu în
septembrie 1959, pe când erau studenþi.

Negustorul Vasile Dumitrescu (1909-1982)
vânzând mere cu grãmãjoara în faþa fostei sale
clãdiri (Cinema „Luceafãrul”) confiscate de
regimul comunist (anii ’70).
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Rãmãsesem dator
cititorilor cu deconspirarea

modului în care s-au

stabilit aici, în inima
Câmpiei Bãrãgane, aceºti

plãieºi cu urice de la ªtefan

cel Mare – ori chiar mai de
demult – ºtiut fiind cã

moldovenii se rup greu de
locul de obârºie. Da, pe-

aici, prin preajma lor, sunt

mai multe aºezãri alcãtuite
din ardeleni (unele chiar

aºa se ºi numesc: Ardeleni

– în Giurgiu) care au creat sau au ajutat (alãturi de alþi
„venetici”, mai ales din nordul Prahovei) la întãrirea

unor comune puternice (Dor Mãrunt, Gheorghe Doja,

Vlad Þepeº). Sunt ardeleni de prin Fãgãraº, dar mai

ales din Mãrginimea Sibiului, veniþi în transhumanþã,

care-ºi aduceau turmele, iarna, aici, în Baltã, unde era
vremea mai caldã, spre a urca din nou, primãvara, în

munþii natali. Unii dintre aceºtia au rãmas ºi peste

varã în Bãrãgan, dând naºtere aºezãrilor de care
aminteam. Dar moldovenii? ei n-au cunoscut

transhumanþa; ei îºi pãºteau oile în locurile lor de

baºtinã; ei au cunoscut doar bejenia – dar asta în
munþii lor, sub cuºma ocrotitoare a Ceahlãului. ªi

încã o enigmã: aici, în Bãrãgan, nu mai existã altã

aºezare de moldoveni, fie ºi sub alt nume.
Pe pagina de internet a comunei nu aflãm mai nimic

în legãturã cu istoricul aºezãrii. Pagina Parohiei este

mai darnicã; poate ºi pentru cã informaþia se învârte
mai mult în jurul Bisericii. Citim: „Satul Moldoveni

a fost întemeiat în anul 1770, de cãtre locuitori veniþi

din Moldova; acesta este ºi motivul pentru care
populaþia satelor din jur au numit aceastã aºezare

Moldoveni, nume care s-a pãstrat pânã în zilele

noastre”. Citim – ºi nu prea suntem mulþumiþi. Cum
„a fost întemeiat în anul 1770"? Ce document atestã

aceastã întemeiere? Emis de cine? ºi în ce

împrejurare? ªi-apoi, cum au venit aceºti locuitori
din Moldova? Împinºi de cine? de ce? Ce fenomen

s-a petrecut, încât numele Moldoveni „s-a pãstrat pânã

în zilele noastre”? Sunt întrebãri care nu ne dau voie
sã trecem mai departe.

Am cercetat mai multe documente: cãrþi, hrisoave,

exponate de muzeu. ªi de fiecare datã m-am întors
la Constantin C. Giurescu ºi fiul sãu, Dinu. La ei, în

„Istoria Românilor din cele mai vechi timpuri pânã

astãzi” – una din cãrþile noastre de cãpãtâi – am gãsit
un sâmbure de adevãr, o posibilã explicaþie a acestei

ciudate migraþii. Deschid cartea la „Epoca lui Matei

Basarab ºi Vasile Lupu” – ºi nu insist asupra
importantelor detalii. Cercetez doar momentele

confruntãrii rãzboinice dintre cei doi domni români,

luptã declanºatã de moldoveanul Vasile Lupu, despre
care cronicarul (tot modovean!) Miron Costin spune

cã era „om cu hirea înaltã ºi mai mult împãrãteascã

decât domneascã”. „Iubitor de fast, de strãlucire ºi
împins de ambiþii” – citesc în altã parte. ªi citez, din

Giureºti: „Lupu voia sã cuprindã ºi Þara Româneascã,

spre a pune acolo ca domn pe fiul sãu Ioan, un tânãr
firav, bolnãvicios. În acest scop, el face o primã

expediþie în anul 1637, nereuºitã, fiind nevoit sã se

retragã în faþa lui Matei”. ªi: „A doua încercare are
loc în 1639; ºi de data aceasta ea dã greº. Moldovenii

sunt bãtuþi rãu în satele Ojogeni ºi Neniºori (azi satul

Armãºeºti...). Vasile Lupu abia scapã cu fuga la
Brãila...”. În fine... În semn de pace, „Matei înãlþã

mânãstirea Soveja, în þinutul Putnei (unde, mai târziu,

exilat, paºoptistul Alecu Russo avea sã descopere
balada „Mioriþa” – n. n.) iar Vasile reface biserica Stelea

din Târgoviºte”. În parantezã ar trebui spus cã

domnitorul moldovean tot nu s-a învãþat minte ºi,
cãlcând înþelegerea, în anul 1653 atacã din nou pe

domnitorul muntean: Porni „peste Milcov, spre a

pedepsi pe Matei. În lupta care avu loc la Finta (judeþul
Dâmboviþa) vitejia bãtrânului domn muntean trimfã

iarãºi; deºi rãnit la picior de un glonþ, acesta stãtu în
mijlocul ostaºilor sãi, luptând alãturi de ei ºi

îmbãrbãtându-i”.

Dar sã ne întoarcem la cea de-a doua bãtãlie, din
1639, în care „moldovenii sunt bãtuþi rãu în satele

Ojogeni ºi Neniºori (azi satul Armãºeºti...)”. ªi sã ne

amintim cã, de regulã, în orice bãtãlie, pe lângã morþi,
cad ºi prizonieri. Oare, ce sã fi fãcut învingãtorul Matei

Basarab cu prizonierii luaþi la Ojogeni ºi Neniºori/
Armãrãºti? – nu puþini, cu siguranþã, din moment ce,

aci, „moldovenii sunt bãtuþi rãu”. Sã-i fi ucis? Nu!

Trecuse de mult antichitatea cu prãpãdul ei, (deºi nici
pe atunci nu lipseau prizonierii supravieþuitori; puºi

la munci, vânduþi ca sclavi, rãscumpãraþi etc.). ªi-

apoi, erau tot români; sângele apã nu se face. Unii
poate au scãpat/evadat ºi s-au retras spre Þara de Sus.

Cei mai mulþi, însã, au rãmas pe loc, de voie-de nevoie,

la voia învingãtorului, care trebuie sã-i fi pus la treabã;

mai ales cã întinderea Bãrãrãganului nu era prea...

aglomeratã. ªi unde sã-i fi fixat Matei Basarab, dacã
nu în chiar locuri din apropierea bãtãliei?

Acum, sã privim puþin harta judeþului Ialomiþa.

Descoperim foarte uºor comuna Armãºeºti – situatã,
citez: „în partea de nord-vest a judeþului, la 10

kilometri de Urziceni”. Comuna Moldoveni se aflã, ºi

ea, în aceeaºi parte a judeþului, tot la 10 kilometri de
Urziceni. Între cele douã comune – distanþã de o goanã

de cal, de o bãtaie de inimã. La sfârºitul secolului al

XIX-lea, ambele comune erau incluse în Plasa Câmpul-
Ialomiþa.

Quod erat demonstrandum.

...De aici încolo dau crezare paginii de internet a
Parohiei Moldoveni, îngrijitã de cãtre pãrintele paroh

Silviu-Crisitan Biteº, care aduce câterva informaþii

importante – ºi vorbeºte despre o personalitate a
locului. Citez: „În prima jumãtate a secolului al XIX-

lea, boierul Alexandru Filipescu, poreclit Vulpe (nume,

poreclã, renume frecvent în Þara de Sus – n. n.)
împreunã cu sora sa, Ilinca, deþineau moºia Moldoveni,

pe malul râului Ialomiþa”. Ridicaþi, poate, din mijlocul

lor (poate nu) cei doi s-au dovedit harnici, înþelegãtori
ºi darnici cu consãtenii lor. El fusese logofãt, mare

vistier ºi mare ban al Þãrii Româneºti, având un rol

important în Revoluþia lui Tudor Vladimirescu, din

Ion Andreitã,

1821. În anul 1851, cei doi fraþi au construit bisericã
nouã în Moldoveni, în locul celei vechi, din bârne.

De reþinut este ºi faptul – contemporan, de data

aceasta – cã în cadrul Bisericii funcþioneazã o
bibliotecã având în rafturile sale 1000 de volume. Aºa

cum de reþinut trebuie sã fie ºi adevãrul cã toþi

locuitorii comunei, de la þânc la pãr alb, au conºtiinþa
îndepãrtatei lor origini moldoveneºti. Mai mult: aºa îi

simt ºi vecinii din satele din jur: ca pe niºte oameni
aparte; nu venetici, mai mult enigmatici, cu unele

reacþii ºi obiceiuri deosebite.

...Dar ca sã aflãm cât mai exact chipul acestor
oameni ºi al locului lor, se cuvine sã-i privim în oglinzi

paralele: trecut – prezent. Trecutul, în parte, l-am

vãzut. Dincolo de dramatismul fixãrii lor aici,
moldovenii, ca ºi muntenii în mijlocul cãrora au

poposit, s-au dovedit a fi harnici, inteligenþi, generoºi

– chiar dacã, vorba poetului Marin Sorescu:

„Din viaþa acestor oameni

Lipsesc mai multe secþii,

Iar altele, cum ar fi

Bunãstarea materialã, fericirea ºi norocul

În istorie,

Sunt slab reprezentate”.

(„Muzeul satului”)

Voi proceda, în continuare, la o succintã
radiografiere a comunei, aºa cum este ea prezentatã,

astãzi, pe pagina de internet. Sã începem cu averea

care dã cel mai mare procent în globalul bunãstãrii
materiale: pãmântul. Moldovenii stãpânesc o

suprafaþã de 2537 de hectare, din care 201 ha.

intravilan ºi 2336 ha. extravilan. Din cei 1450 de
locuitori (668 familii) trãitori în 600 de case, numai

30% constituie forþa activã, bunã de muncã. Pe lângã

lucrarea pãmântului, nu puþini sunt cei care se ocupã
ºi cu creºterea, în gospodãrie, a animalelor, îndeosebi

a vacilor cu lapte. Chiar ºi industria a rãspuns la apel

– în felul ei de astãzi, tranzitoriu: ea ºi-a înfipt aici
un pilon din avangarda ºtiinþei ºi tehnicii: o

balastierã, care sã scoatã nisipul din râul Ialomiþa.

Lucrurile nu stau rãu nici din punct de vedere
social. Aproape toate strãzile ºi uliþele comunei sunt

asfaltate. (Deºi mãrginaºã, uliþa pe care stãm noi este

pingelitã cu asfalt – ºi se numeºte Strada Iasomiei).
Au mai rãmas câteva – nici prea multe, dar nici prea

puþine – care aºteaptã botezul cu asfalt. Pânã când?

Locuitorii lor se roagã sã nu fie vorba de... Sfântul
Aºteaptã.

S-a introdus alimentarea cu apã. Unii oameni ºi-

au tras þevi de la conducta stradalã pânã în casã. Apa
însã n-a ajuns la robinet; cel puþin de un an, de când

am devenit moldoveni, tot auzim promisiuni. O mare

durere lipsa acestei ape, fiindcã cea din fântâni nu
este potabilã. Lumea carã apa de bãut (de fãcut

mâncare etc.) cu bidoanele, de la ciºmeaua ºcolii

(alimentare specialã, separatã) ori de la alte surse,
ceva mai departe de sat. Avem ºi canalizare;

nefuncþionalã încã, din moment ce lipseºte apa.

În ceea ce priveºte cultura, învãþãmântul – lucrurile
stau ceva mai rãu. Cãminul cultural, adevãrat palat –

construcþie modernã, impunãtoare – în lipsa

beneficiarilor, ca sã nu sufere prea mult de singurãtate,
a luat în chirie grãdiniþa ºi farmacia. ªcoala – ºi ea un

edificiu specific, modern – nu-ºi aminteºte de când n-

a mai auzit râsete de copii pe coridoarele sale. Puþinii
elevi ai comunei, de la clasa 0 (zero) în sus, sunt duºi,

zilnic, la ºcoli din Urziceni, cu microbuzul pus special

la dispoziþie de cãtre Primãrie. Dascãlii – unii, puþini
ºi norocoºi, au mai gãsit câte ceva de suplinit prin

apropiere; ceilalþi au devenit ºomeri.

...ªi, totuºi, la Moldoveni se trãieºte, se munceºte,
se viseazã – ºi, din când în când, mai apare pe lume ºi

câte un prunc.

Semn cã viaþa merge înainte.
De pe rãbojul acestei existenþe voi decupa, în

continuare, întâmplãri ºi fapte cotidiene, menite sã

asigure moldovenilor de Bãrãgan dreptul la istorie.

De neamul moldovenilor… din Bãrãganul ialomiþean
3. De la Matei Basarab citire...

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

Octombrie 2010, la Bolintin:
Ion Andreiþã ºi Constantin Carbarãu
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Titus Vîjeu

CÃRÞILE  SUDULUI (XV)

Suflet rãtãcit

în trup

Încã de-acum trei luºtri

observam în rândurile pe care i

le consacram lui Marin

Constantin în Scripta manent –

ghid biobliografic al scriitorilor din Radio (editura Casa Radio,

2004) cã „energia frustã (...) din primele cãrþi avea sã sublimeze

cu vremea într-o nesofisticatã melancolie” ºi cã «Proprietarul

de singurãtate (posibilã parafrazã la Proprietarul de poduri al

conjudeþeanului sãu celebrissim – poetul Mircea Dinescu) este

dovada certã a unei modificãri de registru. Contactul discontinuu

cu lumea satului, „cãderea în lume” ºi câteva recente cãlãtorii în

spaþii ceva mai depãrtate au indus ideea unei „desprinderi de

matcã” ºi „contactul autentic” de demult, aparent ireversibil, s-a

dovedit o iluzie, ca în cazul poeþilor evoluând de la ruralism la

hipercivilizaþie. Pierzându-ºi eticheta de „poet al satului”, Marin

Constantin rãmâne, pur ºi simplu, poet...»

Îmi asum aºadar pãcatul autocitãrii pentru a sublinia aceastã

remanenþã a calitãþii sale poetice, dincolo de transformãrile

suferite în timp de lirica sa pornitã în lume cu Mierea pãmântului

(1976) ºi Când cade blând lumina (1979) ºi continuatã cu

Proprietarul de singurãtate  (2002),

Treisutetreizecisitreitristihuri (2012), Sonete 111 Senecte (2013),

Îngândurãrile (2015) ºi Mirungeri (2016).

Despre toate aceste cãrþi s-au pronunþat critici literari sobri

ºi poeþi entuziaºti, iar unii precum Mircea Roºca au scris rânduri

cu adevãrat remarcabile: „Poezia lui Marin Constantin este ºi o

consolare pentru neputinþa omului de a fi înger”. La fel, Nicolae

Dan Fruntelatã: „M. C. e un poet cult pe care povestea veche a

poeziei l-a îmbolnãvit de o disperare prelungã. De aceea, s-a

îngropat în gazel ºi rondel”. Ba chiar în pseudo-sonete, cãrora el

le spune mai de-a dreptul „falssonete”, dupã cum îmi dau seama

privindu-i manuscrisele mai noi, adunate sub titlul Apocalipsa

iubirii. Dar, decât sã citãm din confraþi, mai bine sã-l lãsãm pe

poet sã-ºi trãiascã în Patmosul sãu revelaþiile:

„M-au nãpãdit ciulinii, mamã ºi mi-e teamã

Otrava lor sorbind-o prea devreme.

Sã nu-nþeleg ce tâlc, în roºii flori ascund

Mã-nmirezmeazã ca-ntr-o-mbãlsãmare.

M-au nãpãdit ciulinii, mamã ºi mi-e frig

În toiul lui Cuptor din Bãrãganul sterp

Dar mult mai milã mi-e de cântecul plãpând

A cãrui arºiþã, cu ce s-o sting, nu am.

M-au nãpãdit ciulinii, mamã ºi-i aud

Cum cresc din carnea mea ºi mã devorã.

Un grind de trestii gânditoare am ajuns

Din care, plauri-plauri, se tot rup.

M-au nãpãdit ciulunii, mamã, dar mi-e bine

De când din mine-n altul m-am mutat.

(M-au nãpãdit ciulinii, mamã ºi mi-e teamã)

Versul ultim vãdeºte faptul cã poetul e cel dintâi conºtient de

metamorfoza ce i-a marcat trecerea („... de când din mine-n altul

m-am mutat”), preschimbându-l, pascalian, dintr-un „roseau

pensant” într-un grind de trestii (multiplicând adevãrul cuprins

în Pensées) „din care, plauri-plauri, se tot rup”. În cuprinsul

acestor prefaceri pânã ºi îngerul pãzitor al poetului e propus

Creatorului spre mântuire ºi sã devinã om, deci tot „trestie

gânditoare”, îngãduind o extensie a umanului spre divinitate într-

un demers curajos. Sau invers: o pogorâre a angelicului în acest

„loco dolenti” al planetei Pãmânt. Un „pãrinte” abstract e invocat

drept arbitru al sforþãrilor cotidiene ale poetului întru absolvirea

unor trecute pãcate într-un moment de evaluare lucidã a faptelor

ce i-au marcat cândva tinereþea. Or tocmai acele excese – subtil

sugerate-n poem – îi oferã acum, la amiaza înþeleaptã a vieþii

ºansa de a trece din corpul fizic în cel metafizic. („Muzeul intim

va reþine, poate, / Cât am jertfit pentru aceastã zi.”). Pentru a

dobândi rãsunetul dorit în statutarea noilor sale trãiri, poetul

transferã stilistica oximoronului la ciudatele senzaþii ce-l încearcã,

dupã cum am vãzut în poemul reprodus integral mai sus,

cuprinzând invocarea continuã a mamei mult iubite. Acel „mi-e

frig / în toiul lui Cuptor” reprezintã nu doar „fiºa de temperaturã”

a autorului ci ºi marcantul paradox al vârstei de-acum, în care

cunoaºterea, tot cuprinzãtoare, în loc sã-l apere, îl vulnerabilizeazã:

„Târziu, pricepui cã o clipã-n cãdere / Se-aºeazã, pristol, pentru

ce va sã vinã. / Ce auziþi, când vorbesc, sunt slabe ecouri / Ale

pãgânei pãduri ce am fost.” (Abia de mai pâlpâie strania-mi orã)

sau: „Moartea bâjbâie prin mine, scotoceºte / ªi-ncã nu-ºi gãseºte

loc de veci. / Cinic, îmi voi bate joc de dânsa, / Cum ºi viaþa m-a

batjocorit.”

Spaimele acestea le-au încercat probabil toþi poeþii sau, mai

bine zis, toþi câþi se vor fi arãtat cu adevãrat poeþi. Marin

Constantin nu se sfieºte sã le arate celorlalþi într-o mãrturisire ce

se cheamã, iatã, Apocalipsa iubirii. De fapt, pentru el iubirea e

totul. Ea acoperã lumea în care-a trãit ºi trãieºte, cu cei plecaþi în

gând ºi cu cei de alãturi prieten, ea este matca însãºi a cuvântului,

din care se nasc frumuseþi ale cugetului, precum acest poem scris

într-o zi de la începutul primãverii din 2017 în ograda preaiubiþilor

sãi pãrinþi din Fierbinþi:

„Pielea de piersicã proaspãtã, purã,

Aº mângâia-o cu mâini de mãtase.

Dar palmele mele sunt aspre, de zgurã...

De rugi ºi de miriºti-þepoase.

Pielea de piersicã proaspãtã, purã,

Aº dezmierda-o cu limba de miere.

Dar limba, de vorbe-i atât de impurã...

Duhneºte a votcã ºi fiere.

Pielea de piersicã proaspãtã, purã,

Cu sufletul meu aº putea s-o alin.

Dar sufletul meu e o ranã de urã...

De chin, de venin, de declin.

Pielea de piersicã proaspãtã, purã,

Încã palpitã, încã îndurã.”

(Pielea de piersicã proaspãtã, purã)

Pentru o clipã, mi s-a pãrut cã întrevãd în spatele unei tristeþi

netrucate, umbra unui adolescent poet de cândva, pregãtindu-se

sã adune în palme toatã mierea pãmântului spre a o dãrui celorlalþi.

ªi chiar îl aud recitând:

„Parcã am fugit din timp, parcã aº fi

Într-o subþire cumpãnã ºi dulce.

Fantoma unui tren, în plinã zi,

Încearcã amintirile sã-mi culce...”

Fenomenul Fierbinþi

Autorul Apocalipsei iubirii s-a nãscut ºi ºi-a petrecut copilãria

într-o aºezare de câmpie care i-a marcat poezia ºi acest lucru este

vizibil în toate cãrþile lui Marin Constantin. Descopãr mai nou cã

el nu este singurul autor dãruit literaturii române de faimosul

Fierbinþi (astãzi proclamat oraº în judeþul Ialomiþa) ºi cã mai

mulþi artiºti valoroºi se revendicã din aceeaºi vatrã natalã. Un

recent volum, publicat de editura Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti

cu sprijinul Primãriei locale reuneºte câþiva poeþi ºi plasticieni

demni de tot interesul.

Un eminent etnograf, fost profesor al Universitãþii din

Bucureºti, domnul Nicolae Constantinescu, ne introduce în þesãtura

spiritualã complexã a vechilor Fierbinþi-Târg, în care copilãria i-

a fost legãnatã de colindele «asimilate de cãtre Lucian Blaga unei

„liturghii profane”» ºi care «aruncau asupra gospodarului ºi a

membrilor familiei sale, lumina sfântã a Începutului, a Creaþiei

prin Naºterea Mântuitorului ºi prin trecerea într-un nou an. Iar

pãstrarea cântãrii acesteia pânã în zilele noastre e o dovadã cã

fierbinþenii s-au identificat cu „omul bun” din colinda La vârfu’

la nouã meri, socotind-o un adevãrat simbol identitar pentru

oamenii din dreapta ºi stânga Ialomiþei».

Amintitul cãrturar – în curând octogenar – a dus cu sine în

lume aceastã convingere, oriunde s-a aflat, inclusiv în spaþiul

universitãþilor din Portland (SUA) ºi Turku (Finlanda) în care a

predat strãinilor limba ºi cultura româneascã.

O ipostazã mai puþin cunoscutã a profesorului este cea de

poet. Texte din adolescenþã, dar ºi câteva poeme recente compun

ecusonul liric de marcã: „Mã uit îndãrãt... / Tare departe-i Tata, /

O umbrã-ntre strãmoºi... / Îi cautã Mama urma / risipitã-n veacuri

reci.../ Când voi pleca ºi eu, / Nimic din ce-au fost ei nu va mai

fi.”

La fel de surprinzãtoare este ºi postura poeticã a lui Marian

ªtefan (n. 1939), membru fondator al revistei Magazin istoric ºi

autor al unor solide studii de specialitate privind istoria României

dar ºi al unor cercetãri monografice destinate „oraºului dintre

rãzoare” numit Fierbinþi-Târg. Memorialist consecvent, istoricul

transferã în poeme „gramofonul, râºniþa de cafea, / banca de la

ºosea / ªi toatã copilãria mea...”

Un poem antologic ni se pare a fi ªoaptele ploii: «„M-am

nãscut într-o oazã din Sahara...” „Eu m-am plãmãdit / Aproape

de Cercul Polar din respiraþia unui ren...” „Eu, a îngãimat al

treilea strop, / m-am prelins din lacrima unui poet român / Care

plângea de mila patriei sale...” / Ceilalþi stropi au amuþit de

compasiune / ªi ploaia s-a oprit.»

Prezenþa în volumul Constelaþia Fierbinþi a lui Marin

Constantin este dublã. Un grupaj de poeme îi valideazã talentul

bineºtiut dar, în acelaºi timp desenele (semnate de el C.

Fierbinþeanu) mãrturisesc o înzestrare a autorului despre care, cu

un alt prilej, doamna Sofia ªincan scria cã „filigranul acestor

desene în tuº este izbitor de asemãnãtor cu cel al unui fin bijutier

care ºtie sã dea firului – aici, liniei – meandrele ideilor sale,

supleþea ºi expresivitatea finã a unei dantele”.

Aceste lumi vizuale subtile se adaugã unui cromatism bine

temperat, aparþinând unor pictori de certã substanþã precum

Vasilica Adãniloaie, Gabriel I. Teodorescu ºi Ionel Andrei,

profesori de educaþie plasticã ºi membri ai asociaþiilor

profesionale de profil. Ei au asigurat ºi grafica unor volume de

versuri semnate de Dan Elias ºi Marieta Buzescu, autori porniþi

din Fierbinþi cu dorinþa afirmãrii unei vocaþii artistice indiscutabile.

În poezia Marietei Buzescu se ascunde parcã un George

Topârceanu de care cititorilor le era dor („Þi-am zis, vineri, c-o

sã plouã / cu nevralgii premeditate, / ai râs, scrutând, neliniºtit, /

în metafizici deghizate.”

Un admirabil poet al evadãrilor în spaþii imaginare este Dan

Elias (n.1957), plimbându-ºi versul inspirat în colþuri de lume,

în Filipine ºi în Benares, în China dinastiei Ming ori la

mesopotamiana poartã a zeiþei Iºtar. Fraþii sãi întru periplu se

regãsesc într-un vers: Ulise, Marco Polo, Diaz ºi Vasco da

Gama...

ªase poeþi ºi patru artiºti plastici sunt reuniþi de alcãtuitorul

volumului, Mircea Roºca (fierbinþean prin adopþie) într-o carte

pe care dupã ce-o parcurgi cu sufletul ºi ochii larg deschiºi eºti

îndemnat a-l parafraza pe înþeleptul cronicar, declarând: „Nasc ºi

la Fiebinþi oameni”, fãrã a uita sã adaugi: ªi încã ce oameni!

Artiºti în toatã puterea cuvântului, dovadã oferitã ºi de acest

poem al lui Petre Ion Stoica (n.1955), autor al volumelor Pãpuºi

de tutun, Propoziþii în iarbã ºi Amara ispitã a albului: „Copacii

/ în general / Nu cred în lumea de / Apoi. / De aceea / Mai toþi

sfârºesc / Buºteni. / Doar câte unul, / Eretic, / Ajunge lãstar / ªi

reinventeazã / Pãdurea.”
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Emil Dinga (n. 10.04.1956, comuna Cosmeºti, jud. Galaþi) este economist în specialitatea ciberneticã economicã. Este profesor universitar de economie teoreticã ºi de

epistemologie economicã, cercetãtor ºtiinþific la Academia Românã, conducãtor de doctorat ºi de programe post-doctorale în domeniul economic. Scrie poezie, prozã scurtã,

aforisme, epigrame, are numeroase cãrþi de economie etc. Ca scriitor, a debutat editorial în anul 2016, cu Aforisme, vol. 1; Pseudo-rubaiate, vol. 1, la Editura Scrisul Românesc.

Au urmat Aforisme, vol. 2, Pseudo-rubaiate, vol 2, ºi volumul de poeme Eu nu am înþeles, la Editura Tracus Arte, în 2018. A publicat poeme, aforisme ºi epigrame în revistele:

„Scrisul românesc”, „Poesis”, „Arena literarã”, „Independenþa românã”, „Bucureºtiul literar ºi artistic”, „Convorbiri literar-artistice”; în reviste on line: „Parnas XXI”,

„Amprentele sufletului” etc. Este prezent cu prozã scurtã în antologiile: Scriitori români uniþi în cuget ºi simþiri la Centenarul Marii Uniri ºi în Sub cupola Marii Uniri. În 2017,

la „Festivalul internaþional al aforismului pentru românii de pretutindeni, ediþia I – Tecuci”, obþine Premiul Revistei „Axis Libris” (Galaþi) pentru aforism. Dl Emil Dinga are

disponibilitãþi pentru zona ºtiinþei, a politicului (a fost chiar ministrul Integrãrii Europene între 2004-2005), dar ºi pentru creaþia literarã, unde evolueazã cu eleganþã sub auspicii

romantic-melancolice dar ºi ludic-sapienþiale. Nu ºtim dacã scrie spre a se relaxa în literaturã, sau i se va dãrui complet, cu timpul, fiindcã jumãtãþile sau sferturile de mãsurã dau

mãsura omului. Are un condei exersat, o voce distinctã, clarã, stãpânind cu dexteritate prozodia clasicã, iar poezia sa, lucidã ºi sensibilã, se aflã sub semnul unei indicibile

nedumeriri metafizice, având capcane pentru cei grãbiþi, iar pentru degustãtorii deliciilor intelectuale surprize plãcute. (Victoria Milescu)

Emil
Dinga
Nocturnã 1

Se subþiazã ziua, încet ºi hieratic,
Precum o amintire din ghemul de trãiri,
Sau ca drumeþul care pãºeºte singuratic
Spre zarea ce mi-l furã, hulpavã, din priviri.

Din cer ºi din câmpie, fâºii-fâºii de noapte
Iþesc ºi între ele curând se împletesc,
ªi lumi misterioase ce nasc un cor de ºoapte,
Din somnolenþa zilei la viaþã se trezesc.

Atunci în timp apare, deodatã, o rãsucire
Ce-nvie din tenebre un trib de mult pierdut,
E tribul meu în care pãºesc fãrã uimire,
Cãci toþi, pe loc, fac semne cã m-au recunoscut.

ªi împreunã, astfel, pornim la vânãtoare,
Adulmecând la urme, bãrbaþi, femei, copii,
Cãci hic et nunc e totul, trãire ºi ardoare,
Epoché e departe, va fi când n-oi mai fi.

Astfel se trece noaptea, ºi lucrurile toate
Sunt pentru noi ºi lumea pe toatã-o pipãim,
ªi ce va fi de mâine nu-i nimeni a socoate,
Ce-i azi e tot ce este, trãim, trãim, trãim.

Nocturnã 2

Când firea, obositã, în somn adânc coboarã,
Ca într-un fel de moarte, din care n-ai sã ºtii
De vei vedea iar lumea, sau e ultima oarã
Când ai vãzut-o, poate, fiind printre cei vii,

Poetul doar nu doarme, ºi-n sufletu-i stingher
Se trec imagini, gânduri, trãiri de peste zi
Din lumea cea diurnã, în mersu-i efemer,
Ce-ncearcã-n înþelesuri din nou a se zidi.

Cãci în poet începe o facere de lume,
Un gest e o sentinþã, un zâmbet e-un destin,
Absenþa e-o speranþã, privirea e un nume,
ªi chiar nefericirea nu e un gol, ci-un plin,

Tristeþea-i manã dulce hrãnind noi suferinþe,
Iar suferinþa însãºi e calea de-a-nþelege,
Dorinþa ne-mplinitã e mamã de dorinþe,
Nedezlegatul are puterea sã dezlege…

Astfel poetul þese, însingurat ºi trist,
O lume pentru sine ºi pentru a sa dramã,
În care pune-aievea tot doru-i solipsist.
Dar când se face ziuã, fantasma se destramã.

Nocturnã 3

Când peste lume noaptea cuibarul ºi-l aºterne,
Iar plapuma de stele se-ntinde peste fire,
Când lucrurile toate dispar în forme terne,
De-ai crede cã-nainte au fost doar amãgire,

Din ostenita-i cale drumeþul se opreºte
ªi-ºi pune jos desaga în care-ºi þine-avutul,
În iarba rãcoroasã el trupu-ºi odihneºte,
Dar gându-i hoinãreºte-ntrebând necunoscutul.

Se-ntreabã dacã steaua ce-n ochi îi strãluceºte,
Clipind în nesfârºitul de gând de necuprins,
Îl ºtie dupã nume sau unde se zoreºte,
Sau care-i este pãsul sau dorul sãu nestins,

De ºtie suferinþa ce viaþa-i hãrãzeºte,
ªi, mai ales, de ce-ul acestei suferinþe,
Enigma vieþii înseºi, ºi sensul ce-o-nsoþeºte,
Sau simþãmântul tragic al purei neputinþe,

De ºtie de ce moartea vieþii capãt pune
Când aºteptãm atâtea rãspunsuri a primi.
ªi astfel, trece noaptea ºi steaua sa apune.
ªi-un alt drumeþ, la noapte, din drum se va opri.

Nocturnã 4

Fuiorul nopþii toarce o liniºte-ancestralã,
Ce vine, peste vremuri, din starea de naturã
În care-am fost odatã, ºi þese o mandalã
Care mã bea cu sete cu-ubicua ei gurã,

ªi astfel cu strãbunii vorbesc, dar într-o limbã
Pe care dintr-o datã deplin mi-o amintesc,
Iar lucrurile toate din jurul meu se schimbã,
ªi vechile meleaguri de-atunci le-nlocuiesc.

ªi-mi spun cã vânãtoarea a fost ieri cu noroc,
ªi cã un flãcãiandru doar fost-a schilodit
De animalul mândru, ce-i pus acum la foc,
ªi din a cãrui carne mãnânc ºi eu, tihnit.

ªi noaptea se tot trece, strãbunii au plecat
Sã doarmã fãrã grijã în peºtera adâncã,
ªi focul rãmas singur acum s-a cenuºat,
Iar lângã el, de veghe, eu singur rãmân, încã.

Iar mâine, când din noapte va fi doar amintire,
Sau poate toate-acestea un vis se vor vãdi,
Ceva din vechea-mi viaþã, din vechea mea trãire,
Un gând de nostalgie ºi dor va izvodi.

Nocturnã 5

Încet, pe nesimþite, fãrã-a bãga de seamã,
Din ceruri se prelinge o noapte-mpãrãteascã,
E-o liniºte sticloasã în care mergi cu teamã
Sã nu se spargã-n þãndãri ºi sã se risipeascã.

Pe boltã-s miriade de stele clipitoare,
Fãrâme risipite din soarele zdrobit
De crestele din munþii ce se iþesc în zare,
ªi totu-n jur devine solemn ºi-ncremenit.

Acum e vremea vrãjii, ºi iatã-o vrãjitoare
Þesându-se mirific pe canavaua nopþii,
Ea în cãuºul palmei mi-ntinde o licoare
Ce-mi va deschide poarta vieþii ºi a morþii.

ªi-atunci mã vãd, deodatã, cu mii de ani în urmã,
În tribul meu în care cu fraþii mei trãiesc,
Cu-o suliþã în mânã, fugind dupã o turmã,
Sã pot mânca ºi astfel sã supravieþuiesc.

Hulpavi, bucãþi de carne în grabã înghiþim,
Privind în jur cu spaima de-a fi mâncaþi chiar noi.
Lãsãm în urmã hoitul, la drum din nou pornim
Pe urma altor turme, mânaþi de noi nevoi.

Nocturnã 6

Mãtasea caldã-a ierbii mã-nghite ca o mare,
De sus se-ntinde noaptea cu foºnetele ei,
Copacii se transformã-n mirifice altare
În care mã aºteaptã arhetipalii zei.

Dar eu, din hãul negru, mi-aleg cu ochii-o stea,
Ce se strecoarã palid prin ramuri de stejar,
ªi mã întreb ce doruri or fi aprinse-n ea,
De-n fiecare noapte revine iar ºi iar,

Ce pãmântean anume cu ochiul ei de foc
Urmeazã pretutindeni pe-acest Pãmânt stingher?
ªi parcã vãd în ochiu-i clipiri de ne-noroc,
De parcã-ar plânge-n sine în veºnicul eter.

Cãci mort e pãmânteanul, de mii de ani, de mult,
Când s-a-ntâlnit cu fiara aici, pe înserat,
ªi a-nceput pe datã al luptei surd tumult,
Iar fiara, de-astã datã, a-nvins ºi a mâncat.

ªi simt, din nou, cum colþii gâtlejul mi-l zdrobesc,
ªi sângele îmi curge în iarba bãturitã,
Cu-un ultim fir de viaþã eu steaua o privesc,
Dar e tot mai departe ºi tot mai vãluitã.

Nocturnã 7

De dupã-un nor complice cochetã iese luna
ªi-aprinde pãduricea în flãcãri ce nu ard,
Cacofonii exultã de peste tot, într-una,
Pe cerul serii norii se-nºirã ca un fard.

Pârâul ºopoteºte ascuns de sãlcioare,
Clepsidrã fãrã milã torcând al vieþii fir,
ªi-o reverie-adâncã începe sã-nfioare
Movila-nsinguratã, cu un parfum de mir.

ªi vãd, ca printr-o ceaþã, la marginea pãdurii,
Mulþime de rãzboinici, cu strigãte ºi arme,
Sunt goi ºi-n ochii aprigi le arde focul urii,
ªi luptã sã ucidã, sã spintece, sã sfarme,

Pe alþii ce, asemeni, se-aruncã-asupra lor.
ªi în vâlceaua micã, la margine, mã vãd
Cum aprig mânui bâta ºi cum lovesc de zor
Pentru-a rãmâne-n viaþã în crâncenul prãpãd.

Când soarele topeºte încet argintul lunii,
Se-ncheie bãtãlia, rãzboinicii dispar.
O nouã zi se naºte-n celestul mers al lumii,
La poalele movilei e doar un avatar.

Nocturnã 8

Se-aprind în ceruri stele, de par cã-s lumânãri
Veghind în veºnicie pe un celest mormânt,
Perdeaua nopþii-i trasã în cele patru zãri,
Tot ce-a trudit adoarme în pace pe pãmânt.

Încet, mocnind alene-n cenuºã jarul moare.
Deodatã se aude un tropãit de turme,
Ne ridicãm cu toþii, pornim la vânãtoare
Cu suliþe ºi bâte, þinându-ne de urme.

ªi când în faþa noastrã un animal apare
Nedumerit, în piatrã bãtând cu un picior,
Ne înºirãm în juru-i, sã n-aibã vreo scãpare,
Cu suliþele-ntinse spre trupul sãu uºor.

Se uitã-n depãrtare spre turmele pierdute,
Mai fornãie o datã, þâºneºte brusc apoi,
Dar toþi sãrim deodatã, cu suliþe ºi bâte,
ªi-l omorâm în balta de sânge ºi noroi.

Cu ochii mari ne-ntreabã de ce îl omorâm,
Dar nimeni nu-i rãspunde, cu toþii-l hãcuim,
ªi-apoi pe douã ramuri la peºterã-l târâm,
ªi toatã noaptea-n juru-i dansãm, mâncãm, trãim.

Nocturnã 9

Se subþiazã-ntr-una lumina ºi se-ascunde
Pe dupã munþii molcomi – strãjeri ai depãrtãrii,
O liniºte lichidã în lume-ncet pãtrunde
Ca o maree-adusã de valurile mãrii.

Iar gura-ntunecatã a timpului mã-nghite
ªi-n urmã cu milenii la rând m-aruncã iar
În tribul de la poala pãdurii adormite,
Ca într-un fel de magic ºi invers avatar.

În mijloc arde focul, hulpav ºi-nvârtejit,
Iar preotul, în transã, m-aºteaptã-arhetipal,
Mã-ntind pe-un pat de ramuri anume pregãtit,
ªi-n juru-mi toþi danseazã ºi strigã gutural.

Cãci zeul se cuvine sã fie îmbunat
Cu-o jertfã omeneascã, ºi-acum e rândul meu,
Îl vãd acum pe preot deasupra-mi aplecat
ªi inima smulgându-mi din piept, ca pe-un arheu.

O-ntinde-apoi spre ceruri, ca zeul s-o primeascã,
ªi trupul meu în flãcãri apoi e aruncat,
Iar mâine vânãtoarea va fi sã izbândeascã,
Cãci mulþumit e zeul acum ºi-nduplecat.

Nocturnã 10

Efluvii de-ntuneric în valuri curg din cer,
Iar altele din râuri, din iarbã invadeazã,
ªi totu-ncremeneºte, gigantic ºi apter,
Când noaptea diademã de stele îºi aºazã.

O liniºte lichidã inundã lumea-n toate,
ªi-o aºteptare-ncinsã cuprinde tot ce-i viu,
Cãci zeul însuºi vine fãptura sã-ºi arate,
În noaptea desenatã ca un imens laviu.

Se-aratã, iatã, cel ce rãspuns la toate este
ªi cere o-ntrebare, doar una, sã se punã,
Atunci ridic privirea spre culmile celeste,
Mi-adun întreg curajul ºi gândul împreunã,

ªi spun „Atotputernic ºi bun eºti peste fire,
Dar rogu-te, gãseºte acum de cuviinþã
ªi creaturii tale umile lãmurire
Adu-i de ce sortitã-i sã cadã-n nefiinþã”.

Se-ntunecã mãritul iar ochii-i scânteiazã,
ªi tunã cãtre mine „Cum de nu înþelegi
Cã pentru fericirea de-a nu ºti ce urmeazã

Un preþ existã numai: e moartea lumii-ntregi”.
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Dacã un celebru adagiu cu autor necunoscut, dar care

pare a fi fost disputat de mulþi de la Confucius la Marshall

McLuhan („O imagine face mai mult decât o mie de

cuvinte” sau, sau dacã preferaþi „A picture is worth a

thousand words”) nu cred cã greºesc afirmând cã

fotografia de faþã valoreazã mai mult decât o mie de

cronici cinematografice. ªi aceasta pentru cã ea ne

întoarce în timp (A.D. 1968) când Lucian Pintilie dirija

echipa filmului Reconstituirea undeva pe Valea

Prahovei, ceva mai sus, pe dreapta, (sensul cãtre Braºov)

de gara Sinaia. Avea 35 de ani (n. la 9 XI 1933 în

Basarabia, la Tarutino) ºi din 1960 montase la Teatrul

„Lucia Sturdza Bulandra” câteva spectacole memorabile.

Cu doi mai înainte, în 1966, debutase în cinema cu

Duminicã la ora 6, un film ce anunþa o nouã direcþie

esteticã în producþia noastrã cinematograficã.

Peste doisprezece ani, în 1980, la o întâlnire cu

studenþii de la Arhitecturã, Pintilie mãrturisea, potrivit

înregistrãrii realizate de Mugur Cristian Popovici ºi

publicatã un deceniu mai târziu (decembrie 1990) în

Tribuna clujeanã: „În Reconstituirea, ceea ce m-a

obsedat a fost sã fiu în permanenþã cât mai aproape de

realitate. Cred cã era singurul mod de a o amorsa: acela

de a face un film aproape documentar despre o ficþiune

care, la rândul ei, pleca de la un fapt real”.

Fotografia îl surprinde îmbrãcat lejer, ca de obicei, în

mijlocul unei pãrþi a echipei de filmare. În dreapta

regizorului se aflã Ernest Maftei (1920-2006), creatorul

unor roluri de neuitat ºi de mare succes la publicul ce

identificase în persoana sa un interpret de o spontaneitate

ºi o înþelepciune ruralã autenticã. În Reconstituirea dã

viaþã personajului Dumitrescu, un subofiþer de miliþie a

cãrui mare aventurã profesionalã este reprezentatã de

„capturarea” unor gâºte aparþinând bãtrânei din stânga

regizorului. Gâºte care dispar la un moment dat în pãdure,

iar cei porniþi pe urmele lor (Vuicã, Ripu, Cameramanul

ºi evident Dumitrescu) încep sã se îndoiascã de faptul cã

ele ar fi existat vreodatã cu adevãrat. Neavând nimic din

candoarea unui Nils Holgerson, miliþianul se va strãdui

din greu, dând ordine contradictorii, sã recupereze zestrea

zburãtoare a bãtrânei pe care Procurorul (George

Constantin) a asigurat-o de sprijinul participanþilor la

filmare.

Din cei doi protagoniºti tineri, somaþi sã reconstituie

scena conflictului determinat de aburii alcoolului, în

fotografie apare doar Vladimir Gãitan (Ripu), ce va urma

o splendidã carierã în teatru ºi în film, ca ºi George

Mihãiþã (Vuicã) dar care în momentul fotografierii dãdea

probabil o fugã pânã acasã cãci, dupã cum îi va declara

Doinei Papp în cartea Mihãiþã – Reconstituirea unei

vieþi – „Eu eram tot copilul din pãdurea Moreniului,

miroseam încã a pâine caldã. Am intrat în acel miracol

fãrã sã-mi dau seama ce urma sã fie pentru mine faptul

ca, la 19 ani, sã dobândesc un rol principal într-un film

care a rãmas cel mai bun din istoria cinematografului

românesc, un film care, aºa cum spune Lucian Pintilie în

Bricabrac, va reprezenta, alãturi de Balanþa ºi de Prea

târziu, trilogia speranþelor pierdute (ale lui Pintilie, dar

ºi ale noastre, care fãceam parte din aceeaºi generaþie)”.

O generaþie în care se afla ºi Ileana Popovici care, dupã

debutul marcant din Reconstituirea, va colabora cu

importanþi cineaºti precum Manole Marcus ºi Iulian Mihu,

Radu Gabrea ºi Dan Piþa, Sergiu Nicolaescu ºi Elisabeta

Bostan. Rolurile sale fermecãtoare par a se contura deja ºi

prin poziþia inocentã din aceastã fotografie, unde juna

actriþã stã pe genunchii lui Sergiu Huzum (1933-2004),

faimosul inventator al transtrav, procedeu ce va stimula

stilistica modernã a filmului românesc.

Aflat la cea de-a doua colaborare cu Lucian Pintilie

(dupã Duminicã la ora 6 – 1965), Huzum îºi va continua,

ca ºi acesta, cariera în Occident în anii ’70. Asistentul

GÂNDURI LA O FOTOGRAFIE
Titus VÎJEU

Imagine oferitã de doamna Ileana Popovici

sãu, Dinu Tãnase (n. 1946), care apare în fotografie cu

bogata sa zestre capilarã rãsfiratã în cele patru vânturi,

se va afirma deopotrivã ca operator de imagine ºi ca

regizor de film (Doctorul Poenaru – 1977, La capãtul

liniei – 1982, Damen tango – 2003 º.a.).

Mai apare în imagine inginerul de sunet Andrei Papp

(n. 1931), deþinãtor al unor importante premii în

specialitate ºi colaborator al lui Pintilie, Sãucan, Marcus,

Vaeni, Veroiu. Cu Lucian Pintilie a lucrat practic la toate

filmele importante: Duminicã la ora 6 – 1965,

Reconstituirea – 1969, De ce trag clopotele, Miticã? –

1982, Balanþa – 1991, O varã de neuitat – 1993, Prea

târziu – 1996, Terminus Paradis – 1998, Dupã amiaza

unui torþionar – 2000.

Iatã de ce putem considera, fãrã teama de a greºi, cã

fotografia de faþã reprezintã un fragment important al

istoriei cinematografiei naþionale. ªi aceasta în primul

rând pentru cã este fãcutã în clipele în care se nãºtea o

capodoperã a filmului românesc, despre care un singur

om a susþinut cu fervoare cã „nu este un film bun”. Pentru

Nicolae Ceauºescu Reconstituirea era „un film mediocru,

puþin spus, pentru cã denatureazã realitatea româneascã

– ºi clasa muncitoare nu este o gloatã”. Evident,

Secretarul General al PCR fãcea trimitere la masa de

oameni care, dupã finalul meciului, se îndreaptã buimacã,

aidoma turmei, spre bufetul numit Pescãruº.

Între timp, clasa muncitoare a dispãrut practic din

România, iar filmul românesc nu se simte nici el prea

bine uneori.

Ca urmare, nu poþi sã nu zâmbeºti cu amãrãciune la

lectura Obiectivelor subiective ale lui Sergiu Huzum (ed.

Albatros, 1999) unde, la pagina 9, gãsim consemnarea

unui dialog cutremurãtor:

„– Ce poate fi mai rãu decât comunismul?

– Ceea ce urmeazã dupã el!...”
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CÃRÞILE  PRIETENILOR  MEI  (XVII)

Florentin
Popescu

Între topos ºi atopos

Iniþial, când dl. Firiþã Carp m-a onorat
cu un autograf pe recentul sãu volum
(Timbre de lipit pe suflet, Editura UZP,
Bucureºti, 2018), am fost tentat sã cred

cã autorul a ales acest titlu ºi dintr-un exces de modestie ºi nu
neapãrat dintr-o strategie editorialã, gânditã pentru a capta mai
lesne atenþia cititorului în aceste vremuri în care apar mii de cãrþi,
de toate calibrele, în întreaga þarã. Mai apoi, trecând la lecturã am
realizat cã mã aflu în faþa unui volum de excepþie. De excepþie nu
atât prin cine ºtie ce descoperiri stilistice, de structurã, de viziune
etc., ci prin aceea cã are darul de a ne aminti cã lumea în care
trãim poate fi privitã ºi altfel, iar noi, cei care o populãm, avem
ºansa ºi datoria de a descoperi în semenii noºtri virtuþile, câte
sunt, în fiecare. „Fiindcã pe lume existã multã durere ºi multã
tristeþe – zice scriitorul într-un loc (pag. 124) – trebuie sã facem
ceva sã fie mai puþinã. Eu aºa cred cã pot face, sã mã aºez în calea
luminii mari ºi, atent la câte o razã mai blândã, s-o îmbunez sã
devinã a mea, sã lucrez cu ea la frumuseþea lumii. O lume cu mai
puþinã tristeþe ºi mai puþinã durere e, în primul rând, o lume mai
frumoasã. De aceea zic cã lucrez la frumuseþea lumii, când am
noroc sã mã înfãºor în câte o razã din lumina mare. Atunci caut
chipuri triste ºi marcate de durere, nici nu-i greu sã le gãsesc, ºi
îndrept raza generoasã spre ele. Dintr-odatã dispare tristeþea,
nici urmã de durere sã mai vezi. Devin frumoase, frumoase,
neînchipuit de frumoase!”.

Desigur, scriitorul nu este un magician, capabil sã producã
astfel de miracole, însã pe noi ne intereseazã nu imaginea uºor
edulcoratã, poeticã aº zice, asupra vieþii, ci mai degrabã acest
mod optimist ºi luminos de a vedea lucrurile ºi – mai vârtos
încã! – meritele de portretist al autorului, fiindcã volumul cuprinde
o suitã de tablete-portret ale unor oameni pe care destinul i-a
scos în calea lui în varii împrejurãri.

ªi nu trebuie sã ne ducem numaidecât cu gândul la autori
contemporani (precum Fãnuº Neagu, Mircea Micu, Nicolae Dan
Fruntelatã, Nicolae Rotaru ºi chiar subsemnatul) care ne-au dat
mai demult ori mai de curând astfel de „Cãrþi cu prieteni”, întrucât,
trebuie s-o spunem din capul locului, Timbre de lipit pe suflet nu
seamãnã nici pe departe cu lucrurile similare, anterioare, cu
aceeaºi tematicã.

El însuºi un personaj ubicuu în lumea culturalã a ultimelor

decenii (se miºcã repede ºi „presteazã” diverse activitãþi publicistice
ºi editoriale), dl. Firiþã Carp ne demonstreazã prin aceastã carte cã
omul cultural, autorul, (ca sã folosim o expresie a lui Radu Cârneci)
a fost dublat, dacã pot zice aºa, de scriitorul observator, de insul
care, chiar ºi în întâlniri întâmplãtoare (la un festival literar, la o
expoziþie de picturã, la o lansare de
carte etc.) are rara ºi admirabila
capacitate de a „citi oamenii”,
aidoma unor volume cãrora le poþi
descoperi mesajul încã de la primele
pagini.

Afirmând cã Ghiþã Covaºã (unul
din multele figuri din galeria de
portrete propuse, n.n. F.P.) „ªtie
sã se bucure de prieteni deopotrivã
ca de gândurile lor bune, mai abitir
ca oricine”, dl. Firiþã Carp de fapt
se defineºte pe sine, fiindcã
„timbrele” pe care ºi le lipeºte (sau
i s-au lipit) de suflet sunt tot atâtea
oglinzi ale prieteniei, ale iubirii de
oameni ºi de þarã, ale dãruirii
pentru ºi întru prieteni, ale
generozitãþii, ospitalitãþii ºi a altor
multe calitãþi pe care autorul le
descoperã la ceilalþi.

Joc al întâmplãrii ºi al
hazardului, întâlnirile d-lui Firiþã
Carp sunt tot atâtea bune prilejuri
de a vedea partea plinã a paharului,
cum se spune, din tot ºi din toate.
Iatã câteva exemple: despre Ioan
Romeo Roºiianu ne spune:
„Publicist remarcabil, ctitor de publicaþii ºi de edituri, poet talentat
ºi critic literar cu acut simþ al valorii, el este înainte de toate un
altruist. Fiindcã, în afara desãvârºirii propriei creaþii, se zbate sã
afle oriunde talente, sgândãre pe unde nici nu te aºtepþi, în folclor,
în management cultural, în entitãþi culturale ºi în sufletele
oamenilor, poate-poate! ªi atunci când descoperã mãcar mici
firiºoare de interes ºi bunãvoinþã, le promoveazã cu o generozitate

Firiþã Carp, scriitorul convins cã „lumina nu are
greutate, are doar blândeþe ºi cãldurã”

ieºitã din comun… Implicarea sa în fenomenul cultural actual
este de notorietate ºi exemplarã fãrã nicio îndoialã”; despre alt
personaj, om de bine ºi constructor de culturã ºi de prietenie,
Marin Mândrilã, scrie: „Dacã îl urmãreºti atent cum umblã printre
oameni, oferind vorbe bune ºi construind bucurii de jur-împrejur,

îi vei observa raniþa aceea fantasticã plinã cu
luminã, veche de când se ºtie ºi proaspãtã
întotdeauna, lumina aceea unicat a iubirii faþã de
ceilalþi, pe care o carã necontenit urcând-o
neobosit pe calea lactee a omeniei.”.

Dl. Firiþã Carp scrie cu frenezie, dar ºi inspirat,
cu vorbe frumoase, pe deplin meritate de cãtre
cei pe care-i portretizeazã, realizând o originalã
galerie de chipuri în care ºi-au aflat locul poeþi ºi
pictori, jurnaliºti, editori, dar ºi cei cãrora
destinul le-a hãrãzit ceea ce se cheamã „lucrul
cu cartea”, precum d-na Georgeta Munteanu, de
la Librãria „Mihail Sadoveanu” din Bucureºti,
doamna care organizeazã, de câteva decenii
încoace, lansãri de carte, întâlniri cu scriitorii ºi
altele.

Într-o lume tot mai întunecoasã, când alienarea
individului pare a fi devenit ceva la ordinea zilei,
dl. Firiþã Carp ne-a dat o carte plinã de luminã ºi
de încredere în noi, voind parcã sã ne
demonstreze cã prietenia, solidaritatea,
frumuseþea sufleteascã din fiecare reprezintã –
încã! – o ºansã a supravieþuirii spirituale.

La capãtul lecturii, închizând volumul, am
întâlnit pe ultima copertã un mini-eseu despre
fericire, în care, printre altele citesc: „… fericirea
se trãieºte, nu se scrie. Da, aºa cred eu, fericirea
se trãieºte, mai exact se consumã. Sigur se

consumã! ªi numaidecât proaspãtã, fiindcã ea este entitatea care
nu poate fi observatã. Singura care nu se poate pãstra, indiferent
cât de mult ar prisosi vreodatã cuiva.”.

Ei, bine, se poate afirma cã autorul ne-a prilejuit ºi nouã,
cititorilor, o bunã întâlnire cu fericirea pe care a trãit-o/o trãieºte
printre prietenii despre care scrie, aºa încât a reuºit s-o „eternizeze”
prin scrisul lui. Lucru mare, fãrã îndoialã.

Invitat mai deunãzi la Biblioteca judeþeanã „V. Voiculescu”

din Buzãu, cu prilejul unei sãrbãtori a acesteia, m-am întâlnit,

cred cã pentru a doua sau a treia oarã de când ne-am cunoscut, cu

dl. Ilie Mândricel.

ªi pentru cã, probabil, celor mai mulþi dintre cei care citesc

aceste rânduri numele lui nu le spune prea mult, mã grãbesc sã

mã achit de o necesarã sarcinã în astfel de

împrejurãri: aceea de a prezenta omul.

Dl. Ilie Mândricel, profesor de meserie,

este un scriitor nãscut ºi crescut în fabuloasa

zonã a Buzãului, cea din care au plecat

numeroase personalitãþi cu care oamenii de

aici se mândresc. ªi pe bunã dreptate, de

vreme ce Vasile Voiculescu, marele scriitor

ºi, mai apoi George Emil Palade, singurul

român deþinãtor al Premiului Nobel, s-au

nãscut ori au avut strânse legãturi cu acest

fabulos þinut de la Curbura Carpaþilor.

Fiind, aºadar, într-un anume fel un

continuator al îndelungatelor tradiþii culturale

ale zonei, dl. Ilie Mândricel a simþit cã are o

nobilã ºi demnã de admirat vocaþie: aceea de

a face cunoscut lumii þinutul sãu natal, care

nu e nici pe departe unul oarecare, ci un spaþiu

geografic cu o istorie milenarã, plinã de

evenimente memorabile, de vreme ce aci s-

au pãstrat vestigii din urmele unor fapte ºi

evenimente de importanþã extraordinarã

pentru istoria naþionalã, pentru cultura þãrii

– simboluri ale vieþuirii ºi creaþiei neîntrerupte

a românilor.

Privesc la cel mai recent volum semnat de dl. Ilie Mândricel

(Mãrturii buzoiene în colecþiile Bibliotecii Academiei Române,

Editura C.I.D. Bucureºti, 2018) ºi – cum lesne se poate deduce!

– realizeaz cã autorul are în spatele lui o documentare vastã,

întinsã pe mai mulþi ani, pe care nu ºtiu câþi oameni dintre cei de

azi ar fi fost în stare s-o realizeze.

Dar înainte de a prezenta, fie ºi fugitiv, cuprinsul cãrþii, se

cuvine a menþiona aci ceea ce  am putea anumi „antecedentele

editoriale” ale d-lui Ilie Mândricel.

Aºadar, citiþi ce ºi cât a putut scrie acest buzoian, mare iubitor

al plaiurilor lui natale: Vestigiile rupestre din Munþii Buzãului

(1980), Izvoare din adâncuri. Începuturile învãþãmântului

buzoian la sate (2000), Chemarea

clopotelor scufundate (2006),

Vestigii rupestre ºi alte locuri

magice din Munþii Buzãului (2008),

Scormonind prin cenuºa

veacurilor. Culegere de documente

despre comuna Bozioru, judeþul

Buzãu (2011), Bozioru. 500 de ani

de atestare documentarã (2015),

Fosta Mãnãstire Gãvanele (2015),

Din umbra chiliilor în floare

(2017), Fidelitatea memoriei

colective. De la Colchida din

Curbura Carpaþilor la Athosul

românesc (2017).

Toate acestea sunt cãrþi care –

mai este, oare nevoie s-o spun? –

au în spate ani lungi de

documentare, ceasuri nesfârºite de

studiu în arhivele locale ºi în cele

centrale.

Numai cine nu a frecventat

bibliotecile ºi n-a trãit niciodatã

fiorul descoperirii unui document,

a unui act despre care n-a scris ºi

n-a vorbit nimeni pânã la el nu poate înþelege truda, acribia ºi

pasiunea d-lui Ilie Mândricel pentru studierea ºi scormonirea

trecutului cultural al þinutului de la Curbura Carpaþilor.

A spune, convenþional, cã în faþa unor asemenea oameni

trebuie sã ne înclinãm ºi sã ne scoatem pãlãria este, desigur, un

loc comun. Unora ca el trebuie sã le acordãm întreaga noastrã

preþuire, fiindcã ne dau o autenticã lecþie de patriotism. Acel

patriotism despre care, cum spuneau Nicolae Iorga, Dimitrie

Gusti ºi încã mulþi alþii se naºte din patriotismul local al

împãtimiþilor de studierea istoriei locurilor lor natale.

Se cuvenea, se impunea, de fapt, ca o atât de bogatã carierã

precum a d-lui Ilie Mândricel  sã fie încununatã de o lucrare mai

vastã, mai cuprinzãtoare, cum este cartea Mãrturii buzoiene în

colecþiile Bibliotecii Academiei Române. Ceea ce s-a ºi întâmplat,

spre cinstea autorului ºi spre bucuria noastrã, a tuturor celor care

ne iubim þara ºi niciodatã nu vom obosi cãutând sã-i cunoaºtem

cât mai bine ºi cât mai exact trecutul, bogãþiile, frumuseþile,

mãrturiile care ne conferã identitate în faþa lumii.

„Biblioteca Academiei Române, una dintre cele mai mari din

þarã – citim în introducerea volumului – a adunat de-a lungul

anilor în fondurile sale documentare, foi volante, scrisori, hãrþi,

manuscrise ºi cãrþi de o importanþã capitalã pentru istoria noastrã.

Nu puþine dintre acestea sunt produsul meleagurilor buzoiene

sau se referã la acestea, prezentând un interes de prim rang

pentru cercetãtorul interesat de aceste locuri. Personalitãþile

proeminente ale Buzãului („oameni de ieri ºi de azi”, cum îi

numesc unii autori) au lãsat roadele rãgazului lor pãmântesc în

depozitele acestei instituþii. (…) Aceastã carte se vrea o cãlãuzã

la îndemâna tuturor celor interesaþi sã descopere mãrturiile

buzoiene pãstrate la Biblioteca Academiei Române. (…) Pe cât a

fost posibil, materialele au fost prezentate cronologic ºi alfabetic

în cadrul aceluiaºi an. Pentru a uºura consultarea, s-a adãugat ºi

un indice alfabetic al localitãþilor buzoiene (moºii, mãnãstiri ºi

schituri) cu trimitere la paginile cãrþii unde apare fiecare dintre

ele, unele figurând de mai multe ori pe aceeaºi paginã. S-au

inclus aici ºi numele unor aºezãminte monahale din afara judeþului

dar cu proprietãþi la Buzãu”.

Este interesant ºi necesar de subliniat cã menþionarea unor

documente, mãrturii º.a. se face cu un scurt rezumat al subiectului,

aºa încât posibilului, virtualului cercetãtor i se uºureazã munca

substanþial.

Oglinda panoramicã (ºi deci cuprinzãtoare) a valorilor

buzoiene de ieri ºi de azi, cartea d-lui Ilie Mândricel ni se pare a

fi un volum de referinþã pentru azi ºi pentru mâine. ªi el trebuie

apreciat ca atare.

Ilie Mândricel, un mare iubitor al
plaiurilor lui natale



99999ESEUESEUESEUESEUESEU

ARGUMENT: „Cunoaºterea provine din experienþã; bogãþia

ei este direct proporþionalã cu amplitudinea ºi profunzimea

cercetãrii.” (A. D. Xenopol)

Cuvinte cheie: prezentarea lui A. D. Xenopol, elemente de

analizã pentru terminologia istoriei, obiectivitatea spaþiului ºi a

timpului, naturã ºi istorie, ºtiinþe ale materiei ºi ale spiritului,

faptele de coexistenþã, faptele de succesiune, cauzalitate ºi legitate,

perspectivã evoluþionistã ºi pozitivistã, limba românã ºi

terminologia istoricã

1. Autorul, Alexandru D. Xenopol (1847-1920) este unul dintre

marii istorici ºi teoreticieni ai desfãºurãrii lumii româneºti, savant,

care a reuºit sã închege o primã sintezã istoricã, pornind de la

principii filozofice, o teorie ºi ºtiinþã istoricã, aproape completã,

privind istoria poporului român.

Pornind de la ºtiinþele epocii secolului al XIX-lea, A. D.

Xenopol oferã o înþelegere raþionalã a evoluþiei, explicând-o

prin factori imanenþi;

Din perspectivã cronologicã, evoluþia parcurge, pentru istoricul

român: o treaptã anorganicã, una organicã, a treia treaptã

spiritualã1.

Din perspectivã cronologicã, pentru A. D. Xenopol, devierea

ºi abaterea faþã de sistemul de prezentare

al istoriei înainte de 1880, presupune mai

multe etape de prezentare, de aceea am

restrâns! cercetarea doar la volumul

Istoria Românilor din Dacia Traianã.

Teoria lui A. D. Xenopol asupra istoriei

este exemplificatã în 1899, de ideile propuse

în studiul publicat în limba francezã, Les

Principes fondamentaux de l’histoire.

Pornim de la analiza detailatã a

problemei terminologice cu ajutorul:

– bibliografiei teoretice asupra

cercetãrilor terminologice;

– sistemului practic oferit de studiile de

specialitate;

– unor elemente oferite de studiul cu

referire la tematica filozoficã româneascã

în epoca de formare, din cercetarea lui

Ioan Oprea2.

2. Termenii la care ne referim, ca

reflex ºi oglindire, sunt marcaþi cu

aldine: DACIA, TRAIAN

Ne vom preocupa de stilul funcþional, prin intermediul

limbajului terminologic al istoriei, existente în studiul Istoria

Românilor din Dacia Traianã, sintezã de aproximativ 4000 de

pagini, studiu vast al lui A. D. Xenopol, cu referiri la aspecte din

viaþa socialã, viaþa economicã, viaþa politicã, viaþa administrativã,

viaþa culturalã ºi viaþa religioasã, cu elemente tematice din evoluþia

activitãþii umane privitoare la producþiile ºi bogãþiile spaþiului

din Dacia Traianã.

În Istoria Românilor din Dacia Traianã, A. D. Xenopol trimite

cãtre instituþii proprii statelor româneºti, integrate activitãþilor:

juridice, financiare, ºcolare, cutumiare, militare, intelectuale,

cu referiri la: ºtiinþã, bisericã, la politica internã ºi externã.

Istoria Românilor din Dacia Traianã pregãteºte conºtiinþa

unitãþii poporului român, pornind de la genezã prin labirintul

istoriei, folosind sferele tematice din cadrul temelor propuse.

În Istoria Românilor din Dacia Traianã, A. D. Xenopol

reliefeazã: categoriile sociale, starea ºi evoluþia þãranilor,

meºteºugarilor, breslaºilor, târgoveþilor, orãºenilor sau a marilor

proprietari funciari, într-o sintezã desfãºuratã pe un spaþiu

geografic enorm.

Am utilizat pentru stabilirea direcþiei de cercetare tematice,

un mod de analizã aplicatã, similar acelui oferit de analiza

limbajului românesc filozofic, existent în studiul lui Ioan Oprea3,

astfel am pornit de la relaþii cu perioada terminologiei ºtiinþifice

din epoca veche,

– pentru a observa orientarea terminologiei istorice din opera

lui A. D. Xenopol din 1880 spre aspectul terminologiei istorice

actuale,

– cu diferite decantãri ºi stabilizãri ale lui A. D. Xenopol faþã

de creaþia lui B. P. Hasdeu4,

– cu referire la un sistem comparativ al gândirii teoretice a lui

A. D. Xenopol cu acela al terminologiei istoriei la N. Iorga,

preluând pentru demonstraþie termenul de serie.

Epoca modernã a istoriei româneºti ar începe odatã cu

Unirea din 1859, moment semnificativ, ce a simbolizat o intrare

a þãrii în context european, prin ruperea influenþei politice otomane

ºi ruseºti, în favoarea influenþei franceze ºi germane.

Terminologia istoricã depinde de relaþia cu sistemul puterii

statale ºi cu sistemul lingvistic. Formarea naþiunilor ºi statelor

moderne este pregãtitã de sistemul de educaþie, acela care

presupune o generaþie de tineri, formatã la un sistem educativ

apusean, sistem care depinde de relaþiile internaþionale, depinde

de viaþa economicã, socialã, cotidianã în epoca modernã, de

revoluþii ºi miºcãri sociale, de apariþia ºi instituþionalizarea

culturii ºi a valorilor democratice în epoca modernã.

Sarcina culturalã, de analizã a personalitãþii lui A. D. Xenopol

este uºuratã de existenþa unei monografii speciale din cultura

românã, o monografie, care referindu-se la creaþia lui A. D.

Xenopol5, o monografie, care urmãreºte traseul parcurs de la

scrierile de istorie pânã în contemporaneitate, de la descrierile

de cãlãtorie cãtre codice ºi lucrãri cu caracter biografic, de la

publicaþiile cu caracter istoric, pânã la volumele sau compendiile

esenþiale ale istoriei, o monografie, care teoretic, ne ajutã la un

studiu, care trimite cãtre sistemul operaþional similar tematic din

terminologia ºtiinþificã, cu relevanþa unui limbaj istoric.

3. În acest text vom preciza prezenþa terminologiei ºtiinþifice,

de sorginte istoricã în creaþia lui A. D. Xenopol. Pentru acest

domeniu, istoria, ºtiinþã spiritualã, este

necesarã stabilirea definiþiei ºtiinþei

teoretice ºi practice a disciplinei, pusã

sub sfera tematicã a ºtiinþei istoriei.

Criteriul distincþiei ºtiinþelor la A. D.

Xenopol depinde de raportul

fenomenelor respective faþã de spaþiu ºi

timp; ºtiinþele teoretice se sub-împart

pentru A. D. Xenopol în ºtiinþe ale

materiei ºi ale spiritului (matematica,

logica, economia politica, dreptul).

ªtiinþele istorice se subîmpart ºi ele în

– ºtiinþe ale materiei (geologia,

paleontologia, teoria evoluþiei) ºi

– ºtiinþe ale spiritului (istoria cu toate

ramurile sale, întregul complex al

ºtiinþelor care cerceteazã viaþa socialã);

obiectul cunoaºterii ºtiinþifice prezintã o

dualitate ontologicã: co-existenþa ºi

succesiunea, care solicitã o perspectivã

sincronicã ºi diacronicã.

Istoria devine o ºtiinþã, care ajutã la

perceperea fiinþei din trecut, ajutã politica prezentului ºi

construieºte viitorul.

4. Cele douã caracteristici ale disciplinei istoria (co-existenþa

ºi succesiunea) sunt trãsãturi structurale ºi complementare ale

lumii, iar istoricitatea reprezintã o dimensiune ontologicã, pe

care o cerceteazã disciplinele istorice.

Faptele de succesiune îºi modificã calitatea în timp, elementele

diferenþiale sunt decisive în cadrul lor, sunt fenomene unice,

individuale, care nu se reproduc identic niciodatã. Faptele de

succesiune sunt fenomene istorice, care se manifestã, atât în

naturã, cât ºi în societate.

Concepþia istoricã a lui A. D. Xenopol se înscrie într-o

perspectivã evoluþionistã ºi pozitivistã, specificã epocii.

Cele trei regnuri (treapta anorganicã, organicã, spiritualã)

sunt unitare, considerã A. D. Xenopol, prin „elementul comun

al materiei, temelie a vieþii ºi a spiritului”. Evoluþia în istorie, în

naturã, nu este doar cantitativã, ci ºi calitativã: „dezvoltarea a

fost întotdeauna o perfecþionare”.

Scrierea istoriei în limba românã poate sã demonstreze

capacitãþi de prezentare ale timpului istoric, modalitãþi speciale

prin periodizarea evenimentelor istorice; prin sistemul de

alcãtuire a fazelor cronologice; prin periodizarea evenimentelor

istorice, în funcþie de relaþia cu terminologia ºtiinþificã (filozoficã,

socialã, istoricã) utilizatã, cu o secþiune, care necesitã o precizie

semanticã specialã.

5. A. D. Xenopol precizeazã cã ºtiinþa istoriei se constituie ca

o relaþie între noþiuni ºi fenomenele reale, autorul manifestã

încredere în cunoaºtere ºi în capacitatea ºtiinþei de a contribui la

dezvoltarea socialã.

A. D. Xenopol elaboreazã o teorie originalã a istoriei, se ocupã

de statutul epistemologic al istoriei, prin distincþia dintre faptele

de repetiþie ºi faptele de succesiune: faptele de repetiþie nu se

modificã esenþial în spaþiu ºi timp, elementele asemãnãtoare

prevaleazã asupra celor diferite. Aceste fapte de repetiþie se

manifestã atât în naturã, cât ºi în societate, în ele predominã

elementele de generalitate, constanþã, stabilitate relativã.

6. O altã direcþie a observaþiilor din aceastã cercetare, urmãreºte

evoluþia mentalitãþilor de-a lungul secolelor pânã la renaºterea

ulterioarã a interesului pentru istorie. Preocupãrile istorice se

deschid fie spre polemici (combaterea lui Rösler) fie pentru a

particulariza legãtura între „cugete semãnãtoare”, care transmit

elemente privitoare la formarea unei limbi româneºti, o prelucrare

a limbii culte (corespondenþa dintre C. Negruzzi ºi Ion Eliade)6.

A. D. Xenopol porneºte de la scrierile istorice, raportate la

investigaþiile de naturã istorico-geograficã, (M. Kogãlniceanu),

de la diferitele sisteme filosofice ºi contribuie la importanþa

apariþia academiilor, cu un spectru larg al preocupãrilor conexe

(restaurarea ºi conservarea monumentelor istorice), parte

integrantã în studiul ºi cercetarea istoriei.

Lucrãrile lui A. D. Xenopol sunt: Cultura naþionalã, Studiu,

(1868); Despre învãþãmântul ºcolar în genere ºi în deosebi

despre acel al istoriei, Studii economice, (1879); Istoria

românilor, (1879); Istoria românilor din Dacia-Traianã, 6

volume, (1888–1893); Istoria românilor din Dacia Traianã, 14

volume, (1880-1910); Rãzboiul dintre Ruºi ºi Turci, 2 volume,

(1880), Teoria lui Rösler,  (1884); Memoriu asupra

învãþãmântului superior în Moldova, (1885); Etudes historiques

sur les peuples roumains, (1887); Mihail Kogãlniceanu, (1895);

Industria mãtãsei, (1896); Principii fundamentale ale istoriei,

(1899, în francezã); Teoria istoriei, (1908, în francezã); Istoria

partidelor politice din România, (1910)7.

7. Remarcat de Titu Maiorescu în 1866, A. D. Xenopol este

trimis la studii la Berlin, pe cheltuiala societãþii Junimea. Aceastã

cunoaºtere a limbilor diferite reprezintã un grund pe care se va

dezvolta cercetarea documentatã a istoriei.

În studiul Cultura naþionalã (1868), A. D. Xenopol cerceteazã

raportul dintre sufletul unui popor (stãrile de spirit, inteligenþa,

puterile cognitive, formele de creaþie) ºi împrejurãrile sau mediul

extern în care se formeazã, considerând cã impresiile venite din

lumea exterioarã oferã particularitate dispoziþiilor sufleteºti.

Personalitatea sa este perfect demonstratã de I. E. Torouþiu8, în

scrisori A. D. Xenopol se dovedeºte a fi modest în ceea ce priveºte

capacitatea de a fi perfect9, dar ºi un descoperitor al realitãþii

sufletului în cãutarea frumosului10.

Acest traseu lingvistic ºi cultural, vizibil în scrisorile din

tinereþe11, al lui A. D. Xenopol este exemplificat, într-una dintre

direcþii, aceea a terminologiei istorice, prin prisma celor mai

importanþi termeni, care au iniþiat istoria:

– formele ºi trãsãturile istoriei, cu varietate dualã: urcuº alãturi

de coborâº12,

– termeni istorici pentru domeniul metodologiei ºi al

cercetãrii istoriei,

– termeni secanþi istorici cu ºtiinþele adiacente: religie,

moralã, filozofie a istoriei, filozofie socialã,

– termeni istorici referitori la fiinþa umanã,

– termeni istorici din sisteme mai îndepãrtate.

În final, se prezintã concret ºi analitic, sperãm concis, clar,

contribuþiile ºi inovaþiile aduse de diferiþi teoreticieni în studiul

tematic al terminologiei istorice. Traseul originii termenilor

istorici este destul de dificil de trasat, întrucât A. D. Xenopol

vorbea mai multe limbi, în special, franceza ºi germana, a învãþat

ºi latina. Ar trebui sã se menþioneze ºi continua stãruinþã a lui A.

D. Xenopol în a preþui frumosul artistic13 ºi munca intelectualã14.

Mesajul non-artistic, de tip cultivat, are la autor, ca punct de

referinþã, gradul de exprimare zero, mesajul istoric nu reprezintã

un mesaj standard general ºi comun, se deosebeºte de limbajul

matematic prin stil ca alegere ºi combinare a faptelor spirituale,

o expresie a reacþiunii istoricului A. D. Xenopol, într-un moment

dat: „Când spiritul e slab, imiteazã, când e tare, atunci modelul

frumos sau bun îi este un impuls pentru a produce independent

ceva mai frumos ºi mai bun.”15

Scopul ºi obiectul cercetãrii porneºte de la necesitatea

cunoaºterii lexicului textelor de popularizare a ºtiinþei istorice

româneºti, elaborate de cãrturarii români, texte care nu au fost

tratate într-o lucrare de sintezã. Lucrarea îºi propune sã abordeze

lexicul vehiculat de aceste texte, în special lexicul arhaic istoric

înlocuit ºi modificat în ansamblul neologic, o problemã care

meritã sã fie supusã unor investigaþii dintr-un punct de vedere

modern, cu scopul obþinerii unei imagini de ansamblu al

terminologiei istorice, asupra acestui subiect de o surprinzãtoare

actualitate.

(continuare în pag. 13)

TEMATICA OPEREI ISTORICE A LUI A. D. XENOPOL

ªI REFLEXELE EI LA NIVEL LEXICAL
Terminologia istoricã româneascã (de la începuturi pânã la 1913)

Prof. dr. Neculai C. MUSCALU
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Extraordinara forþã a
verdictului din finalul
Moromeþilor I, anume
,,Timpul nu mai avea
rãbdare”, este ecoul
conclusiv al episodului
despre instrucþia premilitarã
a tinerilor (cap. al XIV-lea).

Legãtura meritã sã fie fãcutã nu doar logic, ci mai ales pentru
subtilitatea de construcþie a romanului, fiind punctul pe care se
sprijinã rostogolirea evenimentelor din viaþa siliºtenilor spre
deznodãmânt: rãzboiul. În acest episod ºi în câteva pagini care îl
preced sau îl succed, Marin Preda adunã mai toþi fermenþii
conflictului romanului concentrat pe trauma þãranului împins în
afara condiþiei lui existenþiale. În afara istoriei. La început,
Moromete ºi ai lui privesc cu îngãduinþã
împuternicirea învãþãtorului de a pune
tinerii sub ordin militar; nu toþi cei care se
strângeau în poiana lui Iocan sã priceapã
politica iau în seamã pericolul legionar;
toþi, însã, urmãresc tensiunile politice de
la Bucureºti ºi se întreabã, în felul lor, ca
ºi Nilã dupã conflictul cu comandantul de
instrucþie: ce se întâmplã în lume? Ca ºi
povestirile de debut Calul sau Salcâmul
publicate în 1942, episodul cu instrucþia
are independenþã ºi poate trãi liber ca o
povestire cu miez.

Tinerilor li se spune cã premilitara îi va
scuti de un an de militãrie, motiv suficient
pentru unii sã nu cearã alte lãmuriri. Doi
dintre ei vãd cu ochi rãi zelul comandantului
unei oºti cu puºti de lemn, unul nemulþumit
de rigiditatea învãþãtorului faþã de absenþe,
altul, Nilã, revoltat de absurdul instrucþiei,
de puterea învãþãtorului asupra libertãþii lui,
ceea ce îl face sã se întrebe „ce se întâmpla
în lume?” Aceastã nedumirire o au mai toþi
siliºtenii lui Moromete ºi pe ea aºeazã Preda
acumularea tensiunilor ce-l vor face pe
scriitor sã prevesteascã rãzboiul cu
uimitoarea lui remarcã din finalul romanului:
,,timpul nu mai avea rãbdare”. Toate
necazurile de dinainte: sãrãcia ºi lupta cu
statul pentru plata fonciirii, cu bãncile pentru
achitarea creditelor nu mai contau în faþa
perspectivei rãzboiului. Credinþa lui Marin Preda este cã povara
istoriei întotdeauna se prãvale pe umerii lor. Într-un interviu s-a
arãtat contrariat de opinia celor care nu ajunseserã la acest adevãr:

„– Au existat oameni de culturã români în al cãrui glas s-a
simþit o disperare cã România nu <<face istorie>>. În realitate
toate fiinþele umane existente pe pãmânt fac istorie”. (Mihai
Ungheanu, Interviuri neconvenþionale; în continuare, citatele,
fãrã o altã precizare, sunt din acest interviu). Adicã Moromete,
Cocoºilã, Þugurlan, Bãlosu fac, cu siguranþã, ºi ei istorie. Fiul
acestuia din urmã, Victor, legionar, cu ceva ºcoalã, va face chiar
prea multã ,,istorie” ucigându-l pe Dumitru al lui Nae. ,,Eroarea
fundamentalã a acestor disperaþi – (cei care cred cã românii nu
fac istorie, n.n.) constã în faptul cã ei refuzã sã vadã adesea cã
istoria se exprimã în spirale lungi, în timp ce ei ar dori ca aceste
spirale sã fie scurte ºi ei sã joace primul rol. Toatã lumea intrã în
vârtej. Deci ºi Moromeþii”. Moromete ºi ai lui, înþelegem de aici,
se înscriu în aceste intervale lungi. Armata pentru Nilã ºi tulburarea
lumii pentru Moromete rup logica spiralelor lungi. Ritmul
existenþial al satului dat de muncã ºi de ora petrecutã seara de
tineri la poartã cu cele care urmau sã le fie neveste, este ameninþat
de semnele dezordinii. Deocamdatã, nimeni nu vorbeºte de rãzboi.
Nilã ºi cei care mergeau la premilitarã nu-i prevesteau apropierea.
Moromete ºi cei adunaþi în poiana lui Iocan încep sã se îngrijoreze
de ascensiunea legionarilor dupã uciderea în bãtaie a lui Dumitru
al lui Nae de cãtre Victor Bãlosu. Episodul cu premilitãria ºi, mai
ales aceastã crimã, anunþã catastrofa. Preda nu va face din
Moromeþii un roman al rãzboiului. Abia Delirul, care apare douã
decenii mai târziu, în 1975, va fi, cumva, un astfel de roman.

Episodul pregãtirii militare îi contrariazã pe tineri prin puterea
pe care o capãtã învãþãtorul din sat. Acesta îi adunã sub ordin, iar
ei nu pot sã se împotriveascã. De unde atâta putere! Toderici îi
ameninþa cu pedepse nemaiauzite pe cei care lipseau de la
premilitarã: ,,O sã-l bag eu în puºcãrie… pe mã-sa de bandit!”.
Absurditatea ordinelor ºi ameninþãrile îl scot din sãrite pe Nilã
care se repede la gâtul comandantului, nemulþumit cã este alergat
ºi obligat sã se culce în noroi. Conflictului îi pune capãt jandarmul,
prezent la instrucþie cu o înjurãturã adresatã rãzvrãtitului, o
ameninþare (sã nu se punã cu Toderici ,,fiindcã e al dracului ºi s-
ar putea s-o pãþeascã cu el”) ºi, în final, cu norocul cã îl cunoaºte
pe Moromete, pe taicã-su. Niciunul din cele trei argumente nu
lãmurea lucrurile. Explicaþiile jandarmului nu þineau de militãrie,
ci de normele morale ale satului. Imperativul supunerii rãmânea
neexplicat. Ca ºi instrucþia care sporise confuzia lui Nilã.
Evenimentele noi intervenite în viaþa siliºtenilor nu aveau noimã.
Nilã ºtia cã oamenii înþelegeau viaþa simplu: muncã, familie,
copii, moarte ºi, din nou, muncã, familie, copii, moarte. Un

pogon de pãmânt, dota pentru mãritat, biserica pentru purificare
moralã ºi rar, foarte rar, cartea închideau niºte frontiere. Abia
fonciirea ce-i mai rãzvrãtea mocnit. De aici, întrebarea lui Nilã
când se întorcea acasã de la instrucþie: „Ce se întâmpla în lume?”.
Este un semnal cã acea binecuvântare de care se bucura satul lui
va lua sfârºit în curând. Un semnal care nu mai concorda cu
liniºtea din deschiderea romanului: „În câmpia Dunãrii, cu câþiva
ani înaintea celui de-al doilea rãzboi mondial, se pare cã timpul
era foarte rãbdãtor cu oamenii; viaþa se scurgea aici fãrã conflicte
mari”. Ecoul acestui avertisment îl vom regãsi în final, când
Moromete încetã sã mai participe la discuþiile politice din poiana
lui Iocan: „Lipsite însã de omul lor aceste adunãri aveau sã-ºi
piardã ºi ele curând orice interes. Trei ani mai târziu, izbucnea
cel de al doilea rãzboi mondial”. ªi, imediat, cade sentinþa:
„Timpul nu mai avea rãbdare”. Devine logicã legãtura dintre

instrucþia militarã, crima legionarã ºi furtuna prevestitoare de
rãu: rãzboiul.

Nu doar pe Nilã îl nemulþumea puterea comandantului în timpul
instrucþiei pusã de acesta, fãrã explicaþii, pe seama datoriei faþã de
stat. Nu era vreme de rãzboi; munca era mai importantã decât
alergatul fãrã noimã. Un flãcãu, Inochentie, lipseºte pentru cã,
explicã cineva absenþa acestuia: ,,N-a vrut sã vie ’cea cã el e ostenit
de la sapã, ’cea cã ce, l-a câºtigat statul la belciuge?”. Aºadar, cum
nu fusese câºtigat de stat la belciuge, nu avea nici o datorie faþã de
acesta. Învãþãtorul îl înjurã gros pe Inochentie ºi explicã celor
prezenþi, ca sã înþeleagã ºi sã audã ºi insubordonatul: „Parcã pe
mine m-a prins statul de bogdaproste… pe mã-sa de Inochentie…
Dar când te cheamã þara la datorie, trebuie sã te duci cã dacã nu, te
ia mama dracului… Cã d-aia þara asta a rãmas o þarã de mameluci,
pentru cã Inochentie al meu îi dã cu belciugele”.

Deci, datoria faþã de þarã! Numai cã þãranul, în timp de pace,
nu suferã pentru þara de dincolo de el, cum nici þara nu suferã de
necazurile lui. Þara lui era munca, erau copiii pentru care nu are
destul pãmânt sã le dea ca sã trãiascã pe picioarele lor când vor
avea familie. Þara lui era sãrãcia. Unora, þara le mai dãdea câte
ceva. „’Cea cã dumneavoastrã aveþi leafã, domnule comandant,
zise acelaºi glas. <<Îi convine lu domnu Toderici, cã are leafã>>,
continuã el în gând. Gândul „al doilea”, cel nespus. Asta ar fi
vrut sã-i spunã ºi el, cu glas tare, dar nu putea pentru cã Toderici
are acum putere sã-l trimitã la puºcãrie! Aºa cã pãstrã gândul
pentru el, ca Moromete care nu-i da toate lãmuririle percitorului
de ce nu plãteºte fonciirea. Ce ºtia el, învãþãtorul Toderici, ce
însemna sã vii obosit de la sapã ºi sã mai trebuiascã sã ieºi seara
pe uliþã. El nu tãia salcâmul din curte ca sã facã bani ºi sã plãteascã
dãrile la stat. El avea leafã!

Preda nu va scrie, cu adevãrat, niciodatã un roman doar al
rãzboiului, Delirul fiind consacrat crimei politice, rebeliunii
legionare în primul rând, ºi abia apoi rãzboiului împotriva Rusiei
sovietice. Despre prima temã memorabilã este discuþia dintre
mamã ºi Antonescu, iar tema rãzboiului este acoperitã de
corespondenþa de rãzboi a lui Paul ªtefan. Deºi era captivat de
„Rãzboi ºi Pace” al lui Tolstoi, de Kutuzov ºi de Napoleon,
Preda avea ideea lui despre istorie ºi, în consecinþã, despre rãzboi:
istoria nu o fac conducãtorii. El crede cã românii nu au tradiþie în
romanul istoric din cauza unei rele înþelegeri a problemei. Dupã
el, doar trei romane se înscriu în acest gen literar: Pãdurea
spânzuraþilor, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de rãzboi
ºi În preajma revoluþiei al lui Constantin Stere. Preda spune cã
scriitorul român „se ocupã de existenþã” ca temã absolutã a artei,
„în timp ce relaþiile omului cu istoria” este o temã relativã. Acest
raport om – istorie l-a fãcut sã se gândeascã pentru volumul II al
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George Apostoiu

Delirului , ,,la o formulã
miraculoasã cu ajutorul cãreia
sã pot urmãri personajele mele
pânã în 1946 când se încheie
soarta lui Antonescu în faþa
tribunalului poporului”. Asta ar
fi însemnat, în cadrul acelei
formule miraculoase, sã-l

vedem pe Þugurlan pe front, iar Victor Bãlosu, ucigaºul lui
Dumitru al lui Nae, fugit din þarã. Situaþii care ar fi confirmat
evoluþia fireascã a personajelor. Dar, acest al doilea volum al
Delirului nu a mai apãrut. „În ce priveºte istoria, aºa cum avertizez
pe cititor încã din primul volum, rãzboiul nu va face parte în
totalitatea lui din volumul al doilea, ci numai acele fapte care
justificã titlul, nefireºti, care au stârnit acea cantitate de suferinþã
umanã de care istoria n-are nevoie”.

Scriitorul confirmã încã odatã teza la care þinea, anume cã
istoria este fãcutã nu de eroi, ci de oamenii simpli.

Marin Preda ajunge, astfel, la relaþia dintre individ ºi putere. o
relaþie pe care rãzboiul o va releva dramatic. Paul ªtefan, din
Delirul este trimis sã relateze ce se întâmplã pe front, în rãzboi,
cum luptau românii la Est dupã ce Antonescu le ordonase sã
treacã Prutul pentru recuperarea Basarabiei. Din biroul de redacþie,
pentru ªtefan tulburarea istoriei însemna „convulsiuni sociale”,

„structura constituþionalã”, „tentative de lovituri de stat”,
„rebeliuni”. Lângã Odessa, istoria va fi suferinþã,
moarte, haos. El plecase pe front cu o înþelegere
superficialã a politicii, cu un entuziasm neacoperit. Nu
era cazul lui Moromete care þinea singur interesul pentru
politicã, în poiana lui Iocan, citind ziarul. Liberal, el
aflã dintr-un discurs al lui Madgearu cã „Guvernul
partidului liberal român, menþinând starea de asediu de
trei ani ºi cerând prelungirea ºi pe al patrulea an, face o
deplorabilã excepþie”.

„– Haiti! se sperie Moromete, Cine e ãsta, mã
Cocoºilã?

– E deºtept! Rãspunse Cocoºilã. Acesta n-a tocit
bãncile ºcolii degeaba”.

Cocoºilã ºi alþi câþiva veneau în poianã, la fierãria lui
Iocan, sã afle ce-i cu politica fãcutã la Bucureºti de
rege, de Brãtieni sau de cei din Parlament. Ei îºi dãdeau
seama cã ceva începuse sã meargã anapoda. Moromete
continuã sã citeascã din ziar: „Guvernul a practicat arma
diversiunii… a încurajat în fapt extremismul terorist. S-
au sãvârºit crime cu siguranþa impunitãþii. Moromete se
opri sã rãsufle”. (Frumos, minunat tablou!). Episodul
este despre rebeliunea legionarã de la Bucureºti ºi
sugereazã vinovãþia istoricã a guvernului, adicã a lui
Antonescu, de a fi colaborat cu legionarii. În discuþia de
la vila din afara Bucureºtiului, mama îi reproºeazã
generalului colaborarea cu legionarii. Cocoºilã îi
povesteºte lui Moromete cã auzise o conversaþie între
doi inºi, în garã, din care înþelesese cã regele credea cã
„partidele nu mai sunt în stare sã guverneze”. Moromete,
nedumerit, îl întreabã cine erau acei oameni. Nu ºtia, nu-

i mai vãzuse, dar, ca de obicei, îºi taxeazã prietenul: „Nu-º’ ce-or
fi fost ei, în tot cazul oameni deºtepþi, nu proºti ca tine”. Erau
legionari apãruþi ºi în satul acela din câmpia de lângã Dunãre.
Întrebarea lui Moromete nu era gratuitã, el urmãrea sã înþeleagã
pericolul reprezentat de legionari dar, ca de obicei, nu-ºi mãrturisea
tot gândul. Aºa cã, expediazã frãmântarea prietenului cu o
înjurãturã: „Fugi, mã, d-aici. Dã-i în mã-sa de legionari!”. Crima
lui Victor Bãlosu, care l-a omorât în bãtaie pe Dumitru al lui Nae,
va vesti dramatic pericolul care nu mai putea fi doar bãnuit.

Marin Preda este unul dintre marii noºtri scriitori torturaþi de
înþelegerea secretelor cu care istoria þine în capcanele ei omul.
„Tolstoi, afirmã el, sugereazã cã dincolo de fapte existã o forþã
divinã ascunsã care este superioarã ºi lui Napoleon ºi generalilor
care, în fond, determinã adevãratul curs al evenimentelor. Nu
este de înþeles ce cautã, judecând dupã documentele pe care ni le
lasã istoria, un popor care se ridicã împotriva altuia ºi antreneazã
mari dezastre umane. De pildã, este simplist sã crezi cã în spatele
deciziilor lui Hitler se aflau numai monopolurile germane care ar
fi determinat cursul istoriei celui de al III-lea Reich”.

Atunci, care sunt cauzele rãzboiului?
De pe front, ªtefan (Delirul) trimite corespondenþe despre

luptele încrâncenate fãrã victorii. Imaginile îi provoacã tulburãri,
coºmaruri pe care nu poate sã le alunge. Când se întoarce la
Bucureºti constatã cã nimic din ce transmisese el nu mai regãsea
în ziar. Corespondenþa lui, scrisã printre gloanþe, urlete de durere
ºi suferinþele celor care mureau fãrã sã înþeleagã pentru ce, fusese
„adaptatã” politic. Falsificatã. Pentru ªtefan rãzboiul era realitatea;
pentru Niki, prietenul lui, coleg de redacþie, cel care îi mãsluise
corespondenþa, era un ideal. Era, ca pentru Toderici, þara. La
întoarcerea în redacþie, ªtefan constatã cã politica este minciunã;
rãzboiul însemna moarte, nu avea nimic sfânt. Nilã, la premilitara
lui, se întreba, de fapt cãuta neputincios sã priceapã ce rost aveau
ordinele neghioabe ale învãþãtorului care îi tãvãlea în noroi? De
ce trebuia ocupatã gara, când gara nu era sub stãpânirea cuiva.
„Nilã porni spre casã, dar mergea tot cu fruntea încreþitã Avea
acea înfãþiºare chinuitã a surzilor care încearcã sã înþeleagã din
semne. Ce se întâmpla în lume? Cine avea de gând sã ocupe
gara ºi sã atace satul?”. Nu este mirarea unui mameluc, cum ar
fi zis Toderici, ci a omului care nu vedea logica frãmântãrilor
care, pentru el încã nu anunþau apropiata catastrofã. Evenimente
nelãmurite interveneau în viaþa satului. Armata, o dovediserã
generaþii de generaþii, era o rupere de îndeletnicirile obiºnuite.
Þãranii priveau armata cu ostilitate. Existã un folclor al disperãrii
provocat de despãrþire, cauzatã de armatã: Nu mi-e jale cã mã

Cu Marin Preda despre violenþã,

rãzboi ºi despre istorie

(continuare în pag. 13)

Casa natalã a lui Marin Preda din Siliºtea Gumeºti, 2018
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Nicolae Scurtu

O EPISTOLÃ NECUNOSCUTÃ A LUI VASILE GOLDIª
Biografia profesorului,

publicistului ºi omului politic

Vasile Goldiº (1862–1934)

continuã sã se augmenteze cu

noi ºi însemnate mãrturii

despre sine ºi contemporanii

sãi, care au marcat, benefic, o

epocã cu numeroase izbânzi

dar ºi cu unele deziluzii.

Biografia ºi bibliografia sa

au fost cercetate de istorici, de

arhiviºti ºi de biografi de o

profundã þinutã moralã ºi

ºtiinþificã.

Literatura sa epistolarã,

identificatã în bunã mãsurã, a

relevat valenþele intelectualului,

omului politic ºi jurnalistului, care a condus cu pricepere ºi o

aleasã orientare democraticã ziarul Românul, în paginile cãruia

se întâlnesc, poeþi, prozatori, istorici ºi critici literari, traducãtori

ºi memorialiºti din toate regiunile ºi þinuturile româneºti.

Epistola1 pe care o transcriu aici este trimisã poetului,

prozatorului ºi excelentului publicist Nichifor Crainic, unul dintre

cei mai importanþi gazetari ai României interbelice.

Vasile Goldiº, în calitatea sa de preºedinte al Astrei (1923–

1932) îi solicitã lui Nichifor Crainic sã renunþe la postul, pe care

îl ocupa la Fundaþia Principele Carol, ºi îi propune funcþia de

secretar general al Asociaþiunii cu sediul la Cluj.

În aceastã epistolã, extrem de importantã, întâlnim ºi unele

idei politice privitoare la Partidul Naþional-Þãrãnesc ºi, desigur,

la posibilitatea ca acesta sã fuzioneze cu alte grupãri politice din

Transilvania.

Din motive încã neºtiute, Nichifor Crainic2 nu acceptã invitaþia

atât de susþinutã ºi de argumentatã a lui Vasile Goldiº.

*

Arad, 30 sept[embrie] [1]925

Iubite domnule Crainic,

La insistenþa ardelenilor fruntaºi, care au la inimã progresul

poporului primind sã reprezint ºi mai departe interesele

Asociaþiunii culturale Astra ca preºedinte al ei, mã simt dator sã

urmez înainte realizarea programului fixat pentru întãrirea ºi

solidarizarea prin culturã a poporului nostru.

În acest program ia loc de frunte munca secþiunilor literare ºi

ºtiinþifice ale Astrei, reorganizate anul trecut la Cluj. Acum

neapãrat trebuie sã le dãm acestor secþiuni un secretar literar,

care sã direcþioneze, sã armonizeze ºi sã utilizeze activitatea lor

în înþelesul scopurilor urmãrite de Asociaþiune.

Revin la cele vorbite odatã împreunã ºi la nestinsul meu dor de

a te vedea pe d[umnea]ta angajat cu întreg sufletul la apropierea

idealului Astrei.

Te rog, deci, sã-þi examinezi înc[ã] odatã chemarea inimii

d[umi]tale ºi sã iei hotãrârea definitivã, comunicându-mi urgent

ºi fãrã înconjur, dacã vrei ºi dacã poþi sã primeºti postul de

secretar general al Astrei cu domiciliul la Cluj.

Ipotezele sunt douã. Ori te ocupi de Fundaþia Principele Carol

ºi te angajezi la noi, ori rãmâi angajat la Fundaþie ºi numai detaºat

la Asociaþiune.

În ipoteza a doua, la întoarcerea Prinþului voi încerca sã-i storc

asentimentul, rãmânând d[umnea]ta ºi mai departe angajatul

Fundaþiei cu toate beneficiile avute plus remuneraþiunea de la

noi.

Te rog sã-mi comunici toate condiþiile d[umi]tale materiale ºi

de alt ordin în amândouã ipotezele fãrã nici o reticenþã ºi cu toatã

sinceritatea.

[I]eri noapte am sosit acasã de la Sibiu, unde am prezidat

ºedinþa completului Comitetului Central, în care s-au ales cei doi

vicepreºedinþi ai Comitetului, respectiv ai Asociaþiunii.

Au fost aleºi, primul vicepreºedinte d[omnul] dr. Octavian

Russu, avocat în Sibiu, fost ºi pânã acum vicepreºedinte, un om,

care de zeci de ani împlineºte acest post cu deosebit zel ºi pricepere,

lucrând zi de zi ceasuri în birorurile Astrei, fãrã zgomot, fãrã

reclamã ºi fãrã absolut nici o remuneraþiune, pildã strãlucitoare a

altruismului ºi abnegaþiunii, a jertfei neprihãnite pentru idealul

naþional; al doilea dr. Gheorghe Preda, medicul-ºef al ospiciului

de alienaþi din Sibiu, un bãrbat tânãr din vechiul regat, care

trãieºte între noi de 5 ani de zile ºi ca director al Despãrþãmântului

Sibiu al Astrei, a dat dovezi de o destoinicie extraordinarã în

propaganda culturalã.

Alegerea amândurora s-a fãcut cu aclamaþiune ºi însufleþire.

Au fost de faþã peste 30 de membri ai Comitetului veniþi chiar

din cele mai depãrtate localitãþi, Sighetul Marmaþiei ori Timiºoara,

fãrã diurne ori speze de deplasare, fenomen afarã din cale

îmbucurãtor în atmosfera individualistã ºi materialã, care ne

înãbuºe.

Acum începem munca mare a reorganizãrii, care se impune

prin noile statute ºi prin regulamentele admise de congresul prea

frumos de la Reghin.

În capitala fiecãrui judeþ organizãm câte un despãrþãmânt central

judeþean, cu local propriu ºi secretar cu leafã potrivitã.

Am luat asupra mea sarcina sã merg în acest scop personal în

fiecare judeþ din Transilvania. Pânã acum am cutreierat judeþele

Arad, Timiº-Torontal, Caraº-Severin, Hunedoara, Alba de jos ºi

Sibiul, la noapte încep turneul în judeþele Bihor, Cojocna, Turda-

Arieº, Mureº-Turda, Ciuc, Trei Scaune, Braºov ºi Fãgãraº.

Voi termina prin 9 octombrie, când se va inaugura expoziþia de

picturã ºi cusãturi naþionale în Sibiu, în 11 octombrie voi lua

parte la marea adunare de la Ineu (judeþul Arad) a partidului

nostru, apoi plec la Bucureºti pentru zilele 15-20 octombrie, de

unde voi face turneul în judeþele Târnava-Micã, Târnava-Mare

ºi Odorhei, urmeazã ºedinþele Consistoriului Mitropolitan la

Sibiu, dupã ele turneul ultim în judeþele Solnoc-Dãbâca, Sãtmar,

Bistriþa-Nãsãud, Sãlagiu ºi Maramureº.

Aceste despãrþãminte centrale judeþene vor avea sã organizeze,

apoi, mai departe despãrþãmintele în fiecare plasã din judeþele

lor, iarã acestea sã înfiinþeze câte un cerc cultural Astra în fiecare

comunã de pe teritoriul lor.

Va urma atunci munca pentru organizarea economicã a sãtenilor

în scopul de a intensifica producþia lor ºi a-i scuti de exploatarea

strãinilor.

Ne aºteaptã reformarea ºi înviorarea revistei noastre

Transilvania, îndreptarea ºi evoluþia spre protecþie a bibliotecilor

noastre populare, editarea ºi redactarea unei reviste bisãptãmânale

pentru familiile de intelectuali de la sate ºi o gazetã sãptãmânalã

pentru masele largi populare.

Te plictisesc cu toate acestea, pentru ca sã vezi ce muncã

asceticã ne aºteaptã, ce nobilã sarcinã ai primi ºi ce justificat este

dorul meu de a te ºti aproape de mine în aceastã muncã.

Pentru deplina d[umi]tale informaþie trebuie sã ºti, cã eu nu

primesc de la Asociaþiune nici cea mai micã remuneraþiune

materialã, nici o diurnã ori un ban de deplasare, suport toate

cheltuielile din sãrãcia mea, care nu este ipoteticã, ci tristã realitate.

Problema cea mai arzãtoare a Asociaþiunii este, însã,

propaganda împotriva alcoolismului, duºmanul de moarte al

naþiunii noastre.

Dacã nu vom izbuti sã închidem birturile în duminici ºi

sãrbãtori, atunci putem desfiinþa toate societãþile noastre culturale,

1 Mai existã patru epistole ale lui Vasile Goldiº trimise lui Nichifor
Crainic, din anii 1928–1929, ce s-au publicat în Manuscriptum,
26, nr. 1-4 (98–101), 1995, p. 309–315 (Omul politic).
2 Nichifor Crainic nu-i menþionat nici mãcar o singurã datã în
arhicunoscuta lucrare a lui Pamfil Matei, Asociaþiunea
transilvanã pentru literatura românã ºi cultura poporului
român” (Astra) ºi rolul ei în cultura naþionalã (1861–1950),
Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1986, 364 pagini.
3 Una este a face, iar alta este a omite.

putem închide Parlamentul ºi sã renunþãm la orice nãdejde de

mai bine, fiindcã otrava alcoolismului lucreazã încet, dar sigur la

mormântul neamului nostru.

Congresul de la Reghin a hotãrât sã trimitã o delegaþie la Guvern

cerând închiderea birturilor în þara întreagã de sâmbãtã seara

pânã luni dimineaþa.

Aºtept întoarcerea mitropolitului nostru Bãlan de la Ierusalim,

ca apoi în frunte cu dânsul ºi cu mitropolitul Suciu de la Blaj sã

conduc deputãþia la Bucureºti.

Mã mir însã cã presa româneascã nu dã atenþia cuvenitã acestor

chestiuni. Trebuie dat alarma primejdiei, sã deºteptãm din somnul

de moarte neamul întreg, altfel perim.

Cum m-am întins la vorbã, o dau înainte. Unum est faciendum

et alterum non omnittendum3, spunea profesorul neicã Niþã Popea

de la Braºov, illo tempore când trãiam ºi eu pe acolo.

Sã mai vorbim ºi de politicã. Eu trãiesc în mijlocul

sãtenilor ºi ca dovadã alãtur aci una din sutele de scrisori

ce primesc de la dânºii. („Cadoul” cu pricina e o

fotografie ce i-am trimis-o amicului meu Ion Lericu din

Dumbrãviþa).

Sã ºtii, cã sãtenii de tutindeni (vorba creatã de Coºbuc)

cer fuziunea partidului naþional cu cel þãrãnesc. Dacã nu

se face treaba „aiasta”, nu am fãcut nimic.

Sunt absolut convins cã exclusiv numai Partidul

Naþional-Þãrãnesc, una ºi nedespãrþit va putea þine piept

avalanºei reacþionare ºi torentului imoralitãþii

materialiste, ce ne cotropeºte ºi numai atare partid va

putea fundamenta ºi îndrepta spre progresul civilizatoric

noul stat român.

Orice altã încercare va fi iluzorie. Sunt criminali

cãpeteniile acestor partide, dacã patriotismul lor nu le

ºopteºte aceastã inexorabilã necesitate.

De altfel eu cred cã peste capetele tuturor ambiþiilor

deºarte ori prostiilor arogante are sã se zãmisleascã, sã

creascã ºi sã acþioneze Partidul Naþional-Þãrãnesc,

fiindcã neamul nostru nu este menit peirii, ci mai vârtos

aptitudinile admirabile ale acestui neam fãrã îndoialã va rãsãdi în

acest colþ al lumii cea mai fermecãtoare grãdinã a civilizaþiunii

umane.

Te rog sã-mi rãspunzi cât se poate mai urgent ºi precis, dar þin

sã te previn cã eventualul refuz al d[umi]tale va face parte din

cele mai amare decepþii încercate în zbuciumata mea viaþã.

Al d[umi]tale devotat amic,

V[asile] Goldiº

[Domniei sale domnului Nichifor Crainic, publicist, Bucureºti,

Strada Sãrindar, nr. 4; Vasile Goldiº, Arad, Strada Românului,

nr. 6].

Originalul acestei epistole, inedite, se aflã în biblioteca

profesorului Nicolae Scurtu din Bucureºti.
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Avangarda de la „A la Z”

Florin COLONAª

KLAXONPrimul periodic modernist brazilian a apãrut la 15 mai 1922

purtând titlul „Klaxon”, cu specificaþia „lunar de artã modernã”

ºi costa un dolar.

Revista, cu dimensiunile 26x18 cm, avea un numãr de 16

pagini. Va apãrea, cu intermitenþe, pânã în ianuarie 1929, când

apare numãrul dublu 8-9 (decembrie-ianuarie). Publicaþia nu are

o structurã redacþionalã – director, redactor ºef etc. – fiind un

organ colectiv, intelectual, al unui grup care-ºi propune o linie

artisticã.

Revista apãrutã la Sâo Paulo, la îndemnul scriitorilor Tácito

de Almeida ºi a lui Antonio Carlos Couto de Barros, adresa un

apel întregii scriitorimi sã li se alãture, conform dedicaþiei lui

Guillerme de Almeida: „Ai nos econtrávamay, imaginivamos,

escreviamos, desenhavamos, resolmiamos tudo,

amistoso e alegrissimamente sempre”.

Revista are încã de la debut corespondenþi la

Rio de Janeiro, Elveþia ºi Belgia, ceea ce este

notabil pentru o revistã de culturã.

Pentru „Klaxon” temele principale le

reprezintã viaþa, umanitatea, naturaleþea, progresul,

munca, cinematograful. „Klaxon” nu este o

publicaþie exclesivistã, futuristã sau clasicizantã.

Ea este preocupatã preponderent de artã sub toate

aspectele ei. Publicaþia este polimorfã,

omniprezentã, neliniºtitã, comicã, iritantã,

contradictorie, prosperã, invidiatã, cel puþin aºa

îºi doreau realizatorii ei.

Partea graficã a revistei se anunþã interesantã.

Încã de la primul numãr, acel „A” roºu, dominant,

figurat pe copertã îi conferã personalitate.

Lirica este pusã în paginã prin Charles

Boudouin (Elveþia) cu un inedit text din „Miracolul

vieþii” ºi Guilherme de Almeida cu „Sobre e

Saudade”, din ciclul „Cântece greceºti”. Altã

colaborare este semnatã de Menotti del Picchia.

O bogatã rubricã este „Cronica” în care un loc central îl

ocupã articolul „Tendinþele actuale ale picturii”, în care se scrie

despre pictura abstractã: „ea traduce direct emoþiile sau senzaþiile

artistului fãrã nicio intervenþie materialistã” (Kandinsky).

„Fantezia liniilor culorilor aruncate pe pânzã sau hârtie, fãrã

preocupare arhitectonicã, pentru plãcerea ochilor. Echivalentul

fanteziei muzicale. ªi aici este vorba din nou despre Kandinsky.”

KLAXON 1922-1923

Roger Avermaete (corespondentul belgian al revistei),

conchide în articolul sãu: „Trebuie renunþat la acei falºi prelaþi,

diletanþi, snobi, servili imitatori, fabricanþi de imagini”.

Ca orice revistã care se impune, în numãrul doi întâlnim un

masiv grupaj de poezie semnat de Luis Aranha ºi Serge Milliet,

Carlos Alberto de Aranjo ºi Vin Rogognetti. Între poeme, o

gravurã semnatã de Cavalcanti. Existã ºi o cronicã la poezia

japonezã contemporanã. De asemenea, o recenzie la „The Kid”,

filmul lui Carlito (Charlie Chaplin) ºi la filmul „Vagabondul”.

Chaplin, alintat Carlito, era foarte apreciat pe continentul

sudamerican, gãsindu-l ca pe un personaj familiar în multe

publicaþii de pe acele meleaguri.

Din nou multã poezie, o splendidã gravurã ºi din nou Carlito.

„Solitudinea stelelor”, un poem dedicat lui Emile Verhaeren,

în 1916, de cãtre Charles Baudoin, flancat din nou de o gravurã

pe întreaga paginã (de fapt acestea fiind hors-text (separate).

Poezie, prozã, gravurã ºi bineînþeles Carlito, care nu poate

lipsi de la „Cronica” urmãtoarelor numere. De notat „Al volante”:

„Al volante

todas las carreteras se encabritan

En el juego de las velocidades

las pedales

arojan un kaleidoscopio

de perspectivas tornatiles.” (nr. 5)

În numãrul 7 un poem, frumos pus în paginã, „La guerre” de

Serge Milliet:

„AH LA GUERRE

2 AOUT 1914

MOBILISATION GÉNÉRAL

en Suise

Je plongeais le calme du séman

trop bleu au millieu des montagnes sombres”.

Numãrul ultim 8-9, are 32 de pagini, reprezentând un ultim

efort al celor ce se preocupau de revistã. Din cuprinsul bogat

poetic notãm poemul „Paz universal” de Graça Aranha:

„Alegria!

Só no meu paiz a terra ainda é vermelha

Esforço para germinar,

ou para supportar o peso dos homens”.

Un studiu critic, adevãrat cântec de lebãdã,

semnat de Nicolas Beauduin, intitulat „Poezia

modernã are nevoie de o nouã tehnicã?”,

încununeazã acest efort publicistic avangardist.

„Poetul vorbeºte ºi scrie pentru ureche, spun

simboliºtii. În 1912, Henry Martin s-a plasat

sub protecþia Phymniei, muza cântului, utilizând

fonograful. La antipod este tehnica mea. Eu spun

sinoptic. Dicþionarul aratã cã pot sesiza cu o

„coup d’oeil” diversele pãrþi ale ansamblului ºi

importanþa acordatã de mine celui mai

perfecþionat dintre organele noastre.”

Ca ºi în alte reviste de avangardã, inclusiv

în cele româneºti, „Unu” numãrul 31 sau

„Integral” numãrul 6-7 (1925), avem partituri

ale lui Urmuz, respectiv Marcel Mihalovici ºi în

acest final de partidã existã o repreluare dupã

compoziþia lui Villa Lobos (19121), intitulatã

„Sextet mistic”, dedicat lui Graça Aranha,

compoziþia muzicalã întregind în mod fericit complexitatea esteticã

ºi artisticã polifonicã a revistei braziliene.

N.B. Mai existã o revistã avangardistã „Klaxon”, care a

apãrut în Irlanda, pe care o vom recenza, cândva, în cadrul rubricii

noastre.
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(urmare din pagina 9)

Studiul reevalueazã rezultate deja obþinute, prin sistematizarea contribuþiilor anterioare, aducând unele puncte

de vedere noi. Cercetarea terminologiei istorice, nu este ºi nici nu a putut fi una exhaustivã. În ciuda acestui fapt,

diversitatea textelor cercetate este în mãsurã sã ofere o perspectivã clarã asupra problemei studiate.

Materialul lexical din terminologia istoricã, este excerptat dintr-un numãr de aproape 4000 de pagini, Alexandru

D. Xenopol, Istoria Românilor din Dacia Traianã.

Într-un anumit moment al cercetãrii, materialul lexical extras va fi confruntat cu acel inclus în dicþionarul general

al limbii române, pentru a urmãri gradul de dispersie a termenilor neologici.

Ca referinþã pentru limita inferioarã (terminus a quo) s-a examinat un text al lui B. P. Hasdeu [B. P. Hasdeu,

Istoria criticã a românilor (1873-1875)], primele douã volume apãrute în 1872; limita superioarã (terminus ad

quem), ilustrativ pentru istoria lui N. Iorga. Pentru textele cercetate, scrise cu alfabet chirilic, adoptãm transcrierea

interpretativã, conform sistemului deja stabilit16. Corpusul lexical este raportat la Dicþionarul general al limbii

române, DEX, DA ºi DLR.

Cercetarea este axatã pe un aspect al textelor istorice: lexicul cult, neologic. În cadrul acestuia, se vor cerceta

lexicul neologic de culturã generalã ºi lexicul de specialitate (limbajele specializate sau terminologiile). Studiile

referitoare la aspectul lexicului textelor de popularizare ale cãrturarilor sunt relativ puþine ºi, cel mai adesea,

parþiale, oprindu-se numai la anumite aspecte ale problemei. Din literatura de specialitate lipseºte, aºadar, o

perspectivã sinteticã ºi integratoare, care sã urmãreascã cele douã coordonate fundamentale ale lexicului neologic.

Am pornit de la douã ipoteze de lucru pe care ne-am strãduit sã le demonstrãm în aceastã lucrare: existenþa a

douã straturi bine diferenþiate în structura lexicului neologic ºi convingerea cã acesta trebuie studiat în detaliu, prin

analiza caracteristicilor, a problemelor adaptãrii fonetice, morfologice ºi semantice la sistemul limbii române, a

relaþiilor semantice care se stabilesc în cadrul vocabularului, a structurãrii, precum ºi a viabilitãþii acestuia. Prin

urmare, am efectuat un studiu de ansamblu asupra celor douã straturi neologice fundamentale, sistematizându-le

ºi rafinând analiza terminologiilor specifice prin înglobarea celor mai recente teorii din literatura de specialitate.

Metoda de cercetare se referã la lexicul neologic, studiat prin descrierea ºi urmãrirea evoluþiei ºi a viabilitãþii

sale. Metoda de cercetare va fi, prin urmare, atât sincronicã, cât ºi diacronicã. Analiza paradigmaticã, reprezentativã

pentru structura lexicului neologic, va fi combinatã cu aceea sintagmaticã, privitoare la funcþionarea acestuia. Alte

metode pe care le-am folosit în analizã sunt cele frecvente în practica lingvisticã actualã: metoda comparativ-

istoricã (în speþã, cea etimologicã), metoda contrastivã (folositã pentru reliefarea specificului termenilor), metoda

descriptivã (pentru descrierea materialului lexical pe baza observaþiilor), metoda analizei componenþiale (pentru

descrierea structurii semantice a termenilor).

Actualitatea temei cercetate este determinatã de insuficienta explorare ºi examinare a textelor istorice ºi a lexicului

neologic al acestora. Demersul nostru are ca punct de plecare o observaþie nãscutã în urma parcurgerii lucrãrilor bibliografice,

ºi anume aceea cã se impune o descriere ºi analizã minuþioasã a lexicului neologic din mai multe perspective.

Noutatea ºtiinþificã rezidã în încercarea de a suplini o lacunã în studiile dedicate vocabularului: nu existã încã

o sintezã despre vocabularul istoric, iar studiile punctuale au tratat lexicul textelor de popularizare într-o mãsurã

nesemnificativã.

Identificãm trei tipuri de texte în activitatea editorialã a lui A. D. Xenopol:

– texte ºtiinþifice autentice, pentru specialiºti sau pentru cei în curs de specializare;

– texte de popularizare, destinate vulgului, care reprezintã o literaturã utilitarã;

– texte didactice, manualele, locul de întâlnire dintre textul ºtiinþific autentic ºi cel popularizator;

– texte personale, scrisori.

Textele sunt clasificate ºi în funcþie de criteriul originalitãþii, identificându-se texte originale, texte traduse ºi

texte adaptate: „…trebuie sã cãutãm a întãri direcþia naþionalã a spiritului nostru în ceea ce priveºte literatura, dacã

vroim sã producem în adevãr ceva mare. O susþinere însã energicã cã frumosul este însã unul ºi acelaºi la toate

popoarele de trage spiritul de la aceastã direcþie, ºi-l lasã indiferent.”17

A. D. Xenopol are o pregãtire ºtiinþificã autenticã, fixatã adesea cu baze ale studiului filozofiei, a urmãrit istoria

limbii ºi s-a bazat pe o plãcere de a se ocupa cu sistemul estetic al datinelor: „De vrai poesie, impresie adâncã ce sã-

þi vorbeascã din depãrtare, din fundul secolilor ce au trecut, trebue sã o aduci cu tine, sã o culegi din colbul cãrþilor,

unde stau uscate, dar bine pãstrate legendele timpului trecut, ca florile într’un erbariu, sã vii cu mintea pregãtitã pentru

resunetul puternic ce pot sã-l mai producã în un suflet simþitor, rãmãºiþele vãzute a vechilor credinþi.”18

Metoda istoricã de analizã a mersului societãþii româneºti îi va servi lui A. D. Xenopol în Istoria Românilor

din Dacia Traianã ca instrument politic, adesea combinat cu argumente din istoria economiei ºi a dreptului

pentru scopuri politice: „cã în zãdar se modificã principiile generale de o cãrmuire a unei þãri, dacã nu se modificã

aºezãmintele speciale.”19.

TEMATICA OPEREI ISTORICE A LUI

A. D. XENOPOL ªI REFLEXELE EI LA

NIVEL LEXICAL

1 Fiind un Argument, deocamdatã nu oferim sursa tuturor citatelor din A. D. Xenopol, pentru a nu încãrca prea
mult demonstraþia.
2 Ioan Oprea, A. D. Xenopol, în Terminologia filozoficã româneascã modernã, Studiu asupra epocii de formare,
editura ªtiinþificã, Bucureºti, 1996, pp. 196-197.
3 Sistemul de clasificare, al terminologiei de analizã, subordonat unui subsistem filozofic, a urmãrit cu acribie
ordinea din cercetarea lui Ioan Oprea, Terminologia filozoficã româneascã modernã, Studiu asupra epocii de
formare, Editura ªtiinþificã, Bucureºti, 1996.
4 În Scrisori, A. D. Xenopol se referã la critica lui Hajdeu. A. D. Xenopol, Scrisoare din 1869, în I. E. Torouþiu,
Studii ºi documente literare, vol. II, Junimea, Bucureºti, 1932, p. 45.
5 În anul 2005, academicianul Alexandru Zub a reluat eseul, publicat în limba francezã despre A. D. Xenopol din
1983, la Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, în A. D. Xenopol: Istoriografia românã la vârsta sintezei, editura
Institutul european, Iaºi, 2005, Alexandru Zub face o prezentare a operei ºi a vieþii, în relaþie cu gândirea mondialã
ºi cultura românã. Alexandru Zub a selectat, ceea ce a prezentat în monografie ºi culegerea de studii.
6 Vezi: A. D. Xenopol, O corespondenþã literarã, în: Convorbiri literare, Iaºi, 1 august, 1872, nr. 5, anul VI, p. 176.
7 Vezi: ªerban Cioculescu, Vladimir Streinu, Tudor Vianu, Istoria literaturii române moderne, Editura Didacticã
ºi pedagogicã, Bucureºti, 1971, pp. 205-210.
8 I. E. Torouþiu, Studii ºi documente literare, vol. II, Junimea, Bucureºti, 1932, pp. XIII-XXIII.
9 A. D. Xenopol, Scrisoare din 1869, în Ibidem, p. 43.
10 A. D. Xenopol, Scrisoare din 1870, în Ibidem, p. 61.
11 A. D. Xenopol, Scrisoare din 1870, în Ibidem, p. 63.
12 A. D. Xenopol, Scrisoare din 1869, în Ibidem, p. 44.
13 A. D. Xenopol, Scrisoare din 1870, în Ibidem, pp. 88-89.
14 A. D. Xenopol, Scrisoare din 1870, în Ibidem, pp. 76-77.
15 A. D. Xenopol, Scrisoare din 1870, în Ibidem, p. 65.
16 Fischer, I., Principii de transcriere a textelor româneºti. Secolul al XIX-lea, în „Limba românã”, XI, 1962, nr.
5; Avram, M., Dimitrescu, Fl., Principii de transcriere a textelor româneºti. Secolele al XVI-lea - al XVIII-lea, în
„Limba românã”, XI, 1962, nr. 6. În acest scop, ne-am folosit ºi de informaþiile valoroase din studiile lui N. A.
Ursu, Problema interpretãrii grafiei chirilice româneºti din jurul anului 1800, în „Limba românã”, IX, 1960, nr.
3 ºi Din nou despre interpretarea grafiei chirilice româneºti, în „Limba românã”, XXV, 1976, nr. 5.
17 A. D. Xenopol, Scrisoare din 1871, în I. E. Torouþiu, Studii ºi documente literare, vol. II, Junimea, Bucureºti,
1932, p. 114.
18 A. D. Xenopol, Scrisoare din 1871, în Ibidem, p. 108.
19 A. D. Xenopol, Scrisoare din 1871, în Ibidem, p. 110.

duc/ Ci mi-e jale dupã plug/ Dupã plug cu patru boi/ Dupã mândra de la noi.
Humuleºtenii lui Creangã se jeleau ºi blestemau luatul cu arcanul al dascãlului
copiilor lor, bãdiþa Vasile: „Afurisit sã fie cânerul de vornic, ºi cum au ars el inima
unei mame, aºa sã-li ardã inima Sfântul Foca de astãzi, lui ºi tuturor pãrtaºilor sãi,
blãstãmau femeile din sat, cu lacrimi de foc, în toate pãrþile”. La Creangã, tabloul are
dimensiunea unei tragedii: luatul la oaste însemna violentarea unui univers de viaþã,
a legilor lui existenþiale. Mama lui bãdiþã Vasile îºi petrece bãiatul la Piatra „bocindu-
l ca pe un mort!”. Nilã al lui Preda, ca ºi humuleºtenii lui Creangã, nu vedea în
instrucþia militarã decât absurdul acesteia. ªi avea dreptate. Rãzboiul a adus în viaþa
þãranului român modificãri dramatice în mentalitãþi, a provocat fracturi dureroase.
Din cauza rãzboiului dispare ordinea în care lumea se aºezase parcã pentru totdeauna:
pãmânt, casã, familie, naºtere, muncã, moarte. ªi, din nou: pãmânt, casã, familie,
naºtere, muncã, moarte. ªi, din nou… Adicã, viaþa. Învãþãtorul Toderici strânge
flãcãii din sat ºi încropeºte o companie, dar nu le explicã raþiunea mãsurii. Tinerii
trudeau toatã ziua, de unde sã mai rãmânã loc ºi pentru ordinele lui Toderici? În
plus, nici nu li se spunea de ce este nevoie ca acest Toderici sã-i alerge ºi sã-i punã
sã cânte prosteºte: „Vesel timpul primãverii/ Vesel sunt ºi eu!”. De ce, adicã, sã fii
vesel sub ordinele lui Toderici. Aceastã nedumirire o trãieºte, înainte de rãzboi, nu
doar Nilã, ci ºi þãranul din câmpia de lângã Dunãre. La instrucþie, lipsa de noimã
stârneºte în Nilã instinctul de revoltã ºi mult nu i-a lipsit sã-l sugrume, din mânie,
pe învãþãtor.

Paul ªtefan din Delirul avea o altã introducere în viaþã. Înþelegea, credea el,
politica; vrea sã cunoascã în toatã dimensiunea ei cauza rãzboiului. Pleacã pe front
ºi trãieºte printre urlete de durere ºi printre morþi. Acesta este rãzboiul. Va scrie
despre suferinþã, despre morþi, mulþi morþi, despre sacrificiul soldaþilor luaþi de la
plug, sperând cã guvernul ºi istoria le vor recompensa devotamentul. Trimisese
reportaje scrise din iad despre sacrificiul sfârºit în moarte. Pe front, printre soldaþi,
cauza rãzboiului se vedea cu totul altfel decât aºa cum o înþelesese din redacþie.
Luchi, cea care pãrea destinatã sã-i devinã nevastã, îi citise corespondenþa apãrutã
în ziar.

„– Þi-am citit reportajele, zise ea, sunt bune, dar cam convenþionale, pe ici, pe
acolo… Istoria asta cu rãzboiul sfânt… O pomeneºti prea des…

El îi apucã mâna care îl mângâia.
– Ce istorie? În niciunul din reportajele mele, în nici un loc, n-ai sã gãseºti

spunându-se ceva despre rãzboiul sfânt.
– ªi totuºi… dar mai bine sã þi le dau sã le citeºti singur, acasã. Du-te ºi te

schimbã ºi întoarce-te pe la prânz când vine Niki. Nu mânca în oraº.
ªi îi dãdu ziarele”.
Niki, fratele iubitei lui, împãrtãºise entuziasmul lui ªtefan de a pleca pe front: o

astfel de experienþã îi va consolida statutul de gazetar. Rãmas acasã, prietenul
adaptase corespondenþa acestuia nevoilor politice despre „rãzboiul sfânt”. O
masacrase. Lumea trebuia sã creadã în rostul izbãvirii prin sacrificiu. Despre morþi
avea timp sã afle, dacã mai era nevoie. „Crezi cã e rãzboiul tãu, sã scrii cum vrei tu
despre el? E rãzboiul întregii þãri, generalul a mobilizat totul ca sã-l susþinã, a pus
stãpânire pe toate conºtiinþele ºi cine nu se supune, afarã, sau va fi mobilizat ºi
trimis pe linia întâia! Asta e, ºi e bine sã te gândeºti dacã îþi place sau nu cã te-am
salvat, sau ai de gând sã pleci din presã ºi sã te dai la fund, sã te întorci îndãrãt la þarã
de unde ai venit…”

ªtefan este uluit. Înþelese cã, în cinismul lui, Niki spunea un adevãr: generalul
pusese stãpânire pe conºtiinþele oamenilor. Prietenul lui era unul dintre ei, aºa cã-i
modificase corespondenþa de rãzboi dupã cum i-a dictat aceastã nouã conºtiinþã.
Dupã cum i s-a dat ordin sã fie respectatã opinia generalului despre rãzboi. „Rãzboiul
sfânt” în care moartea era preþul datoriei faþã de patrie. Niki se pusese la adãpost de
moarte, rãmãsese în redacþie sã scrie despre mântuirea prin luptã pentru o cauzã
sfântã: patria. Þara lui Toderici. Acceptase, adicã, minciuna. Nu o accepþi, îi spune
el lui ªtefan, te întorci de unde ai venit, la þarã.

Aceasta era alternativa lui. Nu ºi a lui ªtefan care, abia acum, mai bine decât pe
front, îºi dãdu seama cã lumea în care intrase îi era strãinã. O pãrãseºte dupã ce îºi
înfrânse pornirea de a-ºi face, violent, dreptate. Experienþa rãzboiului îl fãcuse sã
înþeleagã ce se petrecea în lume. Nilã, nu, pentru cã nu trecuse prin aceastã experienþã.
La ªtefan remanenþa violenþei este pusã sub control. Preda nu spune ce se va
întâmpla cu el dupã ce o pãrãseºte pe Luchi. Îl avea în vedere, cu siguranþã, pentru
continuarea romanului.

Eroii lui Preda, ca ºi scriitorul de altfel, sunt veºnic în cãutare de soluþii. Cel mai
reprezentativ dintre ei, Moromete, cautã semnele timpului citind ziarul în Poiana lui
Iocan. Îl interesa ce se zice în parlament. Nu ºtia cã vine rãzboiul, dar nici nu se
poate spune cã nu intuia pericolul. Puterea lui de a dezlega ghemul încurcat al
întâmplãrilor îi adusese autoritate în poiana lui Iocan, agora siliºtenilor. Greu putea
fi contrazis cu temei. Odatã, pe la mijlocul lecturii unui articol lung despre discuþiile
din parlament, este pus la punct:

„– Opreºte-te cã s-a fleºcãit! Întrerupse Cocoºilã. Vezi mã, prostule, adãugã
triumfãtor. Credeai cã altã treabã n-au ei în parlament decât sã discute cã ai tu
fonciire multã de plãtit!”.

Cocoºilã se înºela. Citind, Moromete descoperise pericole mai greu de evitat
decât hãrþuirea perceptorului.

„– Pãi nu se putea, fiindcã era chestiunea asta la ordinea zilei, rãspunse Moromete”.
Vrea sã spunã, în acel fel al lui de a nu scoate gândul întreg în luminã, cã rebeliunea
legionarã este un pericol care ar putea sã nu-i ocoleascã nici pe ei. Descoperi citind
cã dezbaterile din parlament urmãreau prelungirea stãrii de asediu ºi a cenzurii
presei. Violenþa legionarilor o impunea. Ei îl uciseserã pe primul ministru I. Gh.
Duca pe peronul gãrii din Sinaia. „Stai, domnule, cã aici nu e de glumã! protestã
Moromete zgomotos, ca ºi când el însuºi ar fi fost întrerupt pe bãncile parlamentului.
Va sã zicã…S-au sãvârºit crime cu siguranþã!”. Se va sãvârºi chiar ºi în satul lor.
Uciderea lui Dumitru lui Nae este crima unui legionar.

Violenþa obiºnuitã pe care o gãsim mai peste tot în Moromeþii (Niculae se bate cu
copiii pe câmp, Achim îi bate pe cei care îl agresaserã, Moromete îi loveºte cu bâta
pe Nilã ºi pe Paraschiv, la seceriº Bãlosu îl bate pe Biricã, Þugurlan îl bate pe morar
pentru cã furã etc.), îºi schimbã cursul odatã cu uciderea lui Dumitru lui Nae de
cãtre Victor Bãlosu. Crima legionarã alarmeazã lumea lui Moromete. Acest tip de
agresivitate nu este acceptatã, nici înþeleasã. Ai lui Moromete simþeau cum sunt
scoºi din timpul lor. Unul care, cum spune Marin Preda în încheierea romanului, nu
mai avea rãbdare.

Uimitoare soluþie literarã!

Cu Marin Preda despre violenþã,

rãzboi ºi despre istorie

(urmare din pagina 10)
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Serban Codrin,

O carte-document, o carte-

judecãtor, o carte-acuzator

literar publicã eseistul,

jurnalistul, poetul Vladimir

Udrescu la Editura

TipoMoldova, Colecþia

Bibliofil, poezie contemporanã,

Iaºi, 2019.

Revoluþia francezã din 1789,

pentru unii un mare eveniment,

pentru alþii o mare eroare a

istoriei, a înlocuit o monarhie

absolutã cu o republicã

parlamentarã haoticã, dedicatã

unui set de libertãþi cu care

oamenii nu au ºtiut ce sã facã,

aºa cã bunele întenþii teoretice au eºuat pe eºafoduri, sub tãiºul

ghilotinei, în masacre, totul în numele drepturilor aceluiaºi om

abstract. În secolul XX, în Rusia þaristã, monarhia absolutã a

fost înlocuitã în cele din urmã cu o republicã totalitarã, care a

transformat într-atât societatea încât statul a devenit jandarm

economic, spiritual ºi ateist-ritualic, manipulând prin violenþã,

dupã bunul plac al unor minþi bolnave, aberante, milioanele de

oameni transformaþi într-o aºa zisã clasã muncitoare împotriva

claselor retrograde, a tuturora, inclusiv cea muncitoare,

condamnate la teroare, la gulag, un fabulos labirint de închisori.

Numitã marxism-leninism, apoi marxism-leninism-stalinism,

teoria a mutilat multe þãri inclusiv România în perioada 30

decembrie-1947-22 decembrie 1989, iar cicatricile se fac prezente

în întreaga istorie contemporanã.

Fapt aparent minor pe lângã alte domenii, dar de o tragicã

profunzime, a însemnat rãzboiul spiritual declarat pur ºi simplu

împotriva oamenilor de artã, scriitorilor, în cazul nostru special,

poeþilor. Revoluþia francezã a omorât poeþi, astfel dând un încurajator

exemplu revoluþiilor totalitare, care ºi-au exterminat poeþii aºa ziºi

nesupuºi prin anulare fizicã cu glonþul ºi bâta, sau numai prin

excludere, neacceptare, cenzurare, „condamnare la neant”, dupã

expresia lui Ion Papuc. Bineînþeles, colaboraþioniºtii de toate gradele,

rasele, soiurile ºi sosurile s-au bucurat de onoruri, recunoaºteri,

premii, gratificaþii pecuniare, case de creaþie ºi procreaþie.

Vladimir Udrescu a reuºit sã îºi publice volumele de versuri,

„Scot cavaleria” ºi „Dolor” abia dupã Revoluþia din decembrie

1989, deoarece intrase, încã din 1966, student la Cluj, în ochii

atotvigilentei poliþii secrete, politice. Îl turnase un individ care va

face carierã de poet prost ºi de delator cu merite speciale, inclusiv

bun de cãftãnit director de editurã. În destinul lui Vladimir

Udrescu se vor implica mulþi alþi poeþi ºi editori ai vremii, însã

neputincioºi în calea tãvãlugului, alcãtuit din ditamai generalii,

cãpitanii, locotenenþii cu punctaje maxime în poligoane de tragere

cu muniþie de rãzboi, al cãror câmp de onoare ºi luptã se

metamorfozase dramatic, fusese, iatã, ocupat de confruntarea cu

niºte versuri pentru motivul cã erau versuri. Se înlocuiserã

tranºeele Verdunului ºi ale Stalingradului cu groaznicul „Dolor”,

unde „pe sub veºminte avea/ în loc de piele/ o pulbere de cuvinte/

reci ca gheaþa”, cârtea bardul þinut în hãþuri, sub observaþie

marþialã, în „Notã sintezã de general Nicolae Pleºiþã”, în „Raport

ºi plan de mãsuri de general Gianu Bucurescu”, sau într-o hilarã

„Înregistrare a Departamentului Securitãþii Statului”.

Devenit „duºman al poporului” dupã expresia lui Troþki furatã

mai apoi de numitul Lenin, Vladimir Udrescu a apelat la însuºi

conducãtorul cu bãrbuþã roºcatã al inexistentei insurecþii armate

de la 24 octombrie devenit 7 noiembrie 1917, copiind din operele

complete, volumul 48, Bucureºti, Editura politicã, 1968,

Bucureºti, pagina 250, luminoasele cuvinte „E îngrozitor sã

experimentezi pe tine însuþi descoperirile unui bolºevic”.

Propoziþia era extrasã din grafomania lui Vladimir Ilici într-o

scrisoare cãtre boierul Maxim Gorki, trãitor bine-mersi în

cafenelele rãu-famatului oraº, ºi mafiot, ºi italian, Napoli, în

1913. Pe tovarãºul revoluþionar de profesie îl luase sinceritatea

pe înainte sau condeiul (imperialiºtii americani în ale scrisului nu

inventaserã încã pixul), ceea ce Vladimir Udrescu s-a prefãcut cã

nu pricepe ºi a ales minunata pericopã drept motto pentru o

nouã, pe atunci, carte, „Boieri dumneavoastrã, hegemonice”,

cum zice autorul „aleg unul (un manuscris. N.n.) ceva mai

borþos”, ºi i-l oferã editorului. Cam prea apãsat spus „boieri

dumneavoastrã”, aºa cã trupele de asalt trebuiau alarmate ºi

deplasate pe câmpul de bãtãlie. Încã o datã, cu tot ajutorul lui

Mircea Ciobanu, ba chiar al tovarãºului Lenin, un general-

palavragiu de bodegã în justificãri cu sifon Iulian, prin adjunctul

Gianu ºi liota de turnãtori l-au mai bãtut o datã cu lira peste

degete pe bardul prea încrezãtor în muzele neinstruite la

învãþãmântul de partid, pentru cã nu se astâmpãra. Astfel, s-a

întocmit un „Plan de mãsuri al Securitãþii Municipiului Bucureºti”

ºi „prin serviciul specializat al Securitãþii Municipiului Bucureºti

se vor efectua investigaþii complexe la domiciliul actual al lui

<Udrea>, dar ºi la domiciliile anterioare”, „se va organiza o

percheziþie domiciliarã secretã ºi se va acþiona pentru instalarea

mijloacelor T.O. complexe la domiciliu”, aºadar, o întreagã

logisticã operaþionalã, o „bravã coloanã de vajnici apãrãtori ai

ingenuului regim comunist”, comenteazã sarcastic poetul, mai

mult, planul trebuia „completat cu noi mãsuri”, „în raport cu

evoluþia situaþiei operative în caz”. Dacã tovarãºii Iulian, Gianu

ºi alþi mahãri cu grade de maiori, locotenenþi, cãpitani, unul Jenicã,

altul Burduºel, altul Cimponeriu, ar fi percheziþionat dupã

regulament, ingenios, corturile <obiectivului> Agamemnon ºi

ale <duºmanului poporului> Odiseu, plantând microfoane,

mijloace tip I.C.T. „pentru cunoaºterea ºi identificarea legãturilor

apropiate, a comentariilor ºi atitudinilor”, nu mai dãrâmau

grecoteii mãreþele ziduri ale Troiei socialiste prin mijlocirea

specializatului cal de lemn, iar lui Euripide i se vâra pumnul

cenzurii în gurã, sã se sature sã mai

scrie pesimista tragedie a

„Troienelor”. Sic transit gloria Iuliani

& Giani. Aºa cã obiectivul periculos

Vladimir Udrescu, ca un fel de

rãzbunare în rãspãr, a scris, însã nu a

mai tipãrit cartea boierilor, aºteptând

mai întâi sã se consume 35 de ani,

inclusiv din vieþile preþioase ale

generalilor.

În definitiv, ce cuprinde hulita carte

din 1984, de s-au alarmat cadrele ºi

toþi cenzorii patriei, cea mai

progresistã ºi liberã din lume?

Întrebaþi-i pe dumnealor, hegemonicii

epocii, eu nu gãsesc decât 169 de

elegii datate între 1980-1983. Aici e

aici, dar dacã ar fi fost 1(7)0 de poeme

oare nu s-ar fi insinuat vreo aluzie la

7 noiembrie sau 1 mai sau zero

orânduire pentru binele omului?

Greu de precizat.

Deci Vladimir Udrescu tipãreºte

manuscrisul cãrþii din 1984, în general (iarãºi, generalii!), transcris

pe paginã cu pixul (!) sau cu creionul, ba cu cernealã roºie, nervos,

parcã temãtor, nevoit sã intervinã, sã ºteargã, sã suprapunã, de cele

mai multe ori descifrabil numai pentru autor. Fotocopiat, pagina din

stânga este manuscrisul olograf; descifrarea ocupã pagina imprimatã

în dreapta. Trist, amar, lehãmesit, dispreþuitor cu ticãloºii, revoltat

pe ilogicul logicii, un poet, drept pedeapsã, deraiazã multe dintre

sensurile limbajului ºi dialogheazã cu cine se nimereºte sau doreºte,

cu „orbita unui satelit sângeros”, cu orbirea, exerciþiile de dresurã,

cu orizontul, destinul, ideea, gheaþa pe balustrade, intemperiile, cartea,

netrebnicia, paznicii de far, veacul, memoria, scara de incendiu,

istoria, etc. Toate simple ºi frumoase, numai cã în context cuvintele

se revoltã ºi capãtã numai înþelesuri alarmante, apocaliptice: „Cu

straie puþine orizontul se-apropie/ De porþile comediei politice:

chiar/ Decorat, el cade-n sclavie – /doar cã mi-e fricã sã-nnoptez/

În propria-mi inimã.” (Boalã fãrã leac) „O rafalã de lozinci

deshidrateazã/ conºtiinþa, în zori mai ales, când/ În aºternutul cald

femeia devine/ Rugãciune fosforescentã/ Asemeni ploii de primãvarã.

“, „Numai profetul se preumblã dintr-o/ Maximã-n alta, în vreme

ce sub tirul/ Fluid al vomei scriptice istoria/ E supusã operaþiilor

estetice/ De tot soiul.” (Sala de operaþii) „Oricum, mai spune

mandarinul, trebuie sã fie/ O nebunie...La triumful despotic, sângele/

Naþional se prelinge pe lama/ Stiletului.” (Neguþãtor de jertfe) „O

sugestie despre viaþa-n tensiune,/ Un monolog prelung cu faþa la/

Perete ºi, cu uruit infernal,/ Pietrele de moarã ale sufletului/ Tãu

împovãreazã istoria/ Cu rumeguº ºi clar-obscur/ Victorios.” (Lecþia

de anatomia prezentului) „Un clar de întuneric în faþa noastrã/ ªi

cât de permeabilã e adolescenþa/ Dictatului de primãvarã. Cu o

mie/ De atmosfere apasã discursul/ Asupra manuscriselor.” (Cât

de repede) „(...)Þi-aº mai spune/ Ce mi-a comunicat marele/

coordonator al fericirii celorlalþi – / Dar am uitat.” (Permis gratuit)

Fãrã sã ambiþioneze un inventar al rãului instalat, ca tribunele

de ºedinþe educative sau igrasia, pretutindeni, totuºi îi reuºeºte,

pentru cã fiecare cuvânt, fiecare vers îºi prelungeºte sensurile,

umbrele dincolo de paginã. Trebuie sã recunosc, Udrescu face

dovada în aceste poeme fals nesubversive, fals elegiace, cã e

dominat de viziuni cinice, de mare forþã, uneori de-a dreptul

sfidãtoare la sine însuºi ori la nenumãrate lucruri, gesticulaþii

aparent minore. Poeþii talentaþi sunt paradoxali, Udrescu e sãtul

de poetizare ºi recurge la gesturi brutale, extreme, de falsã rãutate:

„(...) Dar pãsãrile/ De pradã ale preþurilor umflate? Nici/ Nu

ºtii cât de scump e cãuºul de/ Tãrâþe când fericirea coboarã/

Din suliþele aplauzelor de pe/ Banda de magnetofon.” , „(...) ªi

demagogia creºte/ Înaintea mea...mã-ntunec!” (Paideuma)

Aºadar, demagogia tribunelor, a discursurilor nu are loc

eminescian, „în urma mea”, ci ubuescã, în faþã, bineînþeles, în

faþa duºmanului ascuns pretutindeni. Dar dacã este ascuns, de

unde se ºtie cã e „duºman”? Aici intervine tactica, strategia ºi

logistica de ascultare a generalilor! „Cu încântare vã anunþ cã

frumosul/ e un animal sufletesc. Sigur cã, în prima/ Carte a

amãgirii, numele spaimei/ Va fi idealizat.” (Carte de amãgire)

„Într-un poem în care dimineaþa pariazã/ Pe seninãtate, se

aºeazã proza ºtiutelor/ Patrafire cu ticãloºii...Chipul tinerei/

Capodopere seduce moda cu pistrui/ Ideologici.” (Pietre de

râu) „(...) Simt deja/ Rana din pieptul osânditului/ Ce se va

naºte/ Pentru a biciui oceanul de cuvinte/ Duhnind/ Ca ziua de

azi.” (Recviem)

Poemele ar trebui citate în întregime, pentru cã însãºi arhitectura

lor, înlãnþuirea ideilor alcãtuiesc osatura unui spectacol estetic/

ideologic/politic, unde poetul se joacã, ia în serios ori dispreþuieºte

figurile de stil, oximoronul fiind preferat ºi chiar, cu predilecþie,

pomenit pe nume de câteva ori. Cam multe cuvinte abstracte,

supoziþie, normã, convenþie, sintagmã, desuetudine, ar impieta

unei poezii a revoltei interioare, dar Udrescu pare sã parodieze,

goleºte aceste cuvinte de sens ºi le aruncã hidos, ca pe niºte cutii

goale de conserve: „Începe/ Seceriºul celui iubit/ În administraþia

naþionalã – “, „ªi starea aceasta de iulie:/ O actriþã ce nu s-a

culcat/ Niciodatã cu propriu-i/ Rol” (Solzi de rechin) „Vorbeam

despre glacialitate ºi muguri/ ªi deodatã o cale subteranã se/

Ivi prin scalda/ Acelui concept. Astfel se povesteºte/ Istoria unei

întâmplãri dialectice.” (Doctrinã despre generalizarea umilinþei)

Motto-ul bineintenþionat al

deghizatelor elegii, amãrãciunile

catastrofice/catastrofale ale lui

Vladimir Udrescu par niºte

experimente pe piele leninistã:

celãlalt Vladimir se speriase de

propriile descoperiri bolºevice/

comuniste, însã cinic, le-a aruncat,

ca un alt Ginghis-Han, asupra lumii,

iar dacã aceasta le respinge, fiindcã

îi lipseºte nivelul înalt revoluþionar

ºi politic, începe pedeapsa,

rãstignirea, nu pe Golgota, ci pe

dogma ultragiatã de prostia umanã

refractarã la fericirea obligatorie.

Udrescu înþelege parºivenia

ideologiei ºi se preface în fiu risipitor,

pupã mâna criminalã, pentru cã

ghearele tãtucului au creat materia

vâscoasã, hidoasã a cestei poezii. De

aceea, nu existã iluzii. Dar deziluzii?

Niciuna. Iatã proba de foc îngheþat a

acestui univers glaciar prin efectul totalitar: „Un discurs abrupt;

ºi imediat/ Limbajul devine o pasãre fãrã/ Aripi. Duºman de

moarte îmi e acum/ Nefiinþa acelei flori de primãvarã.//

Adversitatea, ºi ea, declarã cã focul/ Nu mai arde la gura sobei:

o simplã literã care/ Coboarã lin din alfabet/ În infinit// Nu-mi

spune nimic: între/ Douã paranteze se aflã/ ºi titlul acestui

poem/ Interzis.” (Poem interzis de autor)

O fi Vladimir Udrescu autorul unei opere poetice de amploare,

însã adevãraþii ei semnatari au fost cenzura, generalii ºi

subordonaþii ºi, mai ales, celãlalt Vladimir, cu ochi mongolici.

În finalul acestei epopei a urâtului politic, sunt reproduse douã

poeme care exaltã poezia nu în vremuri, ci pe tãrâmuri neospitaliere,

„Doarme ºi hangiul nostru Dumnezeu” de Vasile Niþulescu, (Vasile

cel mare), „polivalentul actor de teatru ºi film, poet, dramaturg,

desenator ºi ºahist” ºi „Ora exactã, lui Vasile ãl Mare”: „Sângele

României intrã pe sub/ Uºã. Unde rãmãsesem? – întreabã/

Mãscãriciul. Imperatorul strigã/ Sub viþa de vie. Cãlcãtura lui/

Pe dale de piatrã are apãsarea/ Întunericului. E frig ºi e searã,

cu/ <Ultima generaþie> sub braþ,/ Marele Anonim îºi spune

copilãria/ Ca o aventurã. O bulã papalã/ A fost datã ºi focul arde/

Între criteriile cardinale. Eºti/ Doar o picãturã de aer/ În orizontul

de minereu. Oricum,/ Sângele României intrã acum/ Pe sub uºã.”

(semneazã: Vladimir) Deci unul dintre cei doi pretendenþi.

Aceste poeme din urmã nu au fãcut parte din manuscrisul

anului 1984. Aºadar nu au fost prohibite în numele cenzorului

atotputernic Vladimir Ilici cu ochi mongolici.

Simpatetic, Udrescu moºteneºte ceva din spiritul lui Paul Celan,

pedepsitorul, marele poet român ºi german, sinucis la Paris ca

poet francez; a scris magnifice poeme, unde a contorsionat

semantica ºi topica cât mai multor cuvinte ºi fraze germane;

astfel a sancþionat, a rãsplãtit limba literarã a umaniºtilor Goethe

ºi Schiller cu explozia nihilismului, a lipsei de coerenþã, a

caricaturii, pentru cã numai poezia paranoicã, abuzul de idei

schizofrene s-au transformat catastrofic, noroios, aberant în -

ismele de dreapta ºi de stânga ale secolului XX, cel mai iraþional,

sângeros, sãlbatic din era creºtinã.

Vladimir Udrescu este pe aproape, veºtejeºte, boieri

dumneavoastrã, „dupã-amiaza capodoperei” inutile, parodiazã

oricâte sensuri îi vin la îndemânã, transformându-le în nonsensuri,

în „intemperiile prãpãdului social”, în „mi se întâmplã adesea

sã-ntâlnesc victime cu atestat de torþionari”, în „un secol negru

n-ar fi în mãsurã sã te ardã pe rug”, un supradimensionat

catalog al ororilor adunate, pleoºtite sub scufia cu eticheta, la

vedere, de umanism, fie clasic, fie chiar umanism socialist...

„Trudit, eterul se lasã în genunchi – Un somn de moarte

pribegeºte printre/ Flori ca un glas imoral: e vremea/

Discursurilor. Zilele nu mai încap/ În jurnale. Pe coline rãtãceºte/

Sfertul de secol.” (Vremea discursurilor).

Iatã o carte dureroasã, funestã; i-ar fi plãcut mult lui Euripide,

tragedianul.

Poeþi ai sudului (VI)

Vladimir Udrescu sau
disconfortul din preajma
lui Vladimir Ilici, când
pe aproape se aflã Paul

Celan, poetul, ºi
Euripide, tragedianul
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Poetul Vali Niþu din

Târgoviºte, licenþiat în Drept

ºi Jurnalist, fondator din anul

2000 al publicaþiei „Impact”

ºi secretar de redacþie al

revistei „Litere”, face parte

din acea categorie de autori

consecvenþi în scrierile lor cu

anumite modele, teme ºi

maniere stilistice, care le

reflectã cel mai bine

gândurile, sentimentele, ideile. ªi în noua sa carte, Metafore din

palma cerului (Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2019), adãugându-

se celor 23 de cãrþi publicate (dacã am numãrat bine), Vali Niþu

exploreazã acelaºi filon al autobiograficului, redând cu emoþie, cu

sensibilitate trãiri personale declanºate în special de sentimentul

iubirii. Indiferent de cadrul realitãþii cotidiene, imaginile iubitei îl

urmãresc, amintirile îl copleºesc, iar stãrilor afective le atribuie

culori, nuanþe, sonuri muzicale. Poetul este un liric par excellence.

Aspectele, întâmplãrile din jur rezoneazã în sufletul sãu cu chipul

femeii iubite, chiar venerate. Ea este împodobitã cu epitete, iar

poezia dedicatã ei, cu metafore. Ea este ,,femeia luminii”, „femeia

imperialã”, „femeia cu pãrul de foc”, „bucuria iubirii”, „femeia

timpului meu”, „femeia absolutului meu”, „femeie din spirala

trupului meu, declarându-i „eºti ceea ce sunt”. Ea e „perla coroanei

cu menirea-i sfântã”, „un dar de la Dumnezeu”, pe care poetul o

iubeºte „dumnezeieºte”, în faþa cãreia se înclinã: „reverenþã femeie

– eternã fecunditate” etc. E greu de gãsit în

poezia actualã o muzã de o asemenea

luminozitate exclusivã, iar în viaþa realã chiar

imposibil. Dar cine ºtie? Femeia iubitã

reprezintã iubirea înseºi, iar iubirea e poezia.

Poezia lui Vali Niþu se nutreºte din aceastã

beatitudine afectivã realã sau imaginarã pentru

a exista, cu energie, vigoare ºi dorinþã de

afirmare. El este un îndrãgostit perpetuu trãindu-

ºi iubirea cu bucurie, cu efuziuni, cu o exaltare

fãrã vârstã ºi fãrã opreliºti: „inimile aplaudã ºi

suntem printre ei/ în pragul unei vieþi trãite – nu

ºoptite / invidiez dimineþile când te vãd înaintea

mea/ nefardatã atingere”. În pofida unei

pudibonderii juvenile girând o anume decenþã

a rostirii, în versuri ce se vor un „elogiu pentru

universul superbei femei”, nu avem o femeie

abstractã, ci una realã, nu lipsitã de senzualitate,

o femeie „cu sânii toropiþi de dragoste”. Niciun

nor nu întunecã aceastã idilã, nicio dramã, nicio

deziluzie nu se aratã la orizont, totul e împlinire

prielnicã inspiraþiei creatoare. Magia iubirii

cheamã magia poemului: „s-a fãcut târziu ºi mã

refugiez în magia altui poem”. Vorbind de

consecvenþã, ºi în recenta carte se prelungesc

ecourile unor teme ºi obsesii din cãrþile anterioare: Scorpionul

autoreferenþial: „e atât de searã/ în odihna Scorpionului din mine/

Un sentimental drapat în metafore

Douã agape

Poetul, traducãtorul ºi editorul Florin Dochia a lansat de curând

un volum de versuri ce se adaugã amprentei particulare a acestui

experimentat scriitor. Este vorba despre „36 de zile cu Lilith”.

Poemele sunt acompaniate de grafica pe cât de provocatoare pe

atât de complementarã a Lidiei Nicolae. Întregul proiect liric

duce cu gândul la timpurile primordiale ale întâlnirii cu universul

feminin. Eroina ce aparþine mitologiei ebraice (nu ºi textelor

sacre canonice) prilejuieºte autorului acest jurnal al bucuriei

cãutãrii ºi (re)gãsirii scris atât în vers alb modern precum

„Dincolo de ziduri/ oraºul meu cu maidane nesfârºite/ cu halele

sale în care s-a-nstãpânit aºteptarea/ ca un praf galben/ polen

inert refuzat de albine/…unde eºti? – voi întreba/ ºi tu te vei

pierde în oglinzi/ tãcutã/ dincolo de ziduri/ dincolo de riduri/

dincolo de viduri” (Lilith. Ziua a unsprezecea), cât ºi în vers

tradiþional „nu mai ai unde te ascunde-mi-ai spus/ ºi copilul

care eram a fost gãsit/ în sfârºit/ de echipele de cãutare/ într-o

parcare” (Lilith. Ziua a treizeci ºi una). O sãrbãtoare diurnã

aflatã parcã în oglindã cu legenda persanã a ªeherezadei, unde

poveºtile erau spuse de eroinã ambientul fiind unul nocturn. În

decorul urban al secolului douãzeci ºi unu inspirat de un état

d’esprit al eroinei sale, autorul, în cele mai multe dintre poeziile

din volum, dezvoltã evaluãri ºi reflexii datorate acestor petreceri

cu Lilith „m-ai învãþãt sã locuiesc în oglindã/ ca apa-necatului

sã nu mã surprindã/ sunt însãºi colivia care aºteaptã-n van/ o

pasãre de aur un corb magician” (Lilith. Ziua a douãzeciºiopta).

Erotica acestor versuri deºi extrem de prezentã reuºeºte sã

imprime cãrþii mai degrabã un demers interogativ asupra

neliniºtilor existenþiale general umane. Transformarea suferitã

de actantul liric dupã aceste treizeci ºi ºase de zile este una

substanþialã, realizându-se acea formã de growing together spre

marile adevãruri accesibile în proporþii diferite fiecãria „când tu

eºti calea/eu sunt cãlãtorul” (Lilith. Ultima zi). Iar datoritã

mãrturisirii, suma de experienþe imaginare avute de Florin Dochia

cu Lilith devine o formã de iniþiere de care este bine sã luãm

aminte, mai ales cã volumul se deschide cu cel mai cunoscut citat

din Sfântului Augustin care îndeamnã „Iubeºte ºi fã ce vrei!”

Poetul Valeriu Valegvi propune recent cititorilor o lucrare mai

aparte intitulatã „Cu umbrela prin ploile acide (o anatomie a

amãgirilor mele) – microeseuri” cu o prefaþã de A.G. Secarã

Halil. Acest volum, continuare a altuia, este de fapt un mozaic de

mãrturisiri confesiuni, amintiri, portrete presãrate cu poezii ºi

frumoase vignete (probabil ale autorului – nu se precizeazã –

concepþia graficã a cãrþii aparþine lui Florin Dochia) grupate

tematic, însã aleatoriu, ce poate da impresia de jurnal de idei ºi

stãri. Aflat dincolo de acel mezzo del cammin di sua vita, autorul

simte nevoia unor juste ºi foarte personale clarificãri, declarând

chiar cã acest întreg demers este pentru gãsirea acelei cãi cãtre

sine. Pentru acesta apeleazã la o bancã de întrebãri unde gãsim

profunde interogaþii de tipul: „Existã un termen de valabilitate

pentru urma de inefabil din privirea unui om de rând?”, la amintiri

din copilãria ºi adolescenþa gãlãþeanã cam toate extrem de

tulburãtoare: sora, Viorica, care dispãrutã la nici douã luni „îl

urmãreºte” pânã la naºterea propriei fiice, sau a colegei care s-a

sinucis ºi ale cãrei versuri le gãseºte într-o revistã a liceului

împreunã cu primele sale încercãri literare. Apeleazã, de asemenea,

la o demnã de recitit Antologie a sufletului unde putem gãsi

pasaje din mari autori universali (Homer, Cehov, Ray Bradbury,

Unamuno, Saramago, Wilde etc.), români (Eliade, Noica,

Culianu, Mateiu Caragiale, Augustin Buzura etc.), dar ºi literaturã

din zona spiritualitãþii creºtine (Psalmi, Maxim Mãrturisitorul,

Ioan Cassian), dar ºi orientale (maeºtrii Zen). ªi mai ales apeleazã

la amintirea mamei în ciclul „Viaþa de dupã mama” din care

citãm „Nu mai e acasã mama! Îl iau de braþ pe domnul Nimeni

ªi-l conduc prin camera pustie… Cu cine sã mã mai înþeleg? Se

face prea liniºte în casã ºi-mi vine sã strig ia-mã cu tine mama!”.

Toate aceste fragmente contribuie la petrecerea în dialog cu sine

a unui intelectual ºi honnête homme care gãseºte „adevãrurile

ca o ploaie caldã de varã” ºi ºtie cã „e greu sã suporþi pânã la

capãt istoria regretelor tale”.

Ambele volume sunt apãrute în primãvara aceasta la editura

Detectiv Literar a mereu tonicului ziarist ºi scriitor Firiþã Carp.

Domnia sa a ºi prezentat cãrþile în cadrul zilelor acestei edituri

gãzduite de librãria Sadoveanu din Capitalã, graþiei doamnei

Georgeta Munteanu.

Trenul din sud
În colecþia „Arca” al relativ tinerei dar remarcabilei edituri

„Neuma”, poetul ºi ziaristul Florea Burtan propune cititorilor ºi

mai ales degustãtorilor de poezie volumul „Tren printre zodii –

poeme de odinioarã” pentru care a fost premiat de breasla

scriitorilor.

Chiar dupã lectura primelor poezii se produce o dublã senzaþie:

pe de o parte stuctura clasicã a versului amintind de acele „jours

d’antan” ale poeziei, pe de alta o extrem de pronunþatã tensiune

specificã versificaþiilor contemporane: „Îmblânzesc pereþii cu

partea mea de târziu/ Singurãtatea ºi-a pus o cãmasã curatã/

Despre ea am uitat,înadins,sã mai scriu/ Are tãlpile arse ºi

privirea fardatã” (Aº cerºi îndurare,nu am la cine). Se oferã un

spaþiu fizic relativ redus la o casã, stradã sau mic oraº sudic

(autorul provine din comuna Crângu, judeþul Teleorman) bine

asimilat ºi transfigurat într-un extrem de original univers liric

unde dragostea ºi mai ales absenþa iubitei în toamnele ºi iernile

lungi ale câmpiei dunãrene produce meºteºugite elegii în siaj

bacovian „Cine pe cine aºteaptã,nici nu mai ºtiu/ Paºii tãi s-au

oprit la o poartã strãinã/ Peste tot viscoleºte a dor ºi-a târziu/

Îngerul pãzitor a uitat ,înadins sã mai vinã” (Numele meu nu îþi

mai spune nimic). Mergând pe o linie puþin urmatã astãzi, trasatã

cândva în primele volume de recent dispãrutul Ion Horea sau de

nedrept uitatul Ion Lotreanu, domnul Florea Burtan reuºeºte sã

atingã o zonã a poeziei erotice unde meditaþia se îmbinã cu

voluptatea. Acest fapt constituie un punct forte al cãrþii atât pentru

modul în care exigenþele poeziei în formã fixã sunt onorate dar

mai cu seamã felului în care lectorul este atras în mod elegant la

un festin declarativ „Îi cercetam, tandru, fruntea,ochii, umerii-

doi/ Zãpada ascunsã între robitorii ei sâni/ Fericit eram,ca un

prizonier întors din rãzboi/ Ca un însetat ademenit de închipuite

fântâni” (Dintre toate frumoasele…)

Trenul printre zodii este un exerciþiu de magie prin care autorul,

utilizând o colecþie de obiecte ºi concepte „de odinioarã”, reuºeºte

printr-o prestidigitaþie finã sã releve publicului încântarea, dar

mai ales melancolia propice reflexiei pe care poezia de calitate o

va propune întotdeauna: „Tren bolnav de drumuri,ca atâtea

trenuri/ Alergând departe cãtre infinit/ ªi venind probabil,dinspre

alte vremuri/ Fãrã de odihnã ºi de neoprit…” (Trenul de noapte)

Victoria Milescu

te-am vãzut de aproape/ am înþeles cât de

departe am fost pânã la tine/ ºi am vãzut

viitorul cuvântului ce-þi poartã numele/

dinspre mâine”. Iubita este acea Floare de

iris: „poposesc într-un Crãciun liniºtit/ te

îmbrãþiºez floare de iris/ în viaþa trãitã – nu

doar într-un vis”. Ceea ce ni se comunicã

încã din titlu este dominanþa metaforei,

„setea metaforei”. Deºi enunþul este

neechivoc, autorul simte nevoia sã-l prezinte

drapat în metafore, dintr-un simþ etic ºi

estetic, din dorinþa multiplicãrii sugestiilor,

a unei notabile disponibilitãþi imaginative.

Sub avalanºa lor, licãreºte câte un bob de

înþelepciune meditativã: „Viaþa nu are

termen de comparaþie”; Iubirea-i parola

vieþii” etc. Poeziile acestui volum relevã un

autor cu o mare capacitate afectivã dar ºi cu

o determinare evidentã de a-ºi transpune

viziunile, visurile în versuri aparent simple

dar cu o arborescenþã tinzând spre sensuri

metafizice. El deþine „arta de a iubi viaþa”.

Stenic, încrezãtor, ne spune în anagramã:

„valni merge mai departe”. Îi dorim succes.

Alexandru CAZACU
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 Gl.Bg.(r) Gheorghe DRAGOMIR
Preºedinte Centrul de Eticã ºi Strategii (CES)

EUROPA SUB ASEDIU?
Motto: Ce sunt imperiile fãrã

dreptate, dacã nu o bandã de
tâlhari. (Sf. Augustin, Cetatea lui
Dumnezeu)

Aceste cuvinte pline de
înþelesuri tainice ne sunt reamintite
de Joseph Ratzinger, Papa
Benedict al XVI-lea, în lucrarea
Liberer la libertée, Ed. Parole et
silence, 2018, cuvinte ce exprimã

de fapt o radiografie realã ºi crudã a lumii în care trãim, dominatã
de imperiile SUA, UE, China, Rusia, care practicã un dans
macabru în care este antrenatã întreaga planetã.

„În istoria umanitãþii, imperiile, indiferent cum s-au numit, ºi-
au impus propriile legi cu forþa armelor legi care, atunci când au
abrogat drepturile naturale, au pãstrat doar îmbrãcãmintea aparentã
a moralitãþii, pentru a deveni instrumentul servituþii exercitatã de
tâlhari. Libertatea nu este doar posibilitatea de a acþiona ºi gândi,
ci ºi de a avea conºtiinþa liberã, deci de a fi fericiþi. Libertatea este
condiþia fericirii, ea presupune virtuþi morale.” (lucrarea citatã)

Aceste reflecþii ale Sf. Pãrinte, hrãnesc o veritabilã eticã politicã,
care ar trebui sã fie practicatã de cãtre cei ce conduc destinele
lumii.

Din pãcate, civilizaþia de azi a fost puternic virusatã de dorinþa
de a face profit cu orice preþ, situaþie care devine alarmantã la
nivel planetar ºi se doreºte a fi explicatã de cãtre marii economiºti
ºi politicieni ai lumii ca fiind o virtute ºi un factor de progres,
este forþa motrice a dezvoltãrii societãþii umane.

UE ºi-a descoperit ºi conturat vocaþia „imperialã” odatã cu
transformarea CEE într-o entitate politicã care treptat s-a dotat ºi
cu o monedã unicã, iar prãbuºirea regimurilor comuniste din
Centrul ºi Estul Europei ºi dezmembrarea URSS-ului, oferea
noi posibilitãþi de materializare a acestui vis.

În paralel, umbrela de securitate asiguratã de SUA prin
intermediul NATO a permis Europei occidentale sã „doarmã
liniºtitã” ºi sã viseze la ziua când se va transforma într-un
„imperiu” care sã-i asigure un loc privilegiat la masa jocului
geopolitic, geoeconomic ºi geostrategic planetar ºi sã devinã o
„voce” în cadrul NOM (Noua Ordine Mondialã).

Asistãm aºadar la metamorfoza Europei, care din partener
loial al SUA s-a transformat treptat în rival, iar din 2017, de la
preluarea de cãtre administraþia Trump a puterii în SUA sã fie
consideratã inamic alãturi de Rusia ºi China.

Este UE un imperiu?
Încercãri de reanimare a acestei idei au pornit de la preºedintele

francez Sarkozy, care în 2008 a lansat proiectul UMP (Uniunea
pentru Mediterana) fãrã o consultare prealabilã cu Germania ºi
Marea Britanie, proiect ce viza de fapt materializarea prevederilor
Tratatului de la Barcelona de extindere a UE în sudul Mediteranei.
Nicolas Sarkozy se vedea deja în postura de preºedinte al acestei
noi construcþii politico-economice ºi militare, iar preºedintele
Egiptului urma sã fie preºedinte pentru zona sudului Mediteranei,
cu condiþia sã renunþe la ajutorul militar anual acordat de SUA
de 1,5 miliarde dolari. La anunþarea cu mare pompã de cãtre
preºedintele Sarkozy a creerii UMP, administraþia americanã ºi
marile corporaþii, au declanºat o amplã operaþiune de ridiculizare
în presa internaþionalã a „visului de mãrire a micului Napoleon”,
întrucât aceastã iniþiativã francezã afecta atât interesele marilor
corporaþii americane din domeniul petrolier ºi nu numai, cât ºi
rutele de transport de mãrfuri prin Mediterana.

Drept urmare, în laboratoarele serviciilor secrete americane ºi
israeliene s-a pregãtit operaþiunea „primãvara arabã”, care a
generat o nouã reconfigurare a hãrþii geopolitice în Orientul
Mijlociu, iar Housni Moubarak a fost pedepsit pentru lipsa de
loialitate faþã de unchiul Sam

Astfel s-a încheiat „aventura mediteraneanã” a preºedintelui
francez, care dupã cãderea regimului Gadaffi din Libia a fost
acuzat ºi trimis în justiþie pentru finanþare ilegalã cu fonduri
primite de la Gadaffi. Recent, preºedintele Macron a lansat ideea
„Franþa mai întâi ºi Europa”, dupã modelul preºedintelui Trump,
prin proiectul „Franceafrique” vizând recãpãtarea „strãlucirii” ºi
mãreþiei Franþei din perioada colonialã, mizând pe revenirea la o
neocolonizare a Maghrebului ºi Africii francofone prin
promovarea unei cooperãri economice, culturale, tehnico-
ºtiinþifice ºi militare. Reacþia liderilor ºi popoarelor din zonã a
fost pur protocolarã, spre dezamãgirea autoritãþilor franceze.

Pentru a contrabalansa aceste eºecuri de politicã externã, în
urmã cu câteva luni, preºedintele francez a semnat la Aachen,
împreunã cu cancelarul german, un acord prin care se urmãreºte
urgentarea integrãrii franco-germane în domeniile: economic,
cultural, tehnico-ºtiinþific ºi militar, în ideea creerii premiselor
construirii unei superputeri europene în jurul cãreia sã graviteze
celelalte state membre ale UE, dar care sã accepte fãrã comentarii,
regulile impuse de cãtre nouã entitate, care treptat ar putea deveni
fundamentul înfiinþãrii Uniunii Statelor Europene, un supra-stat
federal. Dar, ghinion!

Cei doi lideri sunt în scãdere de popularitate ºi influenþã în
þãrile lor ºi în cadrul UE, iar actualul climat politic european este
tensionat ºi confuz, ceea ce indicã cã sunt suficiente elemente
care duc în direcþia eºecului acestui proiect, revenindu-se dupã
alegerile europarlamentare la conceptul Europa Naþiunilor,
Europa socialã.

Deci, UE nu poate fi consideratã un imperiu, iar ultimele evoluþii
politice din majoritatea statelor membre au ºubrezit semnificativ
poziþia în lume a UE, iar în interior s-a ajuns la o atomizare
haoticã a forþelor politice ºi la apariþia de noi partide rezultate din
„spuma strãzii” ºi din radicalizarea unor aripi naþionalist-

extremiste ºi populiste de dreapta ºi de stânga, care vor impune
o nouã agendã viitorului Parlament ºi Comisiei Europeene.

Summit-ul de la Sibiu.
Economic, la nivelul þãrilor pilot ale UE, situaþia nu este tocmai

rozã, creºterea economicã prognozatã este micã (1-1,3%), gradul
de îndatorare al Franþei, Italiei ºi Germaniei a atins cote
îngrijorãtoare (98-133%), bãncile italiene, franceze ºi germane,
dar ºi Banca Centralã Europena se confruntã cu situaþii
complicate, fiind nevoite sã se împrumute la bãncile chineze,
japoneze, ruseºti ºi americane pentru a salva ce se mai poate
salva. Toate aceste evoluþii afecteazã serios zona euro ºi transmit
un mesaj negativ în direcþia þãrilor din estul ºi sudul Europei care
se aºteptau, dupã cum li s-a promis, la o relansare economicã a
UE ºi continuarea procesului de extindere în Balcani.

Acesta este tabloul necosmetizat al „Cetãþii-Stat” UE, pe care
summit-ul de la Sibiu din 9-10 mai 2019 îl va supune unui
amplu proces de „retuºare” pentru a nu crea panica ºi o confuzie
ºi mai accentuatã în þãrile membre aflate la periferie. Pe lângã
poza de „familie” care dorea sã transmitã un mesaj de încredere
ºi coeziune, declaraþia adoptatã, dupã lungi ºi tensionate dezbateri,
doreºte sã asigure cetãþenii europeni cã vor fi prioritatea agendei
viitorului Parlament ºi Comisiei europene, cã vor fi protejaþi de
abuzuri ºi li se va asigura un trai decent, acces la un sistem de
sãnãtate performant etc. Iar pentru a „tãia” din suflul antimigraþie
pe care se bazeazã strategia de campanie a forþelor politice
naþionalist-extremiste, xenofobe ºi populiste, Declaraþia dã
asigurãri cã vor lua mãsuri de protejare a graniþelor externe ºi cã
se va pune ordine în legislaþia care reglementeazã dreptul de a
primi „adãpost” a migranþilor din Orientul Mijlociu, Africa ºi
Asia.

România, care a organizat acest summit „istoric” s-a dovedit a
fi gazdã primitoare, deºi preºedintele Iohanis a preferat sã
delecteze oaspeþii cu meniuri occidentale ºi nu cu tradiþionala ºi
bogata bucãtãrie româneascã. Sunt convins cã se va specula
mult pe aceastã temã, românii fiind interesaþi mai mult sã bârfeascã
decât sã analizeze ce s-a întâmplat în spatele uºilor închise ºi cum
le va schimba soarta acest summit.

Din pãcate, aceastã reuniune informalã de la Sibiu a fost de
fapt o demonstraþie a forþei PPE care a fãcut campanie pentru
PNL de la care are mari aºteptãri ºi de atacare directã a alianþei
PSD-ALDE aflatã la guvernare, care a reuºit totuºi sã închidã
peste 90% din dosare ºi sã aibã o prestaþie meritorie în
organizarea ºi desfãºurarea preºedinþiei roative la Consiliul UE,
ceea ce a deranjat PPE ºi a pus în dificultate pe domnul Iohanis
care anunþase de la început „un eºec rãsunãtor”.

Europenii ºi bineînþeles electoratul român se aºteptau ca
Declaraþia de la Sibiu sã exprime voinþa politicã de a schimba
actuala stare de lucruri din interiorul UE, sã se recunoascã
disfuncþiile sistemice ºi sã se promitã mãsuri concrete ºi viabile
de reformare a întregii arhitecturi instituþionale, reducerea
cheltuielilor publice prin reaºezare pe baze noi a întregului sistem
de salarizare de la cele mai înalte demnitãþi pânã la ultimul
funcþionar al UE, renunþarea la sediile consumatoare de fonduri,
dar în care nu se desfãºoarã decât activitãþi sporadice, sã se
reducã armata de consilieri ºi funcþionari a cãror activitate este
greu de a fi comensurata ºi care au fost promovaþi pe criterii
politice ºi nepotism ºi mai puþin pe criteriul meritocraþiei.

Declaraþia ar fi putut face referiri la viziunea liderilor europeni
privind modul de încurajare a încadrãrii în muncã a tineretului, în
rândul cãruia rata ºomajului în unele þãri membre UE (Franþa,
Spania, Grecia, Italia) atinge cote îngrijorãtoare (15-18%). De
asemenea, ar fi fost oportun sã se menþioneze cã în viitorul
Parlament European, cât ºi la nivelul înalþilor funcþionari ai
Comisiei Europene, sã se regãseascã persoane având „cazierul
alb”, fãrã condamnãri legate de corupþie, spãlare de bani,
delapidare din bani publici, aºa cum s-a încercat în Adunarea
Naþionalã a Franþei prin proiectul de lege înaintat spre votare, dar
care a fost respins de deputaþi. De ce oare? Este lesne de înþeles
cã actuala clasã politicã europeanã, indiferent de coloraturã, s-a
transformat într-un conclav ocult care opacizeazã funcþionarea
instituþiilor naþionale ºi europene ºi luptã din rãsputeri sã-ºi
conserve privilegiile, uitând cã sunt în slujba cetãþeanului.

Mi-am amintit în acest context de cuvintele pline de înþelepciune
ºi viziune rostite de George Orwel: „Un popor care voteazã
corupþi, impostori, hoþi ºi trãdãtori, nu este victimã! Este
complice!” Aºa cã ne meritãm conducãtorii pe care îi votãm!

Cred cã prin Declaraþia de la Sibiu actualii lideri europeni au
încercat, fãrã succes, sã „dreagã busuiocul” oferind cetãþeanului
european o nouã probã de ipocrizie, promiþând cã se vor apleca
mai atent la nevoile ºi aºteptãrile sale, ºtiind cã nouã configuraþie
a PE ºi CE rezultatã în urma alegerilor europarlamentare ar putea,
sau nu, sã punã în practicã aceste promisiuni în condiþiile unei
crize economico-financiare ce se anunþã a avea efecte devastatoare
la nivel global, inclusiv într-o Europã aflatã deja într-un declin
economic evident.

Viitorul democraþiei în Europa.
Pe acest fond politic european, în care ideologiile au suportat

un proces alchimic rezultând produse politice atipice ºi o elitã ce
doreºte a aluneca spre un sistem autoritar, se pune tot mai des
întrebarea dacã asistãm la declinul sau, mai grav, la apusul
democraþiei în Europa? În acest cadru, aº reaminti afirmaþiile lui
H.G. Welles, care întrebat ce crede despre democraþie, a rãspuns
cã „este o idee bunã”, iar la insistenþele respectivului a continuat:
„da, trebuie însã sã se întâmple”.

Din pãcate, democraþia visatã de Welles a evoluat în cele douã

milenii de la modul cum o înþelegeau grecii antici, trecând ciclic,
prin autocraþii „luminate”, prin inchiziþie, prin revoluþia francezã
ºi tot aºa pânã în zilele noastre, fiecare societate adãugându-i sau
luându-i din îmbrãcãminte, atingând cote îngrijorãtoare în
dictatura fascistã, nazistã ºi în comunism, pentru ca dupã cãderea
Cortinei de Fier sã asistãm în unele state din estul european la
democraþii „originale”. Astãzi democraþia cunoaºte o nouã fazã a
evoluþiei sale, existând pericolul reîntoarcerii în perioada
întunecatã a anilor 1929, a fascismului musolinian ºi franchist
care au deschis calea nazismului german ºi bolºevismului sovietic.

Referindu-ne la democraþie, cred cã trebuie sã înþelegem cã ea
oferã condiþii de ºanse egale pentru toþi care dispun de pregãtirea
ºi aptitudinile de a accede la funcþii publice pe principiul
competentei ºi nu al relaþiilor cu persoane sau grupuri de interese
nelegitime ce îºi urmãresc propriile interese. Sper ca într-o zi
meritocraþia, care este un întreg program de transformare a
structurii societãþii, guvernelor, parlamentelor, sã se regãseascã
în modul de educare a tinerilor încã din primele clase în valorile
în care trebuie sã creadã ºi sã le pãzeascã, în respectul tradiþiei,
obiceiurilor ºi credinþei semenilor, în dreptate ºi libertate.

Trãind deja în era Inteligenþei Artificiale, este posibil ca sensul
ºi utilitatea partidelor politice sã aibã alte valenþe, sã asistãm la o
organizare spiritualã a societãþii pe alte baze decât sunt astãzi.

Campania preºedintelui Trump împotriva Europei.
Dacã pentru UE nu era suficientã campania dusã de

administraþia Trump prin intermediul mass-media ºi ONG-urilor
înfiinþate în Europa de ex consilierul presidential Steve Bannaon
pentru denigrarea elitelor ºi personalitãþilor politice ºi
guvernamentale europene ºi de încurajarea partidelor ºi
personalitãþilor ultra naþionaliste, xenofobe, islamofobe, iatã cã
în laboratoarele serviciilor secrete americane ºi israeliene s-a dat
undã verde la acþiuni similare din partea unor cercuri influente
legate de NATO, care controleazã „Initiative pour la stabilitée
européenne”, condusã de austriacul Gerald Knaus (un apropiat
al lui G. Soros), care în 5 octombrie 2015 a pus la dispoziþia
cancelarului german, Angela Merkel aºa numitul plan M privind
migraþia.

Finanþatorii ISE includ ºi „Institute des Etats-Unis pour la
paix”, prezidat de Stephen Hardey, care a deþinut funcþia de
consilier pentru securitate naþionalã în timpul administraþiei Bush-
Cheney, cunoscut ca ultraconservator. În consiliul de
administraþie, Hadley a cooptat pe Ashton Carter, secretarul
apãrãrii la acea vreme, John Kerry ºi gl. mr. Fredrick Padila,
preºedintele Universitãþii americane pentru apãrare.

ISE este laboratorul ocultei americane care s-a implicat în
agenda politica americanã din 1990 având drept obiectiv
schimbarea de regimuri politice peste tot în lume, alãturi de
fundaþiile lui G. Soros ºi USAID (controlatã de CIA). În raportul
anual al organizaþiei din 2013 se sublinia cã: „obiectivul este de
a susþine agenda planificatã a Departamentului de Stat” pentru
operaþiuni botezate „inginerii democratice” în sânul fostelor þãri
comuniste din Europa centralã ºi de est, din Balcani la Marea
Neagrã, incluzând ºi Ucraina, iar din 2017 acþiunile s-au centrat
pe Franþa, Germania, Italia, considerate ca nucleul dur al
continentului.

Toate aceste organizaþii, la care s-a alãturat în ultima perioadã
ºi „German Marshall Fund of US”, acþioneazã pentru a crea
haos social în UE, aºa cum s-a petrecut în Siria ºi Orientul
Mijlociu.

Cum poate ieºi Europa de sub asediu.
Având în faþã aceastã situaþie deloc confortabilã pentru

organizarea ºi desfãºurarea în bune condiþiuni a campaniei pentru
europarlamentare ºi atacurile tot mai virulente din partea PPE la
adresa socialiºtilor europeni acuzaþi de corupþie ºi incompetenþã
atunci când s-au aflat la guvernare (inclusiv PSD), credem cã se
urmãreºte treptat scoaterea de pe eºichierul politic a acestora,
îndeosebi în þãrile europene cu tradiþie socialistã sau social-
democratã. În Franþa s-a ajuns la situaþia paradoxalã ca Partidul
Socialist sã fie în agonie, neavând o listã proprie la
europarlamentare, însã preºedintele Macron ºi-a þinut promisiunea
fãcutã preºedintelui Francois Hollande de a include în lista sa
zece candidaþi, persoane care au deþinut demnitãþi publice în
guvernarea Hollande. De altfel, în Liberation din 24 februarie
2017, preºedintele Macron a þinut sã precizeze cã se înscrie în
„continuitate mai mult decât în ruptura cu cincinalul lui Hollande”.

Cred cã salvarea UE de sub asediu poate veni din puterea
spiritualitãþii sale, pentru cã spiritualitatea este toleranta, conduce
la pace, reprezintã totalitatea experienþelor umane colective, care
a fost de-a lungul secolelor, forþa de atracþie ºi fascinaþie pentru
întreaga umanitate.

Conºtiinþa europeanã reprezintã o gamã de valori ce corespund
exact unor seturi de atitudini ºi emoþii, localizate în anumite
câmpuri energetice de atracþie, care depãºind nivelul 300
simbolizeazã: Bunãvoinþã, Acceptare, Raþiune.

Sã sperãm cã viitorii lideri europeni ºi români vor fi inteligenþi
ºi raþionali, unindu-ºi energiile creatoare pentru a regândi o nouã
construcþie europeanã, renunþându-se la orgolii ºi ipocrizie,
înþelegând cã misiunea lor este de a sluji cetãþenii, de a-i respecta,
apãra de abuzurile de putere, sã le asigure pacea ºi prosperitatea
mult aºteptate ºi promise.

În încheiere, vã propun sã ne reamintim modul în care Bogdan
Petriceicu Haºdeu se referea la românism: „Românismul este
prima condiþie ca sã putem iubi umanitatea, libertatea ºi adevãrul”.

Ar fi bine dacã am învãþa ceva din înþelesul tainic al acestor
cuvinte! Or, sã nu uitãm revelaþia avutã de Goethe pe patul de
moarte: „LICHT, MEHR LICHT” (luminã, mai multã luminã),
mesaj ce ar putea fi decriptat în sensul cã este nevoie ca umanitatea
sã iasã din întunericul ignoranþei ºi energiilor negative pentru a
se bucura de lumina înþelepciunii dãtãtoare de viaþã ºi speranþã ºi
de frumuseþea Creaþiei Divine din care face parte.

Vã invit, dragi cititori, sã aveþi drum drept ºi luminã!
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Jean Yves-Conrad

Am promis colectivului de redacþie al revistei Sud cã îi voi oferi în fiecare numãr de acum încolo o parte a

cercetãrilor mele în favoarea culturii române.

Iatã cã acum aveþi de citit prima biografie a unui român care a fãcut cinste României, adicã un compozitor

evreu de seamã, care s-a nãscut aproape de Bolintin acum 129 de ani ºi care este încã foarte apreciat în

sinagogile din Franþa.

Am discutat recent cu fiul maestrului, care s-a bucurat cã îi voi pune în evidenþã tatãl în cartea mea, care va

apãrea în curând, «IN MEMORIAM DACIAE – Sépultures roumaines dans les cimetières parisiens» la Editura

Muzeului Naþional al Literaturii Române (M.N.L.R.), dupã o muncã deosebitã ºi intensã de mult timp, în care

am investit ani de zile, o carte care se numeºte «Mémoriel des 3.030 soldats roumains Morts pour la France

durant la Grande Guerre 1916-1918», o operã pe care o dedic acestor prizonieri români care au luptat pentru

libertatea francezilor ºi, mai departe, a europenilor.

Eu îi rog pe toþi cititorii sã-mi trimitã materiale ca sã pot descoperi ºi alþi români în cimitirele franceze,

pentru cã aceastã carte este asemenea coloanei lui Brâncuºi, fãrã nicio limitã! Lecturã plãcutã!

Cimitirul Bagneux-Parisien, 108e

division, l. 9, t. 35 – Concession

270-TR-1971 - Jeldo Lein, dit

Leon ALGAZI (Iepureºti, 1890 -

Paris, 1971) et Tatiana

KAGANOFF, épouse ALGAZI

(1907-1990) – Compositeur,

musicologue, arrangeur, chef de

chœur, spécialiste de la musique

religieuse juive, organiste

Léon [Yehudah] ALGAZI est né à Iepureºti, au sud-

ouest de Bucarest, dans le département de Giurgiu, en

1890. Il étudie la musique à Vienne, puis à Paris. De ses

études avec le musicologue Abraham Zvi Idelsohn, il

acquiert un vif intérêt pour le folklore juif et la tradition.

Diplômé de l’École Rabbinique de Paris, il enseigne le

chant hébraïque à la Schola Cantorum (1936-40) et à

l’École israélite de pédagogie et de liturgie où il est

directeur des études musicales.

À partir de 1929, il présente à la radio française un

programme hebdomadaire de musiques juives. En 1936-

37, il dirige la musique des temples israélites

consistoriaux de Paris et devient chef d’orchestre à la

Synagogue de la rue de la Victoire. En 1961, il est élu

directeur de la musique des temples consistoriaux de

Paris.

Travailleur infatigable, chef d’orchestre, compositeur

et collecteur, Léon Algazi a contribué à établir la

collection de musiques juives “Mizmor” aux Edition

Salabert (Paris). Parmi ses nombreuses compositions aux

caractères liturgique ou folklorique, on peut retenir le

Service sacré1 (New York, 1954), des suites orchestrales,

des psaumes, des harmonisations de chants traditionnels,

et de manière plus anecdotique de la musique pour le

cinéma ou le théâtre. Homme d’une grande rigueur,

Algazi a publié une collection de Chants séphardis

(Londres, 1958) et a aussi écrit des essais sur la musique

juive dans plusieurs publications scientifiques.

Léon ALGAZI est décédé à Paris en 1971 et est inhumé

en compagnie de son épouse Tatiana, née Kaganoff

(1907-1990). Sur la tombe figure la mention suivante:

«Je veux chanter l’éternel, ma vie durant» PS. 104

15 mai 2019, pentru ziua aniversarã a lui Nelu Barbu,

81 de ani, azi.

Cimitirul Bagneux-Parisien,

parcela 108, I. 9, t. 35 –

Concesiunea 270-TR-1971 – Jeldo

Lein, zis Leon Algazi (nãscut la

Iepureºti, în 1890 – mort la Paris

în 1971) ºi Tatiana Kaganoff,

dupã cãsãtorie Algazi (1907-1990)

– compozitor, muzicolog, dirijor de

cor, specialist în domeniul muzicii

religioase evreieºti, organist.

Leon (Yehudah) Algazi s-a nãscut în satul Iepureºti,

care se aflã la sud-vest de Bucureºti, în judeþul Giurgiu,

în 1890. A studiat muzica la Viena, apoi la Paris. Încã din

timpul studiilor sale cu muzicologul Abraham Zvi

Idelsohn dobândeºte un viu interes pentru folclorul

iudaic ºi pentru tradiþii. Absolvent al „ªcolii Rabinice

de la Paris”, el predã cântecul ebraic la „ªcoala

Cantorum” (1936-1940) ºi la „ªcoala israelitã de

pedagogie ºi de muzicã liturgicã”, unde este director la

catedra de muzicã.

Începând cu anul 1929, prezintã la postul de radio

francez un program sãptãmânal de muzicã evreiascã. În

perioada 1936-1937 coordoneazã muzica templelor

israelite consistoriale din Paris ºi devine dirijor la

Sinagoga de pe strada Victoriei. În anul 1961, este ales

director al muzicii templelor consistoriale din Paris.

Muzician neobosit, dirijor, compozitor ºi culegãtor,

Leon Algazi a contribuit la întocmirea colecþiei de muzicã

evreiascã „Mizmor”, apãrutã la Editura Salabert (Paris).

Printre numeroasele sale compoziþii cu caracter liturgic

sau folcloric se remarcã „Serviciul sacru”2 (New York,

1954), suitele orchestrale, psalmii, armonizarea

cântecelor tradiþionale ºi, într-o manierã mai anecdoticã,

muzica pentru cinematografie sau teatru.

Om de o mare rigoare, Algazi a publicat o colecþie de

cântece sefarde (Londra, 1958) ºi, de asemenea, studii

despre muzica evreiascã în diferite publicaþii ºtiinþifice.

Leon Algazi a murit la Paris în 1971 ºi este

înmormântat alãturi de soþia sa, Tatiana, nãscutã

Kaganoff (1907-1990). Pe piatra de mormânt figureazã

urmãtorul epitaf:

„Vreau sã cânt eternitatea, viaþa mea va fi veºnicã.”

PS. 104.

Léon ALGAZI:

un compozitor giurgiuvean de seamã

2 „Serviciul sacru” este o slujbã religioasã care se celebreazã

sâmbãta dimineaþa în sinagogile liberale din Franþa, Statele Unite

sau Anglia. „Serviciul sacru” compus de Leon Algazi a fost

comandat de Templul Emanuel din New York, unde autorul a

fost dirijorul primei audiþii în martie 1952. Premiera în Franþa a

avut loc în sala Gaveau, pe 21 martie 1955, tot sub direcþia lui

Leon Algazi.Tombe de Léon Algazi / Mormântul lui Léon Algazi
 (1890-1971)

Portrait de Léon Algazi /
Portretul lui Léon Algazi

1 Le Service sacré est un office du samedi matin, tel qu’il est

célébré dans les synagogues libérales, en France, aux Etats-

Unis ou en Angleterre. Le Service sacré composé par Léon Algazi

résulte d’une commande du Temple Emanu-El de New-York, où

l’auteur en a dirigé la première exécution en mars 1952. La

première en France eut lieu à la salle Gaveau, le 21 mars 1955,

toujours sous la direction de Léon Algazi.
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(continuare în pag. 19)

Capricioasã primãvara aceasta a lui 2019. Meteorologic

privind, ea a debutat romantic la echinocþiu, cu magnolii înflorite,

cu pomii fructiferi daþi cu var ºi flori în pârg, cu animaþie pe

strãzi ºi, mai ales, în politicã, anul acesta, ca de altfel ºi cel viitor,

fiind un sezon plin pentru politicieni, începând de la cei locali, la

aleºii neamului, de la Preºedinte la cei care ne reprezintã la

Bruxelles.

S-a instaurat apoi o

instabilitate în

atmosfera terestrã,

caracterizatã prin ploi

cu toptanul, însoþite de

fenomene electrice,

inundaþii în zeci de

localitãþi, de vânt

puternic, ninsori în luna

mai chiar ºi în zonele

joase, cãderi de

grindinã care nu s-au

speriat de rachetele

menite sã le combatã ºi

chiar apariþia unor

fenomene în premierã

pe pãmântul românesc:

cumplitele tornade, faþã

de care comunitatea

româneascã nu ºtie cum

sã se fereascã.

Cu toate belelele pe

care capriciile naturii le-

au provocat oamenilor

ori gospodãriilor, au

existat suficiente

evenimente culturale

care meritã a fi

semnalate, iar între

acestea, în cadrul agendei culturale bucureºtene meritã sã

enumerãm cel puþin câteva secvenþe impregnate de spiritul

avangardist.

Ar fi de amintit, în debutul articolului, deschiderea unei noi

galerii cu un titlu de-a dreptul incitant – „Dada” – care ºi-a

propus sã-ºi facã apariþia printr-o expoziþie dedicatã lui Victor

Brauner. Aici am aflat nu numai o prezentare impresionantã de

afiºe ale expoziþiilor pictorului român, stabilit în 1938 la Paris,

dar ºi o completã suitã de cataloage ale participãrii lucrãrilor

semnate de el la o multitudine de expoziþii din Franþa sau

strãinãtate, fie ele personale, fie de grup.

Alãturi de un numãr semnificativ de documente (paºapoarte,

însemnãri olografe, certificatul medical

al consultului oftalmologic care a condus

la pierderea globului ocular, fotografii

document) gãsim în vitrine o serie din

marile reviste ale avangardei româneºti

la care Brauner a colaborat.

Este normal sã începem cu revista

„Amiral” a publicisticii avangardiste

româneºti, acel fermecãtor unic numãr din

„75 HP”, creaþie a lui Ilarie Voronca ºi

Brauner, titlu devenit astãzi un adevãrat

simbol pentru întreaga avangardã a lumii.

Desigur, numerele din „UNU”,

„Integral” sau „Punct” constituie la rândul

lor exemple despre ceea ce înseamnã

avangarda româneascã, reprezentând

pentru vizitatori, fiecare numãr în parte,

un excepþional element de atracþie. Existã

pe simeze ºi unele dintre originalele

desenelor care au fost tipãrite în paginile

respectivelor publicaþii.

Regalul continuã prin cãrþile semnate

de autori de primã mãrime: Voronca,

Naum, Soupault, Péret, Mabille,

Lautréamont, Roll, Panã, Moldov,

Gherasim Luca, Yvan Goll, cãrþile

purtând titluri de referinþã: „Brãþara

nopþilor”, „Repertoriu”, „Moartea vie a Eleonorei”, „Restriºti”,

„Sadismul adevãrului”, „Main forte”, „Journal d’un fantôme”,

„Tire à l’arc” ºi încã multe altele.

Un spaþiu special conceput a fost dedicat mapei brauneriene

„Codex d’un visage”, care conþine un numãr de ºapte planºe

gravate în tehnica aquaforte.

Sunt multe alte lucruri de admirat, care nu apar decât foarte rar

în expoziþii. O piesã atrage atenþia prin ea însãºi, dar ºi prin

modul de expunere. Este vorba despre o mandolinã, pe care

Brauner a pictat-o în adolescenþa sa, instrumentul aparþinând

fratelui sãu mai mic Harry, renumit etnomuzicolog. Piesa a figurat

în prima expoziþie personalã a lui Brauner ºi dupã un scurt

intermezzo într-un bãtrân castel francez, unde a fost expusã cu

decenii în urmã, este prezentatã acum într-o dispunere cineticã,

într-un cilindru din sticlã aflat într-o continuã miºcare de rotaþie

lentã. Gingaºa lucrare, ca orice vedetã, a generat ºi un text intitulat:

„Victor, Victorel, dibaci menestrel”.

La un interval mic, de numai trei zile, la anticariatul „UNU”

din strada Academiei s-a vernisat o expoziþie temporarã purtând

titlul „Tipografice brauneriene”, în care au fost prezentate

publicului, în vitrine, o serie de lucrãri, reviste ºi volume, în care

a existat o contribuþie a lui Brauner în privinþa graficii.

Volumele „Sadismul adevãrului” de Saºa Panã, „Main forte”

a lui Benjamin Péret, „Restricþii” de Ilarie Voronca, ca ºi „Brãþara

nopþilor” a aceluiaºi, au stat alãturi de volumul „Drumeþul

incendiar” semnat de Gellu Naum. Acesta, prin desenele executate

pe calc de Brauner (calculi) constituie, dupã unii, cea mai

valoroasã piesã din seria cãrþilor în care existã o contribuþie

graficã braunerianã. În plus, „Drumeþul” purta ºi o dedicaþie

olografã, ca ºi parafa unei colecþii remarcabile, cea a

compozitorului Gheorghe Dumitrescu.

Trebuie semnalatã prezenþa în cadrul exponatelor a acelui numãr

unsprezece din revista „UNU”, dedicat lui Victor Brauner. De

asemenea, un fapt major a fost numãrul important de cataloage

ale expoziþiilor brauneriene, fie ele ale expoziþiilor personale (în

cea mai mare parte), fie ale unora colective, din Franþa ºi din

afara graniþelor patriei sale de adopþie, la prestigioase galerii,

între care „Lévy”, „Point cardinal”, „Yolas” sau la mari muzee

din Franþa, Austria, Statele Unite, România.

Între afiºe þin sã menþionez pe cel al expoziþiei din 1967, de la

„Muzeul Þãrii Criºurilor” din Oradea, care a organizat o

excepþionalã manifestare muzealã, cuprinzând lucrãri aflate în

colecþia Harry Brauner (un numãr de 16 piese), multe dintre ele

lucrãri de tinereþe ale viitorului maestru al suprarealismului, între

acestea numãrându-se ºi câteva imagini ale Balcicului, punctul

de pe „Coasta de Argint” atât de agreat de pictorii noºtri în

perioada interbelicã ºi în egalã mãsurã ºi de fraþii Brauner: Harry,

Théodore ºi Victor, care ne-au lãsat mãrturii în acest sens.

Expoziþia de la anticariat fusese programatã din timp,

propunându-ºi sã urmeze celei de la „Dada” ºi sã preceadã pe

cea de la Muzeul de

Artã al României, care

în ziua de 17 aprilie

2019 trebuia sã

verniseze o

r e t r o s p e c t i v ã

Brauner, aºteptatã cu

un viu interes în

rândul amatorilor de

artã. Se aºtepta cu

febrilitate data

anunþatã a deschiderii,

care figura inclusiv în

d o c u m e n t e l e

electronice ale

Ministerului Culturii

ºi Identitãþii

Naþionale.

Era vorba despre o

retroversiune – am

putea-o numi aºa – la

expoziþia grandioasã

de la Pompidou, a

manifestãrii culturale

„Saison Roumaine”,

despre care revista

„Sud” a publicat un

amplu articol intitulat

„Dar Dumnezeiesc

fãcut artei ºi culturii

române” (nr. 214-

215, ianuarie-februarie 2019, p. 16-17).

Ar fi fost un eveniment cu totul remarcabil aceastã retrospectivã

Brauner, lucrãrilor aflate în muzeele ºi depozitele entitãþilor

muzeale de pe teritoriul României adãugându-li-se comori aflate

în Franþa, ca sã nu mai vorbim despre valul de cronicari de artã

de peste tot globul care ar fi fost vizitatori ai unei asemenea

celebrãri a operei unui distins reprezentant de frunte al

modernismului în artã.

Dar culmea! Cu puþin timp înainte de eveniment, când suflarea

artisticã se pregãtea sã întâmpine aºa cum se cuvenea momentul

cu pricina, o ºtire seacã, difuzatã pe cale oralã, anunþa cã mult

aºteptatul eveniment nu se mai þine la data

fixatã, urmând a se refãptui sine die...

Încheiam sus amintitul articol prin cuvintele:

„Sã vedem dacã forurile competente vor

dovedi capacitatea de a organiza o asemenea

manifestare ºi dacã Ministerul Culturii, de

aceastã datã, va fi mai breaz.”

ªi, breaz fost-a!...

Noroc cã au apãrut câteva dupã-amieze

festive ca sã mai dreagã busuiocul! Peste

numai câteva zile un simultan de vernisaje, pe

care, bineînþeles, le vom comenta, pentru cã

nu ne putem permite sã nu amintim despre

ele, fiecare reprezentând un element de bucurie

a spiritului.

La „Muzeul Colecþiilor”, o expoziþie

dedicatã marelui fotograf Eli Lotar, fiul

Meºterului versului românesc, Tudor Arghezi,

o reeditare prescurtatã a amplei retrospective

din primãvara 2017 care s-a desfãºurat la

Paris, la Muzeul „Jeu de Paume”, care cândva

a gãzduit impresioniºtii francezi, astãzi mutaþi

pe celãlalt mal al Senei, la muzeul amenajat în

fosta garã de la Orsay.

Nãscut în zorii veacului al douãzecilea

(1908), în Oraºul Luminã, dupã o etapã

româneascã de aproape douã decenii se

stabileºte definitiv la Paris, de unde va reveni episodic, în 1956.

Perioada fiind obscurã politic, insensibilã la tot ce era occidental,

va rãmâne un personaj cvasinecunoscut celor ce trãiau pe pãmânt

românesc. Ca orice fotograf de clasã ºi, slavã Domnului, existã

destui pe lumea asta, iar noi avem reprezentanþi în aceastã

Periplu primãvãratic
prin avangardã

Florin COLONAª

ªtefan Crudu ºi Marian Grigore la deschiderea Galeriei DADA
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categorie: Aurel Bauh, Théodore Brauner, Iosif Berman, Constantin

Brâncuºi, sunt doar câteva nume cu care ne mândrim. Între ele Eli

Lotar se încadreazã drept o figurã extrem de originalã ºi captivantã

prin arta pe care a practicat-o, atât în cazul imaginii statice a fotografiei

propriu zise, cât ºi a dinamicii imaginii de pe rola cinematograficã.

Aºa cum au notat curatorii expoziþiei, „tinereþea ºi talentul lui

Lotar i-au permis sã se distingã repede printre pionierii fotografiei

moderne din Parisul sfârºitului anilor douãzeci: André Kertesz, Man

Ray, Germaine Krüll”, fapt ce avea sã aibã o concluzie fericitã, aceea

„de a descoperi în obiectul cunoscut, obiectul necunoscut”.

A devenit un poet al lucrului simplu, din viaþa cotidianã, modernã:

avioane, trenuri, vapoare, ºine de cale feratã, linii de înaltã tensiune.

A fost un admirator ºi totodatã un continuator al reportajului

documentar ºi social, aruncând o privire plinã de o sensibilitate

nuanþatã asupra lumii, aºa cum ne dovedeºte cu prisosinþã filmul

sãu, care dezvoltã o panoramare a vieþii cartierului limitrof Capitalei

franceze Aubervilliers, pe care astãzi îl strãbate metroul ºi autobuzul

care te poartã de la aeroportul Charles de Gaulle spre centrul

Metropolei.

Talentul sãu, angajamentul sãu social ºi

dragostea de a colabora cu personalitãþi în

domeniul lor, i-au înlesnit lui Lotar

posibilitatea unei fructuoase legãturi artistice

cu artiºti ai avangardei literare precum Jacques

Prévért sau Georges Bataille, dar ºi cu

prestigioasa revistã „Documents”, cu figuri

mari din teatru ºi film: Antonin Artaud, Roger

Vitrac, Luis Buñuel, Alberto Cavalcanti, iar

în ultima perioadã a vieþii cu celebrul sculptor

elveþian Alberto Giacometti, cãruia i-a

fotografiat opera, dar i-a ºi „pozat” drept

model.

În cãlãtoriile sale pe teritoriul Franþei sau a

altor þãri, europene sau asiatice, a avut

continua bucurie a descoperirii siturilor pe

care le-a imortalizat cu mare mãiestrie. Sã nu

uitãm colaborarea cu celebra publicaþie

„Minautaure” (1936), a lui Albert Skira, în

care fotografiile semnate Lotar acompaniazã

textele lui Jean Cassou, Le Corbusier sau

Margueritte Yourcenar.

Portretele starurilor de cinema ºi music-

hall Sylvie Bataille, Feral Benga, ca ºi ale

suprarealiºtilor André Masson, Georges

Bataille ºi încheind cu Giacometti, care în

timp ce-i sculpta chipul era fotografiat de

Lotar. Toate aceste imagini încununeazã

traseul plin de farmec al acestei binevenite ºi

fermecãtoare expoziþii.

O altã galã de mare succes a fost cea în care la Muzeul Naþional al

Literaturii Române (sediul din Calea Griviþei) s-a deschis expoziþia

dedicatã lui Gherasim Luca, o variantã a celei deschise în noiembrie

trecut la Centrul Pompidou ºi care se desfãºoarã sub acelaºi imbold al

recitãrii filmate din „Puternic apocaliptic”, o adevãratã pledoarie pentru

poezia modernã ºi patosul cu care ea trebuie înþeleasã ºi interpretatã.

Trebuie sã þinem cont de faptul cã Gherasim Luca, dupã o primã

perioadã a vieþii petrecutã în România, unde a scris o serie întreagã

de cãrþi, se va stabili la Paris, unde va elabora lucrãrile sale în limba

francezã, devenind un autor de limbã francezã recunoscut de

iluºtrii oameni de litere drept unul dintre proeminentele figuri

ale scrisului francez din secolul al douãzecilea.

Dintre scrierile din perioada româneascã, aflãm câteva în

vitrina generoasã din mijlocul sãlii care gãzduieºte expoziþia

„Roman de dragoste”, tipãrit în colecþia „Alge” (1933). Sã

nu uitãm faptul cã Luca a fost cooptat în redacþia revistei

„Alge” (1930-1931), alãturi de Aurel Baranga, S. (Jules)

Perahim, Paul Pãun, ªesto Pals ºi cã în afara celor ºapte

numere ale primei serii ale titlului respectiv, a colaborat ºi la

editarea celorlalte trei din seria a doua (1933) a celebrei

publicaþii.

De asemenea, pentru miºcarea avangardistã de la noi douã

alte tipãrituri în numere unice: „Pulã” (1937) ºi „Muci”

(1932", l-au avut drept protagonist.

Continuând cu scrierile din România, amintim „Fata morgana”

(1937), apoi „Le vampire passif”. Aici trebuie accentuat un

element important. Fãcând parte dintr-o familie israelitã, a

beneficiat de o educaþie multiculturalã, stãpânind limba românã,

franceza, germana ºi idiº, de aceea adaptarea ºi acceptarea sa în

sfera francofonã s-a dovedit a fi destul de simplã.

De curând, a fost publicatã ºi varianta în limba românã a

Vampirului. Alte titluri: „Un lup vãzut printr-o lupã”,

„Inventatorul iubirii:, „Les orgies des Quanta”. Urmeazã apoi

colaborãrile cu Trost, Naum, Pãun, V. Teodorescu, în cadrul

colecþiei „Infra-Noir”, unde are, însã, douã titluri semnate

doar de el: „Amphitrite” ºi „Le secret du vide et du plein”.

Colecþia „Infra-Noir” (1947) va reprezenta „cântecul de

lebãdã” al avangardismului românesc, iar ultima creaþie a lui

Luca din perioada româneascã este poezia manifest „Niciodatã

destul”, poem care nu depãºeºte întinderea unei foi dintr-un

caiet de ºcolar ºi care se încheie cu rândurile:

„asta propun propropropopun un porc

de popor proporþional”.

Titlurile franceze „Ce chateau prassenti” ºi „Extreme-

occidentale” au fost ilustrate de Victor Brauner. O altã

publicaþie sub forma unui ziar, cu o lãþime redusã, „La Clef”,

este prezentã ºi ea între exponatele oferite de cãtre Biblioteca

Academiei Române cuprinzãtoarei expoziþii.

Ilustrativ este mesajul înscris de cãtre Luca pe lucrarea

muralã de la Havana, în 1967:

„La poesie sans langues

La revolution sans personne

L’amour sans fin”.

O piesã rarisimã, expusã într-o vitrinã de mai mici

dimensiuni o reprezintã revista “Viaþa imediatã”, tipãritã la 1

decembrie 1933, al cãrui unic numãr cuprinde drept articol

de fond manifestul „Poezia pe care vrem s-o facem”.

Este greu de memorat numãrul mare de exponate care

populeazã cele câteva vitrine, ca ºi fotografiile ºi colajele de

pe simezã. Gherasim Luca a fost un tip surprinzãtor prin tot

ceea ce a fãcut, de la obiectele gãsite ºi plasate în paginile

cãrþilor sale, la soarele negru din „Héros limite” (un asemenea

soare îl gãsim ºi într-un tablou al Wandei Sachelarie-

Vladimirescu), la cartolinele din seria intitulatã Brasil, unde

mici intervenþii cu creioane colorate sau aplicãri de timbre ºi

colaje metamorfozeazã imaginea, aducând un plus de mister

ºi incitând privitorul spre a descoperi noutatea ascunsã sub

valul enigmaticului.

În cadrul evenimentelor remarcabile din aceastã perioadã

þin sã amintesc expoziþia de la Muzeul Naþional de Artã

Contemporanã, care a organizat retrospectiva Yvonne Hassan,

care fãrã a fi înscrisã în curentul avangardist, elevã a unui

avangardist, M.H. Maxy, posedând o culturã plasticã ºi

Florin Colonaº prezentând o lucrare din cadrul expoziþiei de la Anticariatul UNU

filosoficã temeinicã, a fost o sprijinitoare a curentului, încercând,

chiar, sã scrie pentru Editura Meridiane, în 1967, o monografie

dedicatã lui Victor Brauner, care dispãruse cu puþin timp înainte,

la Paris.

Bucurându-se de un spaþiu generos la un nivel al muzeului

aflat în clãdirea Parlamentului, expoziþia înfãþiºeazã nu numai

lucrãrile finite, dar ºi stadiile pregãtitoare ale acestora. Alãturi de

vitrine în care se aflã etalate tãieturi din ziare, fotografii, diplome,

diferite acte personale, adevãratã arhivã a unei vieþi care a început

în 1925 ºi s-a sfârºit în 2016, pe simeze este o desfãºurare de

forþe ale creaþiei plastice, conceputã în diferite moduri de creaþie

ºi într-o diversitate de materiale.

Interesant cum caracteriza un critic de nivelul lui Octavian

Barbosa, pictura Yvonnei Hassan: „Trece în picturã de la un

realism ale cãrui demersuri metodologice condiþionau imaginea

de fidelitatea reproducerii, spre excese avangardiste

compensatorii, experimentând modalitãþi ºi materiale a ºi

antipicturale”.

În ziua Summit-ului sibian s-a inaugurat la sala „Galateea” din

cadrul Bibliotecii Centrale Universitare, expoziþia dedicatã unei

mari actriþe de originã românã, care a activat ºi a jucat la Paris,

Genica Atanasiu.

Mare satisfacþie sã gãseºti în revistele pariziene ale deceniului

al treilea, cum ar fi „Paris Théatre”, „Ciné Mirror”, „France

Illustration”, texte, fotografii sau chiar coperþi dedicate actriþei

plecate de pe plaiurile mioritice. A avut creaþii importante în

„Volpone” a lui Johnson, în „Iulius Cezar” a lui Shakespeare sau

în „La Renard”. A jucat la teatrul „L’Atelier” împreunã cu Charles

Dullin, un fel de Max Reinhardt al francezilor.

Charles Dullin a fost maestrul lui Valeriu Valentineanu, celebrul

„Hamlet” al Naþionalului bucureºtean din anii dinaintea rãzboiului.

Interesant sã descoperim în programul de salã de la „Atelier”,

distribuitã într-un rol secundar, un alt nume românesc, Aurelia

Niculescu.

La Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureºti (Palatul Suþu),

o expoziþie care dureazã de un an, care îºi propune sã prezinte un

grupaj de lucrãri de avangardã din colecþia cripticei Pinacoteci a

Bucureºtiului, aflatã în hibernare totalã, neþinându-se cont de

sezon, dar þinând seamã de lipsa spaþiului...

Manifestul lui Marinetti, publicat la noi de craiovenii de la

„Democraþia” cu o promptitudine de invidiat, alãturi de lucrãri

semnate de corifeii Iancu, Maxy, Mattis-Teutsch, Corneliu

Mihãilescu, Brauner, Phoebus Perahim, acompaniaþi de artiºti

de calitate: Lucia Demetriade-Bãlãcescu, Ion Biþan, Þuculescu,

Octav Grigorescu, George Nãpãruº ºi mulþi alþii, dovedesc încã

odatã în plus soliditatea artei noastre moderne.

Pregãtindu-se pentru sesiunea anualã dedicatã avangardei, care

are drept subiect celebrarea a 110 ani de la naºterea lui Virgil

Teodorescu, revista „Mozaicul” din Bãnie publica o recenzie a

necunoscutei publicaþii intitulatã „Liceu”, pe care nici cercetãtorii

nu au avut ocazia s-o studieze, apãrutã la Pontul Euxin în 1932

sub redacþia lui Mircea Pavelescu (nepotul lui Cincinat), Þascu

(ªuli) Gheorghiu ºi Virgil Teodorescu. Cele douã numere, având

câte patru pagini, apãrute prin strãduinþa foºtilor colegi de liceu,

analizate atent se pot înscrie în lista revistelor

avangardiste româneºti de interes.

Firma de licitaþii „Artmark” a organizat

pentru prima datã o licitaþie „închegatã” de

avangardã. Între cele aproape 180 de loturi

figurând tablouri de Brauner, din tinereþe,

este adevãrat, dar unde gãseºti Brauner? Mai

erau ºi douã desene de Brâncuºi, un desen

de Marc Chagal, portretul lui Ilarie Voronca

publicat în revista „UNU”, dar cu care,

totodatã, se deschide, de fapt, volumul

„Ulise” al celui portretizat. Imaginat ca un

turn Eiffel, motivaþie normalã pentru pictor,

întrucât poetul avea înãlþimea de doi metri,

desenul reprezintã o premierã, nefiind

niciodatã expus.

Volumul face parte din cele cinci titluri ale

colecþiei „Integral” tipãrite la Paris de cãtre

M.H. Maxy.

Dacã mai adãugãm „Drumeþul incendiar”

cu calculii lui Brauner, numerele din „Punct”,

„Integral” ºi „UNU”, existã suficiente puncte

de reper ale publicaþiilor avangardiste, între

care se remarcã revista „Muci”, prezenþã cu

totul extraordinarã.

Încã o subliniere – volumul „Urmuz”, din

editura „UNU”, condusã de Saºa Panã,

împreunã cu fotografia tip carte poºtalã

purtând pe verso o sentimentalã dedicaþie a

acestui corespondent al lui „Ubu-Rege”,

capodopera lui Alfred Jarry.

Un sezon într-adevãr bogat pentru avangardã ºi care s-ar putea

sã desþeleneascã un teritoriu cu care putem sã ne prezentãm oricând

cu fruntea sus în cadrul artei ºi elitei europene ºi nu numai.

Totul este ca vârfurile de lance ale birocraþiei culturale sã fie

cãlãuzite de acel slogan afiºat în cea mai valoroasã dintre

publicaþiile româneºti ale domeniului, „75 HP”: „Deparazitaþi-

vã creierul!”.
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Niculae Stoica

Dupã actul de la 23 August

1944, România a fost

ocupatã de Armata Roºie a

Uniunii Sovietice care a

împins la conducerea þãrii

partidul comunist, o grupare

politicã fãrã prea multã

pondere ºi care pânã la acea

datã se aflase în ilegalitate.

Prin intermediul acestui

partid, în þara noastrã, avea

sã fie impus tipul sovietic de regim social, adicã aºa zisul socialism.

Obiectivul de bazã al noii puteri

era distrugerea din temelii a

,,societãþii capitaliste exploatatoare”

ºi înlocuirea ei cu statul socialist,

care în propaganda noilor autoritãþi

era prezentat drept statul celor ce

muncesc de la oraºe ºi sate, condus

de clasa muncitoare în alianþã cu

þãrãnimea, iar bunurile proprietate

privatã trebuiau sã devinã bunuri

comune ale întregului popor.

Printre mãsurile preconizate

pentru realizarea acestui deziderat,

se aflau naþionalizarea principalelor

mijloace de produþie de la oraºe ºi

colectivizarea agriculturii. Dacã în

privinþa naþionalizãrii opoziþia

întâmpinatã nu era greu de înfrânt,

la sate situaþia era ceva mai

complicatã deoarece legãtura

þãranului cu glia strãbunã era mult

mai strânsã ºi acest lucru nu putea fi

ignorat.

La acea datã societatea ruralã

româneascã era formatã din þãranii

fãrã pãmânt (pãlmaºii), sãracii,

care deþineau mici suprafeþe de teren,

mijlocaºii, având o stare materialã

bunã, fruntaºii (viitorii chiaburi) ºi

moºierimea.

Pentru atingerea scopului urmãrit,

acela al înfrângerii opoziþiei þãrãnimii

ºi colectivizãrii agriculturii, guvernul

comunist a recurs la o politicã perfidã

desfãºuratã pe mai multe etape. În

primul rând, s-a procedat la

desfiinþarea moºiilor marilor

proprietari ºi împroprietãrirea

þãranilor sãraci ºi fãrã de pãmânt, iar în al doilea rând, prin

mãsuri opresive greu de închipuit, au fost distruºi fruntaºii satului,

care pe lângã forþa economicã de care dispuneau, aveau o mare

înrâurire asupra celorlalte pãturi sociale, în special asupra

þãranilor mijlocaºi.

Prima mãsurã luatã în privinþa fruntaºilor satului, a fost

stigmatizarea acestora cu titlul de „chiabur”, termen care în

propaganda dusã împotriva lor, era asociat cu acela de „exploatator

nemilos”.

La plenara C.C. al P.M.R. din 3-5 martie 1949, Gheorghe

Gheorghiu-Dej, definea chiaburul ca fiind „un tip care ºi-a

întocmit gospodãria muncind, asudând, exploatând ºi speculând,

e un tip combativ, un element care nu se deosebeºte mult de

restul þãranilor dacã te uiþi la îmbrãcãmintea lor, la faptul cã

muncesc. De aceea ºi în ochii þãranilor, chiaburimea trece drept

niºte oameni vrednici, buni gospodari.”

Cu aceastã ocazie, au fost enunþate criteriile în baza cãrora se

motiva apartenenþa unei persoane la ,,clasa chiaburilor,” respectiv:

dacã are pãmânt, în ce regiune se aflã pãmântul; dacã mai posedã

ºi alte mijloace de producþie; ce cultivã, cât produce ºi cât din

producþie duce pe piaþã; dacã exploateazã sau nu forþã de muncã

strãinã; mãrimea familiei.

De asemenea, s-a hotãrât ca la nivelul sfaturilor populare

comunale (fostele primãrii), sã se întocmeascã câte o ,,fiºã

individualã” prin care sã se consemneze motivele care au

determinat trecerea unor þãrani fruntaºi la categoria ,,chiabur”.

Acest document se prezenta sub forma unui chestionar ce

cuprindea un numãr de întrebãri la care sfaturile populare

comunale trebuiau sã rãspundã ºi sã hotãrascã calitatea de chiabur

a unei persoane.

Întrebãrile se refereau la: numele ºi adresa de domiciliu, numãrul

membrilor de familie ºi câþi dintre ei erau apþi de muncã, suprafaþa

„Profesia de bazã: Chiabur”
de teren deþinutã ºi felul culturilor, modul în care a fost muncitã

aceasta (cu forþe ºi mijloace proprii, în arendã sau prin

întrebuinþarea de muncã salariatã), inventarul agricol din dotare,

dacã persoana a posedat vreo unitate comercialã ºi felul acesteia,

profesia de bazã, unde, în mod curios, era menþionatã

calitatea de „chiabur”. În final, trebuiau indicate elementele pe

baza cãrora s-a luat hotãrârea respectivã.

Practic, toþi sãtenii care deþineau diverse bunuri, constând în

terenuri agricole, cârciumi, prãvãlii, mori, prese de ulei, maºini

de tras lâna, cazane de fabricat þuica (poverne), tractoare, batoze

sau alte asemenea ºi care în timp au folosit forþã de muncã

salariatã, au fost declaraþi exploatatori, trecuþi la categoria

chiaburi, sinonimii culacilor din Uniunea Sovieticã ºi supuºi

metodelor de opresiune staliniste, adicã împovãraþi cu biruri

insuportabile, molestaþi, arestaþi, deportaþi sau condamnaþi la

muncã forþatã pe ºantierul canalului Dunãre-Marea Neagrã, ori

la recoltarea stufului în Delta Dunãrii, dar cel mai adesea ei au

fost trimiºi în puºcãrii, în aprecierea gravitãþii faptelor imputate

þinându-se seama ºi de poziþionarea lor politicã.

De acest tratament nu au fost feriþi nici unii dintre sãtenii

comunei Ciorogârla, cãrora, prin anii ’49 - ’50, sfatul popular,

le-a întocmit asemenea fiºe individuale, declarându-i chiaburi.

Adoptarea unor acte normative prin care au fost impuse cotele

obligatorii de produse agricole ce trebuiau predate statului, nu a

fãcut nimic altceva decât sã-i aducã la sapã de lemn pe cei

stigmatizaþi cu pecetea chiaburiei. Pe de altã parte, dacã nu reuºeau

sã-ºi îndeplineascã întocmai ºi la timp obligaþiile stabilite, puteau

fi trimiºi rapid în faþa instanþelor de judecatã ºi privaþi de libertate.

În acest scop se întocmea un simplu proces verbal prin care se

consemnau datele persoanei învinuite, obligaþiile stabilite în

produse ºi data pânã la care trebuiau predate.

În dispozitivul acestui act se consemnau urmãtoarele: ,,Prin

fapta sa învinuitul a contravenit dispoziþiilor Decr. 141/1950 ºi

Hotãrârii Consiliului de Miniºtri nr. 571/1950, privitoare la

stabilirea Regimului de colectare, publicate în Monitorul Oficial

nr. 46 din 26 mai 1950, precum ºi ale Decr. 183/1947, pentru

sancþionarea infracþiunilor economice, pentru care cerem

trimiterea în judecatã ºi aplicarea sechestrului judiciar asupra

tuturor produselor agricole supuse colectãrii.”

Nu au scãpat de mãsurile punitive ale regimului nici þãranii

mijlocaºi, cãrora li s-au stabilit impozite ºi alte obligaþii greu de

îndeplinit, care au dus la pauperizarea lor. Sub ameninþarea unor

aspre sancþiuni, ei trebuiau sã îndeplineascã anumite sarcini

impuse de autoritãþile comuniste.

Fiºa unui chiabur din satul Dârvari Acelaºi chiabur împreunã cu nepotul sãu, Niculae Stoica, în anul 1950

Termenii folosiþi în documentele vremii, în relaþia cu sãtenii

din Ciorogârla, erau imperativi, de genul: ,,În conformitate cu

ordinul [...] veþi executa [...]” ºi ameninþãtori: ,,Cei care s-au

sustras [de la predarea unor produse] vor fi impuºi la cote

obligatorii de cereale conform HCM nr. 84/1951, publicat în

Monitorul Oficial nr. 16 din 3. II. 1951".

În alte cazuri, pentru îndeplinirea unor obligaþii, erau puºi sã

dea declaraþii scrise, care se terminau invariabil cu formula: ,,În

caz contrar sã fiu deferit justiþiei conform legilor.”

Ilustrativ în acest sens, este ºi cazul locuitorului P. Ivan din

Ciorogârla, posesorul unui tractor marca Lanz Buldog ºi a unei

batoze de treierat Hofer Lanz, cãruia, la data de 10 ianuarie 1951,

i se lua declaraþie scrisã ºi obligat ca pânã la 15 ale lunii, sã repare

aceste maºini agricole, iar în ziua de 5 iunie a aceluiaºi an, i se

punea în vedere sã se aprovizioneze cu combustibil suficient

pentru 15 zile de funcþionare a utilajelor, întrucât urma sã înceapã

treeratul cerealelor pãioase.

Declaraþii similare au fost luate ºi altor locuitori. De exemplu,

Anica Savu ºi D. Stoian din satul Dârvari, erau obligaþi sã punã

în stare de funcþionare semãnãtoarea, respectiv triorul, pe care le

deþineau. (BJAN Ilfov, Fond Primãria Ciorogârla, ds. nr. 1/

1948-1951)

Acelora care nu se achitau întocmai de obligaþia predãrii cotelor

stabilite ºi care erau deferiþi justiþiei, li se mãtura podul caselor

lundu-li-se ºi ultimul bob de cereale, lãsându-i muritori de foame,

iar perceptorul venea în zilele de duminicã sã încaseze impozitele

împovãrãtoare stabilite ºi bãtea cu bastonul în poartã, strigând

cât îl þineau bojogii: ,,Banii statului, chiaburilor, daþi banii.”

Prin anii ’57-’58, unii dintre cei care anterior fusese declaraþi

chiaburi au fost trecuþi la categoria ,,þãran mijlocaº”. De pecetea

chiaburiei însã, nu au scãpat nici copii sau rudele acestora, fiind

unul din motivele care a stat la baza epurãrii lor din administraþia

publicã sau din cadrele armatei sau miliþiei nou create. În

documentele ce li se eliberau cãtre alte instituþii sau unitãþi

economice nu era omisã menþiunea: ,,... tatãl sãu ... este trecut în

Registrul agricol la fila nr. ... cu suprafaþa de ... ha, categoria

socialã þãran mijlocaº – înainte a fost trecut ca chiabur”.

Folosind aceste metode, noile autoritãþi au reuºit sã înfrângã

opoziþia þãrãnimii, iar pe aceºti oropsiþi ai sorþii sã-i distrugã

moral, economic ºi nu de puþine ori chiar ºi ºi fizic, astfel cã

procesul colectivizãrii agriculturii a putut fi încheiat de abia în

anul 1960 la Dârvari ºi în 1962, la Ciorogârla. Efectele acestei

acþiuni s-au vãzut ulterior, ele resimþindu-se ºi astãzi.
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Noul cadru electoral ºi constituþional din
România Mare în perioada interbelicã

(1919-1939)
Motto: Omagiul recunoº-

tinþei noastre se îndreaptã azi

cãtre poporul acesta, întreg ºi din

toate veacurile martir ºi erou. (N.

Iorga)

Unitatea naþionalã, „visarea iubitã” ºi nãzuinþã secularã,

înfãptuitã deplin prin lupte eroice ºi sacrificii la 1 Decembrie 1918

a avut o înrâurire pozitivã asupra evoluþiei social-economice ºi

politice a societãþii româneºti în perioada urmãtoare. La numai o

lunã de la încetarea rãzboiului a fost publicat decretul de legiferare

a votului universal, pas important înainte pe calea consolidãrii

statului national, prin crearea noilor instituþii de putere, legitime ºi

unitare, în baza cãruia în noembrie 1919 se vor organiza alegeri,

care, în acest an electoral centenar vor sensibiliza conºtiinþa

româneascã printr-un inevitabil paralelism istoric.

În virtutea art. 1 din decretul amintit, „toþi cetãþenii români,

majori, urmau sã aleagã prin vot obºtesc, obligator, egal, direct

ºi secret... un numãr de deputaþi proporþional cu populaþia”,

printre cerinþele de eligibilitate figurând cetãþenia românã,

exerciþiul drepturilor civile ºi politice, domiciliul real în România,

vârsta, 25 de ani deputaþii ºi 40 de ani pentru senatori, precum ºi

interdicþii în caz de incapacitate, condamnaþii penal, deþinãtorii

de case de prostituþie sau jocuri de noroc.

Potrivit decretului semnat de regele Ferdinand la 9 iulie 1919,

primele alegeri pe baza sufragiului universal urmau sã aiba loc în

noiembrie acelaºi an, „simultan în vechiul teritoriu al României

ºi în toate provinciile unite: Basarabia, Bucovina, Transilvania,

Banat, Criºana, Sãtmar ºi Maramureº, alegãtorii desemnând,

proporþional cu numãrul de locuitori, 568 deputaþi ºi 246 senatori,

care vor constitui întâiul parlament sau adevãrata Reprezentanþã

Naþionalã a României.

Campania electoralã de acum un secol, intensã ºi durã, marcatã

de noul cadru social-politic, creºterea numãrului celor cu drept

de vot ºi de fãrâmiþarea forþelor politice prin cele 346 liste

electorale ºi 1769 candidaþi, a prilejuit o confruntare între

concepþiile ce vizau interese imediate, dar stringente, cât ºi a

unora privind destinul României.

Rezultat în urma aplicãrii votului universal, având în

componenþa sa deputaþi din toate provinciile româneºti, primul

parlament al României a consacrat un vechi deziderat românesc,

acela de participare împreunã la propãºirea patriei comune, având

meritul istoric de a fi ratificat în prima sa ºedinþã solemnã din

decembrie 1919, actul de voinþã ºi unire exprimat la 1 Decembrie

1918.

În urmãtorii ani vor avea loc noi alegeri, þara va fi condusã

de noi guverne, instabilitatea fiind o caracteristicã primordialã a

vieþii politice, cãreia PNL, în frunte cu I.I.C. Brãtianu, îi vor

pune capãt câºtigând alegerile din martie 1922 cu promisiunea

elaborãrii unei noi constituþii în locul celei din 1866, depãºitã de

noile realitãþi ºi evoluþii.

La 28 martie 1923, exact la un an de la preluarea puterii,

proiectul liberal de constituþie a fost aprobat prin votul a 384

deputaþi ºi senatori din 403 prezenþi, care va asigura cadrul

democratic vieþii politice din România timp de 15 ani, deºi autorul,

I.I.C. Brãtianu declara cã noua constituþie va permite ca statul ºi

societatea sã se dezvolte „în decursul a cel puþin o jumãtate de

veac”. Potrivit Constituþiei din 1923, România era o monarhie

constituþionalã, stat national, unitar, indivizibil ºi teritoriu

inalienabil, în care proprietatea de orice naturã era garantatã,

cetãþenii, fãrã deosebire de origine etnicã, limbã, religie, se

bucurau de libertatea conºtiinþei ºi individualã, a învãþãmântului,

presei, întrunire ºi asociere, secretul în scrisori, iar toate

privilegiile ºi scutirile de orice naturã „sunt oprite pentr totdeauna”

(art. 10).

Factorul cheie al vieþii politice din România interbelicã era

regele, investit cu puteri legislative, alãturi de Reprezentanþa Naþionalã

– Senat ºi Adunarea Deputaþilor – exercita puterea executivã împreunã

cu guvernul, fiind totodatã ºeful armatei, succesiunea la tron fiind

bazatã pe principiul primogeniturii, cu excluderea perpetuã a

femeilor, regulã ce va fi abandonatã de ultimul rege Mihai (1921-

2017), tatã a cinci fete, dupã revenirea din exil.

Raportatã la timpul istoric, Constituþia din 1923, graþie

principiilor ºi normelor adoptate, a fost apreciatã drept cea mai

democraticã lege fundamentalã din Europa ºi va rãmâne în vigoare

pânã în februarie 1938, timp în care viaþa politicã din România se

va confrunta cu evenimente interne ºi externe majore.

Dupã patru ani de stabilitate ºi guvernare rodnicã în plan

legislativ, PNL ºi liderul sãu atotputernic vor trece în Parlament

o nouã lege electoralã (26 martie 1926), prin care votul universal,

înscris în Constituþie, era vãdit alterat în sensul cã, la alegerile

viitoare partidul care obþinea 40% din voturi urma sã primeascã

automat o aºa zisã „primã majoritarã”, tradusã în 50% din numãrul

de mandate, circa 190 în total. Criza economicã ºi ascensiunea

regimurilor fasciste în Europa s-au reflectat negativ asupra vieþii

politice din România, cãrora noul rege, Carol al II-lea, întors în

þarã la 8 iunie 1930, va cãuta sã le facã faþã prin mãsuri forte.

La alegerile din decembrie 1937 niciun partid politic nu a întrunit

pragul de 40% din voturi, ba, mai mult, dupã PNL (35%) ºi PNÞ

(21%), pe locul al treilea (15%) s-a situat un partid extremist, „Totul

pentru Þarã”, ceea ce va înlesni instaurarea la 10/11 septembrie 1938

a unui regim de monarhie autoritarã. Acest regim politic se va legitima

printr-o nouã constituþie în locul celei din 1923, prin care se pune

capãt regimului parlamentar democratic. Toate puterile statului erau

concentrate în persoana regelui Carol al II-lea, partidele politice

dizolvate ºi înlocuite cu un partid unic, Frontul Renaºterii Naþionale,

în mai 1939 fiind aprobatã ºi o nouã Lege electoralã, menitã

consolidãrii regimului politic autoritar prin prevederi prin care dreptul

de vot îl aveau numai ºtiutorii de carte ºi cei ce puteau dovedi cã

practicã o meserie.

Cele douã decenii de pace interbelice, reconstrucþie statalã ºi

progres, remarcabil în unele perioade ºi segmente economice,

vor fi urmate de a doua conflagraþie mondialã, la care România

va participa alãturi de Germania, consecinþele fiind catastrofale

pentru o jumãtate de secol.

Ca ºi omul, cãrþile au o viaþã a lor, cu momente esenþiale,

dintre care cel în care vãd lumina tiparului are înrâurire asupra

existenþei ulterioare. Aºa s-a întâmplat ºi cu lucrarea „Giurgiu la

Centenar. Culegere de eseuri ºi articole” a remarcabilului istoric

Emil Pãunescu, unul dintre cei mai respectaþi slujitori ai muzei

Clio de pe meleagurile giurgiuvene, cel mai valoros, din punctul

nostru de vedere, dintre contemporanii sãi, cu o carierã

profesionalã ºi publicisticã ce face cinste atât domniei sale, cât ºi

revistei „Sud”, ce are privilegiul, de peste douã decenii, de a-l

numãra printre colaboratori.

Aºadar, cartea a apãrut în anul 2018, la sãrbãtorirea

Centenarului Marii Uniri, dar a marcat ºi aniversarea

semicentenarului debutului în profesia de muzeograf a autorului,

istoric de marcã, prezenþã permanentã la manifestãrile legate de

domeniul respectiv.

Cele douã pãrþi ale culegerii includ, printre altele, eseuri ce

evocã momente din istoria oraºului Giurgiu apãrute sub semnãtura

autorului pe pagina web a Primãriei municipiului sub genericul

„File de istorie”, în care aduce un omagiu fondatorului, marelui

voievod Mircea cel Bãtrân, care îºi stabilise aici o reºedinþã

temporarã în urmã cu ºase secole.

Atestat documentar la 23 septembrie 1403 într-un tratat între

Mircea cel Bãtrân ºi Wladyslaw al II-lea Jagiello în care se

acordau privilegii pentru negustorii din Polonia ºi Lituania, ziua

oraºului este totuºi sãrbãtoritã la 23 aprilie, cãci patronul spiritual

al urbei de pe Dunãre este Sf. Mare Mucenic Gheorghe.

Dintre personalitãþile giurgiuvene, un loc aparte îl ocupã

profesorul Nicolae Droc-Barcian, prezent la 1 Decembrie 1918

pe platoul Cetãþii de la Alba Iulia. Ca o situaþie ineditã, oraºul de

pe malul fluviului a fost singurul din România eliberat de armata

francezã a Dunãrii comandatã de generalul Berthelot. În anul

centenar s-au cinstit cei 350 de eroi giurgiuveni morþi în Rãzboiul

pentru Întregirea Neamului ºi au fost „redescoperite”

monumentele comemorative.

Ca o încununare a preocupãrilor sale diverse, autorul include,

nu întâmplãtor, impresii de lecturã privind „Sacrificiul Român”

aparþinând scriitorului Mihail Diaconescu, „un prozator cu o

dotare ieºitã din comun pentru recosntituirea trecutului, un

cercetãtor îndrãzneþ în sfera literaturii daco-romane, a esteticii

ortodoxiei ºi a teoriei literare, precum ºi un subtil animator

cultural”, dupã cum îl calificã acesta, care a avut curajul sã scrie

despre tributul de sânge plãtit de ostaºi ºi de civili în cele douã

conflagraþii, insistând asupra acþiunilor genocidare din Ardeal,

înainte ºi dupã unirea rãsunãtoare de la 1 Decembrie 1918.

O privire de ansamblu asupra proiectelor giurgiuvene, multe

nefinalizate din lipsã de fonduri, naºte deznãdejde, în ciuda

eforturilor specialiºtilor de la Muzeul Judeþean ºi al Filialei

Societãþii „Cultul Eroilor – Regina Maria”. S-au bucurat de

atenþie albumul despre „Mausoleul Eroilor de la Mãnãstirea

Comana – România la ceas aniversar” publicat de Editura

Episcopiei Giurgiului, volumul „Pro Patriae Victoria. Eroilor

leagãnului Bolintin întregitori de neam” iniþiat de Asociaþia pentru

Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu, ce analizeazã cazurile a

peste 200 de eroi cãzuþi la datorie în Primul Rãzboi Mondial,

originari din localitãþile Bolintin Vale, Crivina ºi Malu Spart,

povestea monumentelor, a actelor normative ºi a ctitorilor

acestora, lucrarea „Întru slava sãtenilor ostaºi din Bolintin Deal

ºi Mihai Vodã”, ce aminteºte de cei aproape 200 de eroi ºi de

monumentele pe care le sunt încrustate numele; alte douã lucrãri

ale prof. univ. dr. ªtefan Pãun despre militantul Nicolae Droc-

Barcian ºi albumul comemorativ al localitãþii Drãgãneºti-Vlaºca.

Partea a doua evidenþiazã strãdaniile cercetãtorului Emil

Pãunescu referitoare la Primul Rãzboi Mondial ºi la Marea Unire,

interesantã pentru documentele ºi informaþiile inedite care au

legãturã cu Giurgiu, „singurul centru urban distrus în proporþie

considerabilã” odatã cu invazia în noiembrie 1916 a trupelor

Puterilor Centrale ºi cu exodul de refugiaþi spre Moldova.

Victime ale campaniei eroice din 1917 au fost membri ai

familiei istoricului, bunicul matern Marin Rãdoi la Mãrãºeºti sau

bunicul patern, Petre Pãunescu, doborât de epidemiile inerente.

Soldaþi, ofiþeri, aviatori, nume cu rezonanþã, originari din Giurgiu,

ºi-au înscris numele printre cei jertfiþi pentru patrie sau printre

supravieþuitorii cu amintiri dureroase. Nu doar oamenii, ci ºi

clãdirile au avut de suferit, printre care localul Gimnaziului „Ion

Maiorescu”, devastat ºi transformat în lagãr de prizonieri, a cãrui

bibliotecã s-a crezut a fi distrusã complet. Ca prin minune, s-a

descoperit un manuscris surprinzãtor, pe o carte aparþinând

bibliotecii, unde un soldat a notat douã poezii originale despre

viaþa de prizonier, reproduse în „Giurgiu la Centenar. Culegere

de eseuri ºi articole”.

Spre final, într-o retrospectivã bibliograficã privind Ansamblul

Eroilor din Giurgiu, domnul Emil Pãunescu face un apel la

continuarea eforturilor pentru restaurarea adecvatã a

componentelor acestuia, Mausoleul Eroilor din Primul Rãzboi

Mondial ºi Biserica „Înãlþarea Domnului”, piatra de temelie fiind

pusã la 15 august 1926.

Într-un „Epilog” emoþionant, autorul întreabã retoric: „Dar

Mircea?” ca o chemare pentru cinstirea cu mai mult respect ºi

pioasã aducere-aminte a voievodului Mircea cel Bãtrân,

„fondatorul”, prin ridicarea unor construcþii statuare care sã-l

reprezinte.

ªi dacã, aºa cum scriam la început, cãrþile au viaþã, aceastã

culegere de eseuri ºi articole edificatoare pentru subiectul abordat

vine sã ne transmitã mesajul unui om dãruit trup ºi suflet cetãþii

giurgiuvene, pe care o face astfel cunoscutã iubitorilor trecutului

nostru înlãcrimat. În aºteptarea altor lucrãri, ne exprimãm

gratitudinea pentru încununarea eforturilor, a activitãþii în domeniul

istoriei ºi muzeografiei a acestei personalitãþi culturale apreciate

la nivel naþional.

(Emil Pãunescu, Giurgiu la Centenar. Culegere de eseuri ºi

articole, Bucureºti, 2018)

Constantin
Bãrbutã,

Sã nu uitãm!
Vasile GRIGORESCU
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Motto: A pomeni pe cineva înseamnã a trimite spre acela un

curent de viaþã. Iar a-l pomeni neîncetat înseamnã a trimite

spre el un curent neîntrerupt ºi veºnic de viaþã. A pomeni în veci

înseamnã deci a þine veºnic în viaþã pe cel pomenit. (Pr. Dumitru

Stãniloae)

Despre proiect.
Proiectul „Bolintinul ºi neamurile lui”, a cãrui încununare o

reprezintã volumele de faþã, a debutat în anul 2012, fiind unul

dintre obiectivele pe care îºi propunea sã le realizeze Asociaþia

pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu (ACTIB). El a

avut ca scop aprofundarea cunoaºterii acestui spaþiu prin

fructificarea informaþiilor cuprinse în Colecþiile de stare civilã,

atât din registrele parohiale (mitrice), cât ºi din cele comunale

întocmite pentru locuitorii satului Bolintinul din Vale. Au urmat

ani de cãutãri, de muncã în arhivã ºi cu documentele, de

satisfacþii, dar ºi de amãrãciuni, pentru realizarea unei

documentãri cât mai complete. În aceastã muncã a fost necesarã

alocarea unor bugete financiare ºi de timp generoase, ca ºi

numeroase deplasãri.

Cum ne-am propus prezentarea evoluþiei comunitãþii

bolintinene sub accepþiunea alcãtuirii organice numitã sat ºi nu

sub cea administrativã numitã comunã sau oraº, cercetarea

satelor Crivina, Malu Spart ºi Suseni nu este completã. Ne-am

ocupat de ele doar în perioadele când au avut „norocul” sã fie

legate de Bolintin. Resursele disponibile nu ne-au permis mai

mult ºi nici intenþiile noastre nu s-au îndreptat în aceastã direcþie.

Proiectul „Bolintinul ºi neamurile lui” a fost structurat în trei

volume. Primele douã, care vor vedea lumina tiparului în 2019,

conþin informaþii extrase din registrele de stare civilã începând

cu 1839, an din care am gãsit astfel de acte ºi pânã în 1917, an

pânã la care ni s-a permis accesul la arhivele publice. Ulterior

acestei date am putut oferi doar o documentare fragmentarã,

extrasã din colecþii particulare sau ocazionatã de desfãºurarea

unor proiecte editoriale. Intervalul de circa optzeci de ani descris

de aceste douã limite temporale este doar o aparenþã, fiindcã, în

realitate, lucrarea cuprinde informaþii despre persoane nãscute,

unele, în ultimele decenii ale veacului al XVIII-lea1, altele

decedate posterior anului 20002, ceea ce contureazã o perioadã

de peste douã secole, în rãstimpul a cel puþin opt generaþii. [...]

Surse.
Principala sursã de informare au constituit-o registrele de stare

civilã pãstrate la Biroul Judeþean al Arhivelor Naþionale Giurgiu

(BJAN Giurgiu) ºi în Arhiva de Stare Civilã a Serviciului Public

Comunitar Local de Evidenþã a Persoanelor Bolintin Vale –

Compartimentul de Stare Civilã. Conform legislaþiei în vigoare,

nu am avut acces decât la actele mai vechi de o sutã de ani. Într-

o mãsurã mult mai micã se vor regãsi documente provenite din

alte instituþii publice, colecþii particulare, publicaþii ºi epigrafice.

[...]

Informaþiile pe care le veþi întâlni în lucrarea de faþã se referã la

peste o sutã de mii de indivizi (circa 22.000 de beneficiari direcþi

ai actelor, cãrora li se adaugã pãrinþii, naºii, martorii, preoþii,

primarii, ofiþerii de stare civilã etc.) despre care veþi afla momentul

naºterii, cãsãtoriei sau decesului, vârsta, ocupaþia, domiciliul, ca

ºi alte detalii, precum înrudiri, vecinãtãþi, confesiune, etnie, ºtiinþã

de carte sau cauzã a morþii. Ele sunt inedite într-o covârºitoare

majoritate. [...]

Despre familii care ºi-au luat numele de la o

poreclã.
Dacã pare firesc ca o meserie/ocupaþie sã se transforme în

nume de familie (Croitoru, Cizmaru, Trãistaru, Ceauºu,

Postelnicu, Popescu etc.), este mult mai greu ca o poreclã, care

descrie, de cele mai multe ori, niºte tare, vreun prost-obicei al

titularului ei, sã se impunã ca semn de recunoaºtere pentru urmaºi.

Mai ales cã sunt unele porecle de o urâþenie indiscutabilã

(Balamuc, Cocoºinþã, Cârnaþi-în-cap, Dioru, Dinte-n-frunte,

Greblegioaica, Momogioaia, Mucea-lui-Pipoacã etc.), ca sã nu

mai vorbim de cele „fãrã perdea”, de genul Gãoazã, Bucã,

Pulãndoaia, Flocea, Mamela, cum se întâlnesc încã pe la Bolintin.

Vom aborda acest subiect, deºi doar în trecere, urmând sã-l

dezvoltãm în volumul „Despre niºte þãrani” ºi pentru cã mulþi

dintre cei de azi nu-ºi mai cunosc originea patronimicului,

crezându-l de când lumea, ca fiindu-le atribuit în vremuri

imemoriabile, cel puþin din vremea lui Noe.

Boboc. Cel care a primit aceastã poreclã ºi a transmis-o

urmaºilor a fost un plugar din Bãleanu, anume Dobre Mincu,

nãscut prin 1827 ºi cãsãtorit cu Joiþa, originarã din satul Tântava

(act cãsãtorie nr. 1/1849). Dobre Mincu, zis Dobre Boboc, a

decedat la 27 septembrie 1894 (act nr. 78/1894), iar soþia lui

douã decenii mai târziu (act nr. 186/1914), însã au lãsat mai mulþi

fii care sã ducã mai departe porecla transformatã în patronimic.

Dintre ei remarcãm pe Marin Dobre Mincu, nãscut prin 1863 ºi

cãsãtorit în 1888, care utiliza numele de Niþã Boboc (act cãsãtorie

nr. 11/1888, act naºtere nr. 42/1908).

Bojog. Un nume relativ rãspândit astãzi îºi are începuturile în

persoana lui Ion, fiul cizmarului Nae Constantin, nãscut în anul

1863 (act nr. 50/1863). Pe acest Ion, care va primi porecla Bojog,

îl vom gãsi de-a lungul anilor sub mai multe nume: Ion Nae, Ion

Nae Cismaru, Niþã Nae ºi abia la maturitate, dupã 1900, ca Niþã

Nae Bojog. Cred cã s-a înþeles cã a practicat aceeaºi meserie cu

a tatãlui sãu, cizmãria. Fiii lui, pentru cã a avut mai mulþi în urma

cãsãtoriei cu Licsandra Niþã Dinu (act nr. 12/1890), au îmbrãþiºat

meserii diverse, ajungând renumiþi mai ales fierarii: ªtefan Bojog

(n. 1889, cojocar), Oprea Bojog (n. 1892, fierar), Gheorghe

Bojog (n. 1894, fierar), Ion Bojog (n. 1904), Vasile Bojog (n.

1909), Stan Bojog (n. 1911, cizmar), Marin Bojog, zis Zgânþã

(n. 1914, zidar) etc.

Þârlea este o poreclã care pare a proveni din unele particularitãþi

în vorbire ale posesorului ei: bâlbâit, fonfãit, sâsâit... Lui Ilie,

fiul lui ªtefan Cãlin, nãscut pe Linia Bãleanului la 15 octombrie

1876 (act nr. 119/1876), contemporanii lui îi vor zice Þârlea.

Cãsãtorit cu Opriþa (act nr. 2/1898), vor avea mai mulþi bãieþi ºi

fete, majoritatea ducând mai departe porecla ca atare, adicã fãrã

transformarea ei în nume de familie. Numai unul va fi diferit,

cãci în loc de Mihai Ilie ªt. Cãlin, cãruia i s-ar fi zis Mihai al lui

Þârlea sau Miºu lui Þârlea, se va numi Mieluºi Þârlea (act naºtere

nr. 181/1898). S-a cãsãtorit cu Alexandrina Dobre Gavrilã, zisã

Miþa ºi a decedat în anul 1971.

Crudu. Doar trei persoane mai poartã azi în Bolintin acest

nume, printre care ºi unul dintre autorii lucrãrii de faþã, ªtefan

Crudu. Pentru a depãna istoria, trebuie sã ne ducem vreo douã

veacuri înapoi, în vremea în care trãia Preda, nãscut pe la 1785 ºi

poreclit Crudu. Pe fiul lui ºi al Mariei, nãscut în 1809, tot satul îl

va cunoaºte ca Ion Preda Crudu. Asta pânã la o vreme, cãci dupã

cãsãtoria cu Zinca, fiica lui Gheorghe, se va impune numele ei.

Ce soi de femeie o fi fost Zinca de a putut sã-ºi impunã numele

asupra soþului ºi a progeniturilor lor, putem doar sã ne închipuim.

Cert este cã dupã moartea lui Ion Preda Crudu (act nr. 17/1869),

zis de-a dreptul „Ioniþã Zinca” în actul de cãsãtorie (nr. 13/1876)

al fiului sãu, Niþã, nãscut în 1846, cu Maria Radu Ivan, vreme de

patru decenii patronimicul Crudu dispare din uz, fiind înlocuit

de Zinca. Aºa se face cã la naºterea sa (act nr. 32/1879), Nicolae,

fiul lui Niþã Ioniþã Zinca, va primi ca patronimic numele bunicii.

Aºa cum a fost înregistrat în actul de naºtere, tot aºa va fi ºi în

actul de cãsãtorie („Niculae Niþã I. Zinca” cãsãtorit cu Constantina

Nae Mãtãchiþã, act nr. 3/1904), sau în cel de deces: „Zinca Nicolae

a încetat din viaþã la 6 martie 1968 în comuna Bolintin Vale”. ªi

totuºi, dintr-o datã, începând cu anul 1911, el va fi cel care va

reînvia amintirea strãbunului, denominându-se „Nae Zinca

Crudu” (act deces nr. 93/1911) sau „Nae Niþã Crudu” (act naºtere

nr. 42/1912), gest repetat în câteva rânduri ºi de fratele sãu, Ion

Crudu (act naºtere nr. 93/1911; act deces nr. 88/1914). În acest

fel, numele de familie Crudu a putut trece de la cizmarul Nae

Crudu la fiul sãu, Constantin Crudu (n. 1912) ºi de la acesta la

propriul fiu, ªtefan Crudu. [...]

„Proveniþii ºi veneticii”.
Aºa sunt categorisiþi, pânã în ziua de azi, la Bolintin, strãinii.

Putem afirma, din postura noastrã de bãºtinaºi, cã nu sunt nuanþe

peiorative în aceºti termeni, mai ales dacã þinem seama cã mulþi

dintre aceºti alogeni s-au dovedit, prin contribuþiile lor la

dezvoltarea ºi promovarea comunitãþii, mai bolintineni decât

bolintinenii.

„Proveniþii” sunt românii ortodocºi strãini de sat ºi apar

devreme ºi destul de frecvent în actele de stare civilã. Desigur,

nu intrã în aceastã categorie femeile din alte sate cãsãtorite cu

localnici. Oricum, aceste cazuri nu sunt foarte des întâlnite,

majoritatea legãturilor matrimoniale realizându-se în interiorul

comunitãþii.

Cei care se stabileau la Bolintin erau mai ales meseriaºi ºi

negustori, mai rar funcþionari, preoþi sau þãrani. Erau atraºi de

oportunitãþile de afaceri ºi de posibilitatea unui trai mai bun

ºi mai uºor de câºtigat, avantaje pe care Bolintinul acelor

timpuri le oferea cu dãrnicie. Unii se vor impune ca oameni

de vazã ai localitãþii, dând naºtere unor puternice „dinastii”

locale. Aºa este cazul fraþilor Vasile ºi Alecse Vasiliu, unul

meseriaº, celãlalt cârciumar, proveniþi din mahalaua

bucureºteanã Sf. Gheorghe Vechi, sosiþi la Bolintin pe la

1850 ºi punând bazele unor afaceri înfloritoare, cu brutãrie,

cârciumã, han ºi negustorie.

Patronimicul Stegãrescu este împãmântenit la Bolintin de

Dinicã Gh. Stegãrescu, funcþionar, notar, ba chiar primar al

comunei între 1881 ºi 1884. Era originar din satul Poenari

(azi în com. Ulmi, jud. Giurgiu), unde se nãscuse în ianuarie

1843, iar în 1869 se „mãritase” cu bolintineanca Elena

Popescu, fiica unui alt primar al comunei, respectiv a lui

Dincã Popescu. Ei sunt întemeietorii familiei bolintinene

Stegãrescu, înruditã cu „protipendada” negustoreascã localã

(Popescu, Dumitrescu, Apostoiu etc.) ºi implicatã în afaceri

de tot soiul. Unul dintre copii lor, Costicã Stegãrescu (1879-

1926), va fi proprietarul unei cârciumi amplasate în inima

târgului, peste drum de localul ce astãzi adãposteºte primãria

oraºului.

Din aceeaºi categorie a „proveniþilor” fãceau parte

funcþionarul Constantin Grigorescu, fratele eroului de la

Mãrãºeºti, generalul Eremia Grigorescu, originar din judeþul

Galaþi ºi moaºa diplomatã Ecaterina Ionescu, de fel din

Bucureºti. Amândoi ajung cu serviciul la Bolintinul din Vale,

unde se cunosc ºi se cãsãtoresc pe 11 iunie 1889, dau naºtere

mai multor copii ºi vor locui aici pânã când moartea îi va

despãrþi. Fiica lor, Elena Grigorescu, nãscutã în cãtunul

Drugãneasca, pe Boiereasca (str. Belºugului) la 28 octombrie

1901, va fi un intelectual absolut remarcabil, devenind prima

femeie inspector ºcolar general al judeþului Ilfov. Cãsãtoritã

cu un bolintinean ca ºi ea, profesorul Nicu T. Dinu, vor avea

niºte copii strãluciþi, medici toþi trei, respectiv Romulus, Lia ºi

Mãrgãrit.

Tãnase Ilarion, nãscut în 1887 la Ponoarele, în Mehedinþi ºi

cãsãtorit cu o ardeleancã, stabilit la Bolintin în primul deceniu al

secolului al XX-lea, va pune bazele unei afaceri destul de bãnoase,

cu prãvãlie ºi cârciumã, sifonãrie ºi mãcelãrie, într-o clãdire ce

va fi vândutã prin 1940 lui ªtefan Cârstoi. Se afla localizatã într-

o zonã cu vad bun, pe ªoseaua Judeþeanã ce mergea de la

Bucureºti spre Piteºti, la intersecþia strãzilor Partizani, Palanca

ºi Poenari. Dupã lichidarea afacerii, se va muta în satul Poenari,

unde i se pierde urma.

Veþi gãsi multe alte exemple parcurgând filele cãrþii, ale unor

oameni care s-au ataºat de locul de adopþie ºi muncind cinstit,

dovedindu-se integri, au îmbogãþit comunitatea bolintineanã prin

osteneala lor.

„Veneticii” sunt toþi strãinii de þarã, ca ºi cei de sat cu o altã

confesiune decât cea ortodoxã.

Un astfel de strãin – ortodox, de bunã seamã –, stabilit la

Bolintinul din Vale, un aromân originar din Macedonia sau Tesalia,

despre care însã actele de stare civilã nu ne spun absolut nimic,

este Enache Cosmad, tatãl marelui scriitor ºi om politic Dimitrie

Bolintineanu. A rãmas în sat ca urmare a cãsãtoriei contractate cu

Anica, fiica lui Nãstase Caloian Bolinteanu, în al doilea deceniu

al secolului al XIX-lea, reuºind astfel sã se introducã în lungul

ºir al moºnenilor ªtirbeºti, locuitorii cei vechi ai satului, cei care

i-au asigurat dãinuirea ºi forþa motrice a dezvoltãrii lui.

ªtim cã i se zicea Grecu, fiind alocat astfel unei naþii care, în

mod surprinzãtor, conform registrelor de stare civilã, nu a prea

avut reprezentanþi la Bolintin. Un logofãt, Iancu Grecu, pe la

1850, cãsãtorit cu o bolintineancã ºi cam atât (act cãsãtorie nr. 9/

1850).

Din acelaºi spaþiu sud balcanic, aparþinând unei urgisite ramuri

a latinitãþii aproape dispãrute astãzi, macedo-românii, vlahii sau

aromânii – „þinþarii” cum îi numea însuºi Bolintineanu ºi din care

fãcea parte ºi tatãl sãu – au fost mai mulþi care s-au stabilit în

Bolintin.

BOLINTINUL  ªI  NEAMURILE  LUI
Un exerciþiu de nemurire

(continuare în pag. 23)
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Dintr-o zonã situatã în apropierea lacului Prespa, în Macedonia

istoricã, azi în provincia Florina din nordul Greciei, proveneau doi

bolintineni de origine aromânã, Gheorghe Cotlea ºi Enache

Gheorghiu. Primul dintre ei, Ghiorghi Cotlea, nãscut prin 1861,

se va stabili în anul 1885 la Bolintin, mai precis în satul Malu

Spart, ca negustor ºi cârciumar. Era cãsãtorit cu o anume Tudora

din Ogrezeni (act cãsãtorie nr. 31/1885), iar prin copiii lor se vor

încuscri cu familii cunoscute, precum Pârvãnescu sau Tãtuþã-

Pavelescu. În a doua parte a vieþii, dupã 1905, Gheorghe Cotlea va

abandona neguþãtoria pentru a fi funcþionar al primãriei comunei

Bolintinul din Vale, om respectat ºi pe deplin împãmântenit.

Negustor, arendaº, cârciumar ºi proprietar, Enache Gheorghiu

avea aceleaºi origini ca ºi Gheorghe Cotlea, numai cã era mai

tânãr cu niºte ani, fiind nãscut în 1868 dupã inscripþia de pe

impozantul monument funerar din marmurã neagrã ce-i vegheazã

mormântul sau în 1870 conform actului nr. 24/1901, prin care se

cãsãtorea cu vãduva învãþãtorului Constantin Mihãescu, sorã cu

binecunoscuþii moºneni ºi întreprinzãtori bolintineni ªtefan ºi

Oprea D. Cristescu, cumnatã cu renumitul avocat ºi judecãtor de

instrucþie Gheorghe Nicolescu-Bolintin. Strada Stadionului, care

porneºte din Republicii ºi se înfundã în gardul bazei sportive, a

fost deschisã în anul 1989 prin fosta proprietate Enache

Gheorghiu, loc unde îºi avea casele ºi cârciuma cu bãuturi

scumpe ºi coloniale, de care se va ocupa pânã la ceasul morþii,

în 22 iulie 1940.

Un alt bolintinean venit din Macedonia, tot negustor, însã

de o anvergurã mult mai micã decât „conaþionalii” sãi anterior

pomeniþi, a fost bragagiul Cristea Simion, decedat pe 27 iulie

1908, la vârsta de 70 de ani, într-o casã din cartierul/cãtunul

Moºteni (act deces nr. 50/1908).

Din Serbia, satul Nepresteno de lângã oraºul Tetovo, azi

aflat în nord-vestul fostei republici iugoslave Macedonia, loc

de unde provenea ºi familia ilustrului medic fondator de ºcoalã

Mina Minovici, plecase pentru a se stabili la Bolintinul din

Vale brutarul Bogdan Voicu, nãscut pe la anul 1840 ºi decedat

la noi pe 15 decembrie 1916.

Acest Bogdan Voicu a avut un fiu, Tãnase sau Atanase,

cãruia în sat i s-a zis Tãnase Grecu. Moºtenind meseria tatãlui,

Tãnase Bogdan deþinea în perioada interbelicã douã brutãrii în

localitate, dintre care una funcþiona în casele lui Miticã Oprea,

acolo unde câteva decenii mai târziu a fost organizat laboratorul

de cofetãrie al Cooperaþiei.

Tragicã este povestea unui tânãr vlah sosit din Dibra, localitate

aflatã azi în vestul Macedoniei foste iugoslave, lângã graniþa

cu Albania. Îl chema Sedef Samoil ºi se stabilise în Bolintinul

din Vale pentru a exercita meseria de brutar, însã moare în

1877, la Spitalul Colþea, pe când avea doar 20 de ani (act deces

nr. 26/1877) ºi era plin de speranþe în privinþa viitorului sãu pe

meleagurile noastre.

Încheiem aici pomenirea vlahilor balcanici ºi urmeazã sã ne

ocupãm de vecinii lor din acelaºi areal, adicã de bulgari ºi

sârbi. Ar mai fi fost doi fraþi, Sima Potea ºi Manole Potea,

ambii brutari, pe care îi întâlnim la Bolintin încã din 1877 (act

naºtere nr. 104/1877), lucrând în brutãria lui Vasiliu. Nu ne

putem pronunþa în privinþa etniei lor, putând fi atât aromâni,

cât ºi bulgari sau sârbi. Vom vedea cã fiicele lui Sima Potea se

vor cãsãtori una cu un bulgar (Maria, cãsãtoritã în 1902 cu

Eftimie Ghego Stoian), cealaltã cu un sârb (Paraschiva, cãsãtoritã

în acelaºi an cu Chirco Sima Vucicovici). Brutarul Sima Potea

înceta din viaþã în cartierul Moºteni, la 14 mai 1902, când se

aratã cã avea vârsta – pe care nu o credem adevãratã – de 70 de

ani.

Spre deosebire de alte sate din jurul Capitalei3 unde s-au stabilit,

în secolul al XIX-lea, grupuri importante de slavi sud-dunãreni,

mai cu seamã bulgari, la Bolintin prezenþa acestora este sporadicã.

Explicaþia constã în insuficienta suprafaþã cultivabilã raportatã la

numãrul populaþiei, fapt care a condus la lipsa pãmântului

disponibil pentru a fi arendat, închiriat sau vândut pentru

legumiculturã, îndeletnicirea predilectã ºi lucrativã a grãdinarilor

bulgari. Vom vedea, de altfel, cã primul bulgar întâlnit la noi nici

mãcar nu era grãdinar, ci lãptar, mai precis comerciant de produse

lactate. Este vorba despre Eftimie Ghego Stoian, nãscut pe la

anul 1877 în Bulgaria, într-o localitate pe care nu am reuºit sã o

localizãm, anume Dufu. În 1902, s-a cãsãtorit la Bolintinul din

Vale cu Maria, fiica brutarului Sima Potea (act cãsãtorie nr. 10/

1902), primul lor copil, un bãiat pe nume Gheorghe, nãscându-

se în cartierul Moºteni un an mai târziu (act naºtere nr. 11/1903).

Bulgar „adevãrat”, adicã grãdinar, la Bolintin a fost doar Petre

Zlatef, nãscut în satul Elena din centrul þãrii de la sud de Dunãre,

nu departe de Velico Târnovo. În 1911, pe când avea 28 de ani,

s-a cãsãtorit cu o bolintineancã, Rada (act cãsãtorie nr. 65/1911),

dând naºtere celor numiþi „ai lui Zlate”.

În privinþa sârbilor, l-am amintit mai sus pe Chirco Sima

Vucicovici, comerciant, care locuia de fapt în Bucureºti ºi la

Bolintin doar s-a cãsãtorit, în 1902, cu Paraschiva, fiica brutarului

Sima Potea. Nu credem cã s-au stabilit apoi în sat.

Din Pirot, din sud-estul Serbiei, venea Ivan Stoianovici, de

profesie muncitor ºi stabilit mai înainte de 1908 la Malu Spart,

unde se cãsãtoreºte cu o localnicã, Tudora, fiica lui Niþã D.

Vrenicu (act cãsãtorie nr. 55/1913). Cât de „sârb” era putem

doar bãnui, pentru cã zona din care provenea era locuitã cândva

de vlahi, întâlnindu-se acolo pânã în ziua de azi toponime precum

Izvor, Bârlog sau Vlasi.

Revenind la mitrice, care sunt niºte registre confesionale de

stare civilã întocmite de preotul ortodox pentru enoriaºii sãi, ele

nu ne permit sã ºtim dacã în Bolintinul începutului de secol XIX

existau „venetici” din categoria celor cu o religie diferitã decât

cea majoritarã.

Sunt mulþi supuºii austro-ungari stabiliþi la Bolintin, fie ei

transilvãneni sau chiar bucovineni. Ei sunt de categorii dintre

cele mai diverse. Primul despre care luãm cunoºtinþã este Vlad

Ungureanu, mort în ianuarie 1854 (act nr. 2/1854). Gãsim femei

cãsãtorite cu bolintineni de baºtinã sau proveniþi, aºa cum era

cazul Sarei Benedek, soþia negustorului Tãnase Ilarion ºi cum

mai sunt Iohana Schitterle din Sibiu (cãsãtoritã cu Tãnase

Popescu, act nr. 13/1885), Elena Ion Stãnilã din Fãgãraº

(cãsãtoritã cu Vasile Pârvan, act nr. 954/1915) sau Veronica Cãlin

Vlad din Igeºti-Bucovina, pe care dorea sã o ia în cãsãtorie

cizmarul Ion Curcã (act nr. 2392/1915). Sunt ºi servitoare prin

casele mai înstãrite ale satului (Ana Unguroaica, act naºtere nr.

16/1874), ca ºi unele despre care nu ºtim exact ce treabã aveau la

Bolintin, precum Tereza Frat (act deces nr. 23/1907) sau Anica

Gheorghe Socaciu (act deces nr. 10/1919).

Funcþionarii originari din Imperiu sunt mai mult în trecere: un

Nicolae Simu din Blaj, venit pentru a contracta cãsãtorie cu

bolintineanca Alexandrina Scarlat Popescu (act cãsãtorie nr. 17/

1907), sau Schlomink Hersch, venit sã moarã tocmai la Bolintin

pe 28 iulie 1918 (act deces nr. 104/1918), la fel cum o fãcuse

anterior Ion N. Grancea din Sebeº, decedat la 22 iunie 1915,

„sinucis prin strangulare la grajdul din curtea localului Primãriei”

(act deces nr. 82/1915).

Din categoria meseriaºilor veniþi de peste munþi fac parte

cizmarul Scarlat Voicu Niculescu, cãsãtorit la Malu Spart cu Ioana

Nache (act cãsãtorie nr. 17/1897), fierarul Andrei Gheorghe (act

cãsãtorie nr. 11/1902) sau instalatorul Ion Carol Pavel, cãsãtorit

cu Elena, fiica lui Cãlin D. Trãistaru (act cãsãtorie nr. 33/1914).

Mai sunt ºi alþii, de confesiune greco-catolicã sau catolicã,

trecuþi ori stabiliþi în ceea ce începe a se defini tot mai mult ca un

Bolintin cosmopolit, de o modernitate surprinzãtoare. Din acest

tablou nu puteau lipsi, desigur, evreii, pe care îi întâlnim începând

cu anul 1871, cu afaceri specifice: mãmulari, cârciumari,

negustori, dar ºi câþiva tinichigii4 sau un administrator5 la Fabrica

de Spirt a lui Cãpriþã Bolintineanu.

Din actele de stare civilã ne dãm seama cã erau doar câteva

familii, stabilite în Bolintinul din Vale ºi Malu Spart, dar care au

locuit o perioadã lungã aici, chiar mai bine de douã decenii, ºi a

cãror prezenþã în viaþa comunei slãbeºte pânã la dispariþie odatã

cu intrarea în secolul XX. În 1871 erau prezente cuplurile formate

din Haim Avram ºi Estera, Rafail Avram ºi Lia, Samson Solomon

ºi Soli. Ei se numãrã printre cei care vor locui cel mai mult la noi:

Haim Avram (comerciant, cârciumar, mãmular, între 1871 ºi

1890), Rafail Avram (mãmular ºi cârciumar, între 1871 ºi 1891),

Samson Solomon (comerciant, între 1871 ºi 1880), Samarian

Farchy (comerciant, între 1872 ºi 1904), Calmea Almulea

(cârciumar ºi mãmular, între 1872 ºi 1891). La Bolintin li s-au

nãscut copiii, s-au cãsãtorit ºi au murit, rezonând cu viaþa

comunitãþii, stabilind relaþii de vecinãtate ºi amiciþie cu bolintineni

obiºnuiþi, dintre care unii, ºi nu puþini ca numãr, le-au servit ca

martori ale acestor evenimente.

Ultimul „venetic” de care ne ocupãm constituie o prezenþã

exoticã ºi absolut surprinzãtoare. Dacã ne luãm dupã nume –

scris Tsanghi Tang Ki, poate mai degrabã Tsang Tang Chi –

credem cã avem de-a face cu un chinez, asiatic, în tot cazul. Cum

ajunsese în România ºi ce fãcea aici în vremea Primului Rãzboi

Mondial, rãmâne un mister. La Bolintin bãnuim cã a ajuns prin

intermediul soþiei, Roza, cu toate cã nu putem fi siguri, deoarece

nici despre ea nu deþinem informaþii. Despre ceea ce cu adevãrat

putem da detalii, este motivul care i-a adus la Bolintin. Vom

zãbovi puþin asupra poveºtii, poate o veþi gãsi interesantã.

Aºadar, în februarie 1915 se cãsãtoreau doi tineri proveniþi

dintre meºteºugarii bine situaþi ai satului, respectiv dogarul Tudor

Ion Mihalcea ºi Ileana, fiica cojocarului Niþã Alecse (act nr. 29/

1915). În toamnã, chiar în toiul bâlciului de Sf. Dumitru, în

proaspãt întemeiata familie se nãºtea o fatã, Ioana (act nr. 285/

1915). Pãrea cã lucrurile mergeau pe un fãgaº firesc, numai cã,

doar câteva luni mai târziu Tudor ºi Ileana se despart, divorþând

definitiv în august 1916, pe motiv cã „soþia a pãrãsit pe soþ, fãrã

a se mai înapoia ºi a pus pe fraþii ei de l-au bãtut” (act nr. 39/

1916). Copila, Ioana, se dã spre îngrijire mamei. Tatãl se

recãsãtoreºte rapid, ba chiar i se naºte ºi un fiu din noul mariaj,

în mai 1917 (act nr. 98/1917). Din pãcate, nu va apuca sã-i vadã

crescând pe niciunul dintre copii, cãci Tudor Ion Mihalcea murea

la 18 noiembrie 1917, în vârstã de 27 de ani. Acum intervin

„chinezul” Tsang Tang Chi ºi soþia lui, Roza, care o adoptã pe

Ioana, fiica rãposatului Tudor Ion Mihalcea ºi a Ilenei, prin cartea

de adopþie nr. 3/1918. Povestea se încheie aici, dar tare ne-ar

plãcea ca cineva sã fie capabil sã o continue. [...]

Concluzii.
Câteva concluzii se impun de la sine. Poate cea mai evidentã

este legatã de proiect în ansamblul sãu. Este pentru prima datã

în þara noastrã când o micã comunitate întreprinde un proiect

de cercetare de asemenea anvergurã ºi alocã resurse foarte

importante la nivelul ei pentru „pomenirea” exhaustivã a

strãmoºilor.

Prin parcurgerea acestor volume, veþi observa cã mii de

fire nevãzute îi leagã pe indivizi într-un uriaº ghem genetic

din a cãrui analizã va rezulta, foarte clar, cã la un anumit nivel,

toþi bolintinenii sunt rude între ei. Este rezultatul unor veacuri

de cãsãtorii endogame, în interiorul satului, care sunt

covârºitoare în ansamblul legãturilor matrimoniale, ceea ce

ne face sã tragem concluzia cã Bolintinul, mai înainte de a-ºi

fi diluat sentimentele într-o oarecare unitate administrativ-

teritorialã, este/a fost o mare familie.

O altã concluzie pe care am dori sã o exprimãm aici este cea

legatã de interacþiunea dintre boieri ºi þãrani. Observãm cã,

spre deosebire de boierii cei mari (Bãleanu, Drugãnescu),

aproape absenþi, cei bãstinaºi, Bolintineanu ºi Cãpriþã

Bolintineanu, cu origini între moºnenii locului, sunt foarte

ataºaþi ºi implicaþi în viaþa comunitãþii, locuind aici,

cãsãtorindu-se, murind sau dând naºtere pruncilor, nãºind

alþi bolintineni, îngrijindu-se de bunul mers al satului. Mai

mult, la intrarea în modernitate îºi asumã calitatea de

îndrumãtori ai dezvoltãrii social-economice ºi spirituale a

localitãþii, acþionând în acest scop atât prin iniþiative private,

cât ºi în calitate de aleºi locali sau de primari.

Nelãmuririle existente referitor la þiganii bolintineni le putem

considera de acum elucidate. Þiganii cei vechi, vãtraºii din

Bolintinul din Vale ºi rudarii din Malu Spart s-au integrat ºi

au fost complet asimilaþi, nemaiexistând diferenþe, de nicio

naturã, între aceºtia ºi români. Despre spoitori am stabilit cã

s-au aºezat în Bolintin în intervalul 1911-1913 ºi au avut un spor

natural galopant, ajungând azi aproape la paritate cu românii. Ei

formeazã o castã, un grup închis, care nu interfereazã cu românii

decât din punct de vedere administrativ, oficial. Vorbesc o limbã

proprie, au obiceiuri ºi aparenþã exterioarã distincte.

Lucrarea se terminã, din motive independente de dorinþa

participanþilor la proiectul „Bolintinul ºi neamurile lui”, în

momentul realizãrii României Mari. Legea nu permite sã cercetezi

actele de stare civilã mai noi de o sutã de ani ºi nici pe cele care

nu sunt prelucrate arhivistic. Ar fi de dorit ca proiectul sã poatã

continua ºi informaþiile sã fie actualizate la fiecare zece ani, printr-

un nou volum. Un deziderat de atins rãmâne gãsirea fondurilor

necesare pentru a se putea pune la dispoziþia tuturor întreaga

bazã de date în format digital, cu instrumentele de cãutare

corespunzãtoare.

(Extrase din Vasile Grigorescu, ªtefan Crudu, Marian Grigore,

Ciprian Necºuþu, Metamorfozele unei comunitãþi. Bolintinul ºi

neamurile lui, lucrare aflatã în curs de apariþie la Editura

RawexComs, Bucureºti.)

(urmare din pagina 22)

1 Un exemplu îl constituie boierul Dinu Bolintineanu, încetat din
viaþã în 1846, în vârstã de circa optzeci de ani, ceea ce indicã
faptul cã era nãscut în jurul anului 1760 (act deces nr. A/1846).
2 Oferim doar douã cazuri, ale unor persoane decedate în anul
2010: Petre Angheliþã (N-124/1914) ºi Virgil Tudose (N-279/
1914).
3 Exemple sunt Ciorogârla, Domneºti, Brãneºti, Gâºteºti etc.,
unde invariabil bulgarii sunt numiþi sârbi ºi formau comunitãþi
compacte, chiar sate de sine stãtãtoare, determinând apariþia
toponimului Sârbi (la Ciorogârla, Domneºti, Brãneºti etc) sau a
dubletelor de genul Gâºteºti Sârbi, Gâºteºti Români.
4 Herman Goldstein în 1890 (act naºtere nr. 168/1890) ºi Iancu
H. Fridrach în 1896 (act naºtere nr. 118/1896).
5 Filip Candel, al cãrui fiu, Naftali, se naºte în octombrie 1899

(act nr. 155/1899).
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Se poartã jocurile de
cuvinte, vorbele în doi
peri care spun ceva, dar
„bat” altundeva, siglele
cu sonoritãþi triumfale
sau abisale ce ascund
sensuri banale (dacã nu
chiar nonsensuri),
abrevierile nãscocite de
PR-iºti, ONG-iºti, IT-iºti
ºi tot felul de iºti ai lumii
de azi, o lume absorbitã
de mirajul digital-virtual,
primitor cu orice sãrman
yahoo care-ºi pune
ochelarii de protecþie
(goggles – googles) ºi se
înscrie în albumul de
chipuri (Facebook).

Când eram micã, am
citit o minunatã carte de

ficþiune, Fetiþa de pe Terra, de Kirill Bulîciov, despre fiica unui
faimos astrozoolog sovietic din viitor, care îºi însoþeºte tatãl pe
nava spaþialã „Pegas” într-o expediþie intergalacticã, în cãutarea
unor animale nemaivãzute pentru marea grãdinã zoologicã din
Moscova.

Printre multe alte aventuri cuprinse în carte, este una în care
echipajul „Pegasului” ajunge pe o planetã pãrãginitã ºi pustie.
Astronauþii poposesc o vreme acolo ºi constatã cu groazã cã,
deºi în jur nu pare sã fie þipenie de vieþuitoare, le dispar ananaºii
din frigiderul navei.

Enigma se rezolvã când prind un pitic verde în frigider, cu
ditamai ananasul în braþe. Acesta le explicã imediat cã e un locuitor
al planetei ce pãrea pustie. În realitate, piticii de acolo descoperiserã
cãlãtoria în timp ºi de atunci nu le mai pãsa de prezent. Oricând
nu le mai plãcea viaþa se întorceau la un moment fericit din trecut,
iar ananaºii de pe nava „Pegas” tocmai le furnizaserã un astfel de
moment. Ce dacã planeta se pãrãginea? Locuitorii ei se puteau
întoarce în trecut, mereu ºi mereu, sã mai mãnânce o datã ananasul
care le plãcuse (like) atât de mult.

Cu toate cã n-aº fi dorit sã mã prezint sub logo-ul de Etno-log,
nu mã pot abþine, pentru cã etnolog (etnoloagã) fiind ºi
deprinzându-mã sã caut acele frânturi de viaþã (tradiþiile, cum s-
ar zice) care-i leagã pe oameni mai mult decât legile ori
regulamentele scrise, sunt atrasã irezistibil de vechea lume realã.
De viaþa fizicã, palpabilã, de viaþa „de la þarã”, de oamenii
gospodari care-ºi poartã crucile ca pe niºte pomi înfloriþi, de
vorbele lor bune ºi pline de miezul de aur al limbii române.

ªi uitându-mã pe fereastra „Sudului”, am vãzut înãuntru,

ETNO-LOG

frumos rânduite, pagini despre þara pe care-o iubesc. Aºa cã bat
la uºã ºi vã propun un fel de „jurnal de etnolog” (etno-log).
Începând cu o invitaþie la târg.

Hai la târg la Bolintin!

Am gãsit invitaþia în cartea lui ªtefan Crudu, Mersul târgului.
Hai-hui printre tarabe, Cu un Cuvânt înainte de Nicolae Dan
Fruntelatã, Bucureºti, Rawex Coms, 2018.

Venerabilul târg din Bolintin s-a înfiinþat pe 16 octombrie,
1875, din iniþiativa primarului ªtefan Bolintineanu, ºi de atunci
a funcþionat neîntrerupt, cu excepþia anilor 1917-1918, când a
fost suspendat de autoritãþile germane de ocupaþie.

La rândul lui, ªtefan Crudu (sau conu Fãnicã, aºa cum se
numeºte singur în paginile cãrþii), „bolintinean get-beget” din
neamul strã-strã-moºului Preda Crudu, a absentat (motivat) de
la târg doar doi ani, în restul timpului urmãrindu-i mersul duminicã
de duminicã ºi de la o vreme, aºternându-ºi pe hârtie observaþiile
pentru cititorii revistei „Sud”.

Astfel, volumul pe care-l avem în faþã se compune ca o cronicã
„de teren” începutã pe 8 iulie, 2012 ºi încheiatã pe 9 septembrie,
2018 (final deschis, însã, cãci cronicarul rãmâne la datorie în
paginile „Sudului”).

Citind paginile introductive dedicate istoriei târgului, înþelegem
cât de important a fost acesta pentru dezvoltarea comunitãþii
locale. Târgul din Bolintin a încurajat comerþul ºi meºteºugurile,
aducând prosperitate unei localitãþi sudice cu pãmânt puþin pentru
agriculturã. Dar nu putem înþelege „magia” târgului decât dacã-
l însoþim pe conu Fãnicã de-a lungul tarabelor, sãrind peste
bãltoace sau evitând praful, dupã cum sunt capriciile sezonului,
cãci piaþa nu beneficiazã de amenajãri moderne. În schimb, târgul
„se bucurã” de atenþia „agenþilor” din economia formalã ºi
informalã, care alcãtuiesc adevãrate reþele de persecuþie ºi
protecþie, dublându-le pe cele formate din producãtori ºi
intermediari, din vânzãtori ºi clienþi, din autohtoni ºi alogeni, din
cunoscãtori ºi ageamii.

Nu avem mult timp de pierdut cu nea Petricã din Hobaia, care
vinde vinete, cu nea Nelu din Bãleni (sfeclã roºie, ridichi negre,
þelinã, pãstârnac, morcovi), cu nea Ariticã, anticarul ambulant, nici
mãcar cu exotica Didina sau cu anacronicul chirigiu Nicu Cioclete.
Pare mai interesant ce se întâmplã la spoitorii vânzãtori de unelte
bãtrâneºti culese din mormanele de fiare vechi. Conu Fãnicã trece
mereu pe la ei ºi-ºi cumpãrã „lucruri deosebite la un preþ modic”,

cu speranþa cã le va putea dona cândva unui muzeu de profil.
Spoitorii sunt importanþi pentru târgul din Bolintin, printre

altele, ºi pentru cã sãrbãtoresc cu fast Duminica Tomii ºi
„invadeazã” piaþa, cumpãrând „tot ce înseamnã zarzavat”, pentru
a împãrþi bucãþi de carne din mieii sacrificaþi în cadru festiv, cu
lãutari, alãturi de verdeaþa de sezon.

În general, toate sãrbãtorile pot fi trãite din plin în târg la
Bolintin, dând în vileag moravurile ºi nãravurile locului: „cel
puþin jumãtate din cele zece porunci sunt încãlcate în fiecare zi de
târg”; vânzarea slabã la covrigi aratã cã „tradiþia colindatului este
în regres”; absenþa vânzãtorilor într-o zi de Boboteazã ne aduce
aminte cã urmaºii grãdinarilor bulgari serbeazã Crãciunul „pe
vechi”; cãluºarii încãlþaþi în opinci par rãsãriþi dintr-o poveste
bãtrânã de vreo ºaizeci de ani. Fãrã îndoialã, apogeul calendarului
târgului ºi „afacerea anului” este sãrbãtoarea Sfântului Dumitru:
bâlci ºi „lume luminatã” gustând pastramã ºi alte preparate la
grãtar, un copil care plânge cã vrea o puºcã, artizanat puþin,
multe „chinezisme”, „turtã dulce, susan, inimioare”. „Toatã lumea
câºtigã. Mai puþin noi, fraierii care cheltuim de plãcerea
momentului, a tradiþiei”.

Conu Fãnicã, „împãtimit de târg”, are o manierã unicã de a-l
povesti: priveºte ca un artist, gândeºte ca un inginer, simte ca un
copil, scrie ca un gazetar. Rezultatul e un spectacol total. Umor,
spirit civic, repere istorice ºi culturale ale identitãþii locale, duioºie,
nostalgie, secrete, senzaþii, dar mai ales spiritul de observaþie
mereu alert ºi dragostea pentru comunitatea bolintineanã, nimic
nu lipseºte din Mersul târgului. Ne pomenim cã umblãm ºi noi
dupã cadouri pentru nepoþi, pentru naºi, dupã „usturoiul adevãrat”
ori dupã „perele Matache”, „pe alese” ºi „pe tocmealã”.

Cu noaptea în cap sau „la spartul târgului”, se gãseºte mereu
câte un „moment” sau o „surprizã” care sã ilustreze „comédia”
umanã din „jungla” tarabelor. „Printre sedilele de brânzã sunt
expuse cãpãþâni nejupuite ale fiilor (sau fiicelor) vacii
producãtoare. Brrr! Spre amintire ºi adeverire”. „O prea frumoasã
doamnã, scãpându-i portofelul în clisã, a devenit foarte indignatã
ºi a fãcut mai multe instantanee foto”. „Cu un acordeon în braþe
din care scotea slabe sunete”, nea Vasile „din Piteºti” mãrturiseºte
cã, de fapt, vine din cimitirul „Reînvierea”: „Fiind poate cel mai
mare fan al bâlciului de Sf. Dumitru de la Bolintin de pe lumea
cealaltã, o datã pe an pentru bunã purtare ºi îndurare a celor ce
conduc iadul unde-ºi trãieºte eternitatea, primeºte o învoire”.

„Vedeþi câte se întâmplã prin târg?” ne întreabã, aparent naiv,
autorul. De fapt, târgul din Bolintin, „elevul” ce se prezintã la
ºcoalã toamna, târgul „zgribulit”, târgul rotindu-se în fiecare an
în caruselul duminicilor lui ªtefan Crudu, este mult mai mult
decât o instituþie comunitarã ameninþatã cu dispariþia din cauza
neglijenþei autoritãþilor ºi a economiei capitaliste. De la trãire la
poveste, târgul bolintinean este o arcã purtând spre un liman al
amintirii splendoarea ºi mizeria umanitãþii noastre.

Mânãstirile ortodoxe româneºti, prin
sacralitatea ºi frumuseþea lor, sunt vetrele
de spiritualitate cele mai potrivite pentru
închinare ºi liniºte sufleteascã, dar ºi
adevãrate centre de culturã. Nicolae
Iorga le-a numit „universitãþi ale
neamului românesc” (Adrian Costache,
Luminiþa Cornea, Cristina Ionescu,
Gheorghe Lãzãrescu, Atlasul literaturii
române, Editura Cartographia, Cluj-
Napoca, 2002, p. 11).

În ultima perioadã, s-au scris multe
monografii ale mãnãstirilor aflate pe
întreg teritoriu românesc. Avem în faþã
o asemenea monografie-album:
Mãnãstirea „Buna Vestire” Bolintin-

Vale, realizatã de Gabriela Dumitru (Dan), Milica Dan ºi Elena
Geanina Dan, tipãritã cu binecuvântarea Preasfinþitului Pãrinte
Ambrozie, Episcopul Giurgiului, Editura Episcopiei Giurgiului,
2018. Chiar pe prima paginã, autoarele menþioneazã cã în anul
2018, „Anul Omagial al unitãþii de credinþã ºi de neam ºi Anul
comemorativ al fãuritorilor Marii Uniri de la 1918", se împlinesc
„aproximativ 700 de ani de la întemeierea Sihãstriei din Pãdurea
cea Mare a Bolintinului, 585 de ani de la atestarea documentarã
a mânãstirii Buna Vestire Bolintin, 10 ani de la sfinþirea bisericii
noi”. Din cuvântul de binecuvântare al Preasfinþitului Pãrinte
Ambrozie, ierarhul locului, reþinem corelarea cu mânãstirile
ortodoxe româneºti, în general, între care „Mãnãstirea Buna
Vestire din Pãdurea cea Mare ocupã un loc aparte”, „ale cãrei
începuturi se pierd în negura vremii” ºi faptul cã ctitorii actuali
„au reuºit sã transforme acest loc într-o adevãratã oazã de
spiritualitate ºi de trãire creºtinã” (p. 6).

Bogate informaþii despre istoricul mãnãstirii (cu hrisoavele
mai multor domnitori, de-a lungul vremii) gãsim în primul capitol
al volumului. Semnificativã este urmãtoarea însemnare a
autoarelor: „Sihãstria Bolintinul (sec. XII-XVII), alãturi de
Snagov, este una dintre cele mai vechi sihãstrii din codrii Vlãsiei.
Se crede cã iniþial erau douã sihãstrii, una pe Deal ºi alta de Vale.
Sihãstria sporeºte repede prin poziþia prielnicã vieþii isihaste oferitã
de marile pãduri de stejar, astfel cã în sec. al XIV-lea cãlugãrii
sihaºtri, care se crede cã aveau legãturi cu Sfântul Grigorie Sinaitul
ºi ucenicii acestuia, dispuneau de o bisericã de lemn cu hramul
Buna Vestire, care se umplea noaptea de cântãrile ºi rugãciunile
aduse de laudã lui Dumnezeu, toate fãcute în mare parte dupã
tipicul marelui sinait Grigorie” (p. 7).

De reþinut este însemnarea din Patericul românesc, din timpul
primului Mitropolit al Þãrii Româneºti, Iachint de Vicina (1372),
unde alãturi de vestitele mãnãstiri „Tismana, Curtea de Argeº,

Câmpulung-Muscel, Cozia, Snagov, Târgoviºte, Tânganu,
Cotmeana este menþionatã ºi Mãnãstirea Buna Vestire din Pãdurea
cea Mare Bolintin” (p. 8).

Tipãritã într-o formã graficã de înaltã þinutã artisticã, monografia
este structuratã în mai multe capitole din conþinutul cãrora cititorul aflã
informaþii deosebit de interesante despre istoricul mânãstirii cu egumenii
ºi stareþii sãi, despre reînvierea Mãnãstirii Buna Vestire Bolintin cu
ctitorii ºi slujitorii noului lãcaº. Construcþiilor mãnãstirii le este acordat
un important numãr de pagini în
cuprinsul cãrora admirãm reproducerile
realizate impecabil ale picturilor
interioare, la fel ºi toate imaginile
exterioare ale sfântului locaº.
Fotografiile, cu adevãrat, de excepþie,
incluse în aceastã monografie-album au
fost realizate de cele trei autoare Milica
Dan, Gabriela Dan, Elena Dan, la care
se adaugã un grup important alcãtuit
din Laurenþiu Tatulescu, Emil
Palangeanu, Pãrintele Mina, Pãrintele
Sava, Ciprian Necºuþu, Cristian Badea.

Alte capitole ale monografiei se
referã la viaþa în mânãstire (rugãciune
ºi muncã), la rânduiala slujbelor ºi
binecuvântarea arhiereascã. Sfinþilor
ocrotitori ai mânãstirii, Sfântul Mare
Mucenic Mina, Sfântul Sava cel
Sfinþit ºi Sfântul Nectarie Taumaturgul, li se acordã pagini speciale
în care li se prezintã viaþa ºi principalele înfãptuiri duhovniceºti.
Caseta cu sfintele moaºte ale Sfântului Nectarie este prezentatã
în detaliu, cu cele ºase medalioane în care sunt înfãþiºate scene
din viaþa Sfântului. Capitolul Minunile Sfântului Nectarie ne
prezintã câteva minuni mãrturisite chiar de credincioºii care s-au
rugat Sfântului Nectarie la Bolintin ºi care cu bucurie aduc
mulþumire pentru minunile înfãptuite asupra lor.

La pagina 36, cititorul interesat aflã detalii despre foarte
interesanta genezã a volumului. Una dintre autoare, Gabriela Dan,
ºi-a susþinut, în anul 2001, lucrarea de licenþã, în cadrul Catedrei
de Istorie a Bisericii Ortodoxe Române a Facultãþii de Teologie
Ortodoxã a Universitãþii din Bucureºti, cu tema O vatrã monahalã
dispãrutã, mãnãstirea Buna Vestire din Pãdurea cea Mare de la
Bolintin, coordonator ºtiinþific fiind prof. Florin ªerbãnescu. Aflãm
apoi, din Nota autoarelor, cã lucrarea de diplomã cu tema
menþionatã mai sus a ajuns, dupã rânduiala lui Dumnezeu, la
Preasfinþitul Varsanufie, pe atunci Episcop Vicar Patriarhal ºi
stareþul Mãnãstirii Radu Vodã. În faþa moaºtelor Sfântului Nectarie
de la mãnãstirea Radu Vodã, Preasfinþitul Varsanufie s-a adresat
autoarei Gabriela Dan ºi a rostit: „Pentru cã ai scos din cenuºa

timpului istoria sfintei mãnãstiri, cu ajutorul lui Dumnezeu, aº
dori sã zidesc din temelia ei o altã mãnãstire, tot pe acolo. O, ce
bunã vestire!” Curând, Preasfinþitul Varsanufie a început
demersurile pentru ctitorirea noii mãnãstiri gânditã, atunci, ca metoc
al mãnãstirii Radu Vodã din Bucureºti. Peste zece ani se auzeau
clopotele sfintei mãnãstiri din Pãdurea cea Mare, din pãdurea
Vlãsiei, dintr-un loc binecuvântat de Dumnezeu. Astfel, a renãscut
vechiul locaº, „singura unitate monahalã din zona de nord a

judeþului Giurgiu, la acel moment” (p. 34).
Multe sunt informaþiile-datele privind

demersurile pentru obþinerea locului ºi
construirea mãnãstirii, toate incluse în
monografia prezentatã ce se constituie într-un
veritabil document care va rãmâne peste ani.
În martie 2008, mãnãstirea, fost metoc al
mãnãstirii Radu Vodã, trece sub jurisdicþia
canonicã a Episcopiei Giurgiului. Stareþ este
încã de la înfiinþare pãrintele Mina (Florin
Strãinu) care „s-a bucurat de acest loc, aflat
departe de tumultul vieþii contemporane,
potrivit pentru viaþa monahalã” (p. 49).

Dacã în perioada îndepãrtatei sale existenþe,
începând cu secolul XIV pânã în secolul XVII,
Mãnãstirea Buna Vestire Bolintin a avut un
rol important în Muntenia, ºi astãzi, mãnãstirea
renãscutã constituie o oazã de spiritualitate
creºtinã ortodoxã.

Autoarele au marele merit de a fi realizat cu mult har o lucrare
de valoare care evidenþiazã istoria meleagurilor bolintinene, dar
ºi implicarea locuitorilor contemporani în pãstrarea tradiþiilor de
odinioarã, în reînnodarea firului de aur al credinþei strãmoºeºti,
având chemarea de la Dumnezeu pentru realizarea acestor
frumuseþi. Valoarea documentarã se impune prin bibliografia
cercetatã, menþionatã cu trimiteri directe în notele de subsol ºi
prin bibliografia aflatã la sfârºitul volumului. Ne permitem sã
recomandãm, pentru o altã ediþie, o mai mare atenþie acordatã
redãrii bibliografiei, într-o anumitã ordine, de obicei alfabeticã
dupã numele autorilor, explicitarea prescurtãrilor la documentele
din arhive, notate exact, cota cu toate indicaþiile etc., pentru
facilitarea cercetãrilor.

Monografia-album: Mãnãstirea „Buna Vestire” Bolintin Vale,
realizatã de Gabriela Dumitru (Dan), Milica Dan ºi Elena Geanina
Dan, încântã ochiul ºi îmbogãþeºte sufletul. Este totodatã un îndemn
de a ne face timp pentru vizitarea, reculegerea ºi trãirea câtorva
clipe de liniºte binecuvântatã în incinta mânãstirii renãscute din
Pãdurea cea Mare de la Bolintin. Mulþumiri autoarelor pentru
dragostea ºi dãruirea lor întru înfãptuirea faptei celei bune.

Monografia-album: Mãnãstirea „Buna Vestire” Bolintin Vale

Ioana-Ruxandra
Fruntelatã
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Am adresat aceastã întrebare unor Doamne/Domniþe – poete, scriitoare, artiste-plastice, atunci

când am depãnat, cu Dumnealor Poveºti, într-o minunatã Livadã-a-Copilãriei… iar rãspunsurile,

au venit cu mare bucurie ºi foarte sincere! Au fost mai multe întrebãri, desigur, dar am ales sã arãt,

„în premierã”, doar rãspunsurile la aceasta, despre întâlnirea cu Universul poetic eminescian…

Restul mãrturisirilor le veþi afla într-un nou volum, al meu, aflat deocamdatã sub tipar, numit

„Poveºti din livada copilãriei” ºi care va fi la dispoziþia cititorilor spre toamnã, la Târgul Internaþional

de carte „Gaudeamus-2019".

Lia-Maria Andreiþã, diplomat de carierã, artist plastic-tapiser, poetã ºi romancierã, iatã ce

mãrturiseºte despre întâlnirea, în anii copilãriei/adolescenþei, cu marea creaþie a Poetului:

„La difuzorul, aºezat pe un perete al odãii unde locuiam, acolo am auzit primele versuri eminesciene

recitate de mari actori. Eram micã, abia începusem ºcoala, dar în satul meu, exista lumina electricã adusã ceva mai dinainte ºi a mai

apãrut încã un miracol: radioficarea. Pentru þãrani, aceastã radioficare a fost foarte importantã. Într-un fel, ne-a scos din întuneric…

acum tot omul putea afla ce se întâmplã în þarã ºi în lume, ba chiar ºi în satul sãu. Totodatã, omul de la sat se putea cultiva: auzea o

poveste, o piesã de teatru, minuni care veneau pe calea undelor radiofonice! Mama mea era atât de interesatã de emisiunile de la

difuzor, încât el rãmânea permanent deschis, deºi era prevãzut cu un buton de închidere ºi deschidere. Ne culcam cu difuzorul

mergând pânã la miezul nopþii, când era oprit de la staþie – ºi ne sculam în sunetele semnalului de pornire. Aici, la difuzor, o ascultam

frecvent pe Zoe Dumitrescu-Buºulenga vorbind despre Mihai Eminescu. Tot la difuzor l-am auzit pe actorul Ludovic Antal recitând,

cu o voce baritonalã, inconfundabilã, poezii de Eminescu.

Mai târziu, multe din tapiseriile mele au fost inspirate din creaþia liricã a Poetului Naþional: „Hyperion”, „Somnoroase pãsãrele”,

„Lacul”, „Ce te legeni, codrule”; „La Bucovina”, „Singurãtate”; „Rugãciunea unui dac”; „Fãt Frumos din lacrimã” – care n-au lipsit

de la nicio expoziþie de-a mea, atât în þarã, cât ºi în strãinãtate. Iar lucrarea „Ochii Poetului” se aflã chiar la Vatican!”

Passionaria Stoicescu, prozatoare, poetã, scriitoare pentru copii:

„Între obligativitatea ºcolarã, lectura de plãcere ºi lectura de studiu pentru pãtrunderea ºi adevãrata receptare a unui vârf al literaturii

române, a unui „Luceafãr” care a creat emuli, epigoni, detractori ºi „aflãtori în lecturã”, existã trepte de urcat ºi de coborât. În clasa

a doua primarã învãþasem primele cinci strofe din „Luceafãrul”, evident, plãcându-mi textul, ca basm ºi neînþelegând, fireºte, esenþa

subtextului, tema geniului. A fost perioada stângace a receptãrii poeziei eminesciene. Cu proza Eminescului m-am întâlnit la liceu, iar

cu jurnalistica abia în facultate. Am avut ºansa unui eminescolog, ca profesor de literaturã românã, regretatul George Munteanu, care

ieºea aplaudat de la cursuri. De fapt, atunci mi-a fost revelat Eminescu în toatã mãreþia lui. „Marii clasici” îºi justificã aceastã

clasicitate prin aceea cã sunt totodatã ºi contemporani. Eminescu rãmâne contemporanul meu (nu pot sã-mi asum receptivitatea

celorlalþi!), în faþa cãruia mã plec pios pentru poezia naturii, a iubirii, a creaþiunii, a filosofiei de viaþã ºi mai presus patriotice,

dominatã de acea „acusticã a gândirii” (Al. Paleologu), pentru proza lui aflatã sub semnul fantasticului ºi al oniricului, dar mai ales

pentru jurnalistica publicatã atât de târziu ºi atât de grãitoare pentru varietatea registrului stilistic (de la aforism la comunicarea

colocvialã, de la concepte ºi teorii de economie politicã, pânã la pamfletul de mare forþã expresivã), pentru curajul, patriotismul ºi

consecvenþa opiniilor sale. Justificat, Nicolae Iorga l-a numit pe Eminescu „expresia integralã a sufletului românesc”.

Valeria Manta Tãicuþu, poetã, prozatoare, redactor-ºef revista „ Spaþii Culturale”, la Râmnicul Sãrat:

„Îmi place sã cred cã în casele moldovenilor existã ºi acum volume cu poezii de Eminescu. Mai mult, cã nu e casã în care sã nu

gãseºti mãcar o ediþie pentru uz didactic, stând frumos pe raft, lângã Biblie, sub icoana cu busuioc ºi maramã de borangic, cum

vedeam peste tot în anii copilãriei. Încã îmi plac poeziile lui Eminescu pe care le-am învãþat demult, încã dinainte de a merge la ºcoalã.

Pe prozatorul ºi publicistul Eminescu l-am descoperit mai târziu, la o vârstã când nu prea te intereseazã lecturile care nu-þi descriu

sentimentele mai bine decât ai face-o tu. Cum am urmat o facultate de litere, interesul de tip ºtiinþific a înlãturat apoi orice formã de

sentimentalism în receptarea mesajului din proza ºi publicistica poetului. Toate faþetele personalitãþii sale trebuie considerate

impresionante, dar eu prefer poezia! Desigur, nu-i din vina Poetului nepereche!

Noi, românii, l-am iubit pe Eminescu, mai puþin în timpul vieþii sale pãmânteºti ºi mai mult dupã ce ºi-a început cãlãtoria spre infinit,

fiindcã aºa ne obligã o tradiþie strãveche, sã nu ne preþuim valorile decât în douã cazuri: atunci când ele se bucurã de recunoaºterea

strãinãtãþii (vezi cazurile Eugen Ionescu, Eliade, Cioran º.a.) sau atunci când s-au dus la cele veºnice ºi nu mai pot, evident, face

concurenþã celor vii… ei fiind ºi foarte siguri de talentul lor! Pe Eminescu l-au iubit mult profesorii de românã, ºi cei de toatã isprava,

dar ºi cei mediocri, mai ales cei din urmã, care, lãudându-l gãunos, preluând formule deja consacrate ºi umflându-le metaforic, aveau

impresia cã prin aceasta îºi aduceau strãlucita contribuþie la cultura ºi literatura noastrã. Mulþi dintre ei nu se gândeau cã tãmâiazã imaginea

unui sfânt, cã prin aceastã adulaþie servilã, necondiþionatã, perpetueazã un mit ºi nu creaþia realã a unui poet autentic…”

Maria Sturdza Clopotaru, poetã:

„Eminescu nu m-a cucerit dintr-odatã, poezia lui trebuia înþeleasã! Învãþasem poezii pe de rost în ºcoala generalã ºi în liceu, iar cu

recitarea pe roluri a celor 98 de strofe din „Luceafãrul” fãcusem un adevãrat spectacol, la ora de limba ºi literatura românã, cred cã prin

clasa a X-a. Fiind considerat de cei mai valoroºi critici literari drept cel mai mare poetul naþional, dar ºi un mare poet universal, mã

strãduiam la ore sã fac analize literare cât mai laborioase, chiar eseuri. Aºa am început sã descopãr ºi alte poezii decât cele din

programa ºcolarã, pe cele filosofice, cosmogonice: „Glossã”, „Memento mori”, „Rugãciunea unui dac”, „Scrisoarea I”,„Odã în

metru antic” ºi sã iau în serios trimiterile bibliografice, ºi uite aºa, am început sã-i citesc pe Kant ºi Hegel apoi pe Goethe ºi Jung, mai

puþin pe Shopenhauer, apoi pe Pitagora, Platon, Aristotel, ºi mai târziu literaturã orientalã, ºi am început cu Tagore. Am fost foarte

fericitã când am reuºit sã-mi cumpãr din economiile mele o reeditare a primului volum, cu poeziile lui Eminescu, ediþia princeps,

1884! Când era fetiþa mea de vreo trei aniºori îi spuneam prin casã, fãcând treabã, „Luceafãrul”, tot aºa pe roluri, schimbam vocea

ºi ea se amuza teribil! Apoi, a început sã înveþe ºi ea vreo nouã strofe. Era aºa de drãguþã ºi recita aºa de frumos! Multe din poeziile

lui patriotice, expresie a dragostei faþã de neamul românesc, faþã de natura minunatã, sunt de actualitate. Iar cea care uneºte românii,

de o parte ºi de alta a Prutului ºi nordul Bucovinei, este divinã: „Doina”! Dupã 1990 am cunoscut ºi creaþia jurnalistului Eminescu,

la ziarul Timpul. El este un mit pentru neamul nostru românesc! În anul 2000, „Anul Eminescu”, i-am dedicat ºi eu poezia „Geniu

sublim”, din volumul „Poarta liricã”.

Cum a fost, în copilãrie/adolescenþã,
întâlnirea cu poezia, proza sau

jurnalistica lui Mihai Eminescu?...

Mihãiþã

Cãldurã mare… Ce mai, vipie. 35 de grade dupã Celsius – Sã

leaºini, nu alta. Grãbit ºi asudat nevoie, taman sfârºisem, mã –

nþelegi, niscai daraveli prin târg, ce nu admiteau amânare.

Respectiv uºurat, deja visam la aeru’ condiþionat, instalat de

curând ºi cu sacrificii în apartamentul ce-l deþin ca ºi proprietate,

ca tot rumânu’ de rând într-un cartier mãrginaº. Numai cã… ºi

aci dau dreptate filozofului P. – fie-i þãrâna uºoarã, cã-n toate e

un cã… cât sã parchez, dau nas în nas cu un vechi amic, ce-l am

ca ºi vecin. Zice:

– Ce te grãbeºti, frate, cã doar n-au dat nãvalã (iama) pãgânii..

Hai mai bine colea „La paraua gãuritã”, sã ne rãsuflãm un pic.

Zic:

– Nici vorbã, poate alt’ datã... am treabã. Se uitã aºa, apriori

cãtrã mine, cu neîncredere ºi mi-o aruncã din mers peste umãr.

Vorba zic.

– Bine frate… sã nu regreþi, la o adicã!!

Nici nu trecu secunda de graþie «taci c-am scãpat» cã simt un

fior dinspre buzunaru’ nãdragilor... telefonul ce-l aveam la

purtãtor, uitat pe «Silance» zbârnâia lucru de mirare. Zic: «uite

poznã... a dracu’ „invenþia”... las’ cã i-o trece.» Þi-ai gãsit?!

Nici vorbã. Rãspund. La capãtul firului, cã am rãmas pã vechi,

Mãgduþa nevastã – mea.

– Ce faci dragã, nici la mobil nu mai rãspunzi?!!

– Io-te tocmai dejugai ºi grãbit...

– Grãbit... grãbit de când te ºtiu. ªi trecu imediat la fapte.

– ªtii ce mã gândeam? Tot eºti în drum, fã-mi rogu-te un

serviciu (hatâr)... treci pe la Lydl… am mare trebuinþã. ªi-mi

dictã din memorie, fãrã a-mi mai lãsa rãgaz, o listã lungã de

cumpãrãturi.

– Nu uita de ºerveþele, din cele de unicã folosinþã, cã-s mai

ieftine decât la Gicã Blegu’... ºi douã baxuri de hârtie igienicã.

Spuneþi ºi Domniile voastre... cum sã nu cedezi la asemenea

rugãminþi?! Aºadar, mã conformez ºi iau cale-ntoarsã cât ai

clipi prin nãdufu’ urbei ºi circulaþia de coºmar. Poposesc la

amintitul super – market racolând din mers un cãrucior beteag,

ce nu se îngãduie la miºcãri bruºte. Cu greu îmi fac loc. Dever

mare – vorba ceea: beþi, mâncaþi, cã astãzi mirosul de tei e pe

gratis – Lume... lume de toatã mâna; de la pensionarul veºnic

lihnit sã-mpuºte inutilul, venit la pont – pentru tigãi la ofertã ºi

alte marafeturi, pân’ la corporatistul abia scãpat de prin birouri,

nãuc ºi cu privirile triste – de zombi. Arunc în bietul cãrucior ce

apuc, fãrã sã uit de bunã seamã ºerveþelele muiate... spre a evita

un proxim conflict conjugal. Achit cu cardul – cã cine mai posedã

în zilele noastre monedã la vedere, mai abitir pe crizã?! ºi scãpat

din strânsoare, mã strecor pe calea de acces. Dau sã ies. Ca din

senin Unu deºirat – duhnind pestilenþial a levãnþicã – a se-

nþelege poºircã – c-un nas bobâlcat, între doi ochi mici, de viezure,

îmi taie ecranu’ ºi mã someazã (scaneazã) din cap pânã-n picioare

cu o privire agerã de cunoscãtor – preþãluindu-mã. N-am a mã

lãsa mai prejos – în sinea mea l-am ºi consemnat: Nãsosu’.

– Am onoarea, zice. Ferm, scurt ºi dibaci lanseazã spintecând

aeru’ torid þintind umila-mi persoanã cu mâna-i praºtie ce nu

admite aºteptare, nicicum refuz. Ezit, preþ de-o minutã sperând

cã ºi-o va retrage. Aº!

– Ai do’mne ce dracu’, te vãz bãiat subþire, nu pricepi?!!

Îndatoreazã-mã c’o þigarã... ªi-mi face ºmechereºte cu ochiu’,

luându-mã confident:

– MILICÃ, CERªETOR LOCAL! Stupoare. Rãmas fãrã

replicã îi strâng cãlduros mâna. Încaltea mã pufneºte râsu’. ªi

râd... ºi râd de unul singur – ca prostu’. Cum ar veni «om bãtrân

ºi prost degeaba». Fiindcã din momentu’ ãla toate baierele amiezii

s-au crãcãnat de o voie bunã fãrã margini – având toate datele

unei lumi de belea.

– Bravos, moncher, îmi zic – zãu cã se meritã. Al dracu’ dom’

Milicã... mi-a salvat ziua. Auzi la el... cerºetor local!!! Pun

rãmãºag, cum cã, nici lu’ nenea Iancu, cât îi de mintos (cã nu-n

zadar îi fãcurã naþiunea statuie vizavi de ceasul integrãrii) nu i-ar

fi trecut una ca asta prin cap. Parol!

George Theodor Popescu

Academia lui  DiogeneAcademia lui
Diogene (IV)

– O zi toridã –

Adrian SIMEANU

Cartea zilelor noastre

Actoru‘. De teatru ºi film. Gazetaru‘. Tineretului, apropiat, cu entuziasm dedicat. Director eficient de la o vreme. În deplinã formã

ºi activ din plin. Umblând vioi prin þarã cu spectacole apreciate necontenit. Pe care-mi place sã-l vãd adesea pe scenã. ªi sã mã bucur

real când îl întâlnesc...

Nebãnuit, mi-a fãcut în ãst Mãrþiºor un cadou. Cu dedicaþie, binevenit. Ce m-a ispitit. ªi câteva ceasuri m-a þinut lipit. D-ale sale

pagini. Demne de cetit cum n-am bãnuit. Adicã, o carte. Închinatã lui, cred eu, cuvenit. Prilej sã-mi reamintesc multe din biografia-

i. Din activitatea îmbelºugatã dusã pân‘ acu‘. Doina Papp (ºi dânsa ºtiutã de mine din Radio) întocmind opu‘ cu de toate. ªi nu

degeaba numit „Reconstituirea unei vieþi”. Pentru cã, în fond, de la Pintilie ºi pelicula sa interzisã de comuniºtii nãtângi îi vine titlul.

Nici cã se poate mai nimerit...

„Franzeluþã” o fo simpatic ºi-n copilãrie, este ºi astãzi, vãdit. Jovial, prietenos. Truditor pe scândurã neobosit. Tot mai iscusit.

Sârguincios, meticulos. Tenace, îndeosebi. Persistent în muncã, neocolit de-mpliniri. Punând ºi domnia sa, certamente, o cãrãmidã

trainicã la edificiul artei dramatice autohtone. Autoarea tomului tocmai asta vrând a demonstra, evident. Chibzuit ºi reuºit. Deºi

foloseºte ades o frazare cam lungã, cartea nu-i grea la lecturã. Vine cu informaþii atrãgãtoare ºi ilustraþii duium. Utilã indiscutabil, e

o dovadã-n istoria culturalã dâmboviþeanã. Fincã povesteºte nu doar despre George º-ai sãi de acasã. Ci ºi despre alþii din jur

nepreþuiþi în domeniu. Monografie din timpu‘ prezent, realizatã semidocumentar. Uºor romanþioasã pe-alocuri, atracþia astfel sporind.

Nesofisticatã, ademenitoare, aºa c-am parcurs-o cu maxim nesaþ. Fãr‘ s-o las din mânã, amu‘ niºte nopþi. Dup-o reîntâlnire (a doua)

cu Mihãiþã-n „Fierarii”, la fix...

(Doina Papp, MIHÃIÞÃ. Reconstituirea unei vieþi, Ed. Tracus Arte, 2018)
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INFLORESCENZE / INFLORESCENÞE – POETI

ROMENI IN ITALIA / POEÞI ROMÂNI ÎN ITALIA

Inflorescente aºa cum însãºi iniþiatoarea ºi coordonatoarea lucrãrii,

poeta Niþã Florentina, ne spune în scurta prefaþã, este un florilegiu de

creaþii lirice ale unor poeþi români stabiliþi în Italia, nãscut din dorinþa de

a putea oferi un caleidoscop de sentimente alese ºi emoþii într-un început

de primãvarã capricioasã ºi, în acelaºi timp, un prilej de cunoaºtere mai

aprofundatã a poeþilor români care locuiesc în Italia. Este o carte de

poezie bilingvã care nu îºi propune sã facã o prezentare atotcuprinzãtoare

a tuturor scriitorilor români prezenþi pe teritoriul Italiei ºi nici o selecþie

valoricã, ci pur ºi simplu sã reuneascã iubitorii de poezie ºi de slovã

româneascã. Au fost incluºi doar autorii care au aderat la iniþiativã, textele

sunt inedite, nu au o temã impusã ºi au fost scrise fie în versiune italianã

ºi traduse chiar de autor, fie în limba românã, traducerea fiind realizatã de

o echipã de colaboratori. Fiecare autor are un scurt profil biografic ºi

literar, incluzând zona de provenienþã din România ºi cea de rezidenþã

din Italia, îmbogãþit cu o notã apreciativã. Altfel, antologia are 255 de

pagini ºi cuprinde 16 autori, dupã cum urmeazã: Crina Popescu, Mãrioara

Viºan, Alexandra Firiþã, Tincuþa Sava Borsan, Rodi Vinau, Florentina

Niþã, Silvia Râºnoveanu, Lidia Popa, Ana Maria Pãtraºcu, Gherghina

Tofan, Angelica Prelipcean, Olimpia Danci, Vasile Hatos, Maria Cristina

Plescan, Loredana Pastia, Gheorghe Sãnduleac.

Antologia a apãrut la Milano, în 2019, la Rediviva Edizioni ºi a fost

prezentatã pe 11 mai 2019, orele16.30, într-un program numit „La

Romania in poesia” în cadrul Festivalului Internaþional de Poezie de la

Milano ºi s-a finalizat cu un recital de poezie al autorilor. A fost prezentã,

din partea Consulatului României, consulul Iulia Adriana Cupºa-Kiseleff

ºi din partea editurii Rediviva Violeta Popescu, care au salutat asistenþa ºi

au adus în prim plan cultura româneascã. Aceastã minunatã întâlnire cu poezia româneascã din cartierul Aldei Merini a iniþiat un

amplu dialog între culturi ºi a demonstrat, încã o datã, cã poezia este o punte de legãturã între oameni, mentalitãþi, tradiþii, reuºind în

acelaºi timp sã consolideze empatii, emoþii, bucurii ºi satisfacþii, ca unic limbaj care uneºte sufletele în zborul cãtre libertate.

Cu imensã bucurie, emoþie ºi orgoliu, am participat, alãturi de aceºti oameni minunaþi, poeþi din diaspora româneascã, rezidenþi în

Italia, la prezentarea antologiei de poezie bilingvã Inflorescenþe , în cadrul Festivalului Internaþional de Poezie Milano, care s-a

desfãºurat între 10 ºi 12 mai 2019, Ex Fornace.

Încã o datã, poezia româneascã a fost protagonistã într-un eveniment internaþional, prin creaþiile „uriaºilor” Lucian Blaga, George

Coºbuc, Nichita Stãnescu.

Mã gândesc cã mai marii diriguitori în ale poeziei din þarã ar putea fi mai aproape de ambasadorii anonimi ai limbii române care,

fãrã simbrie ºi din dragoste purã de limbã românã, fac o punte de luminã între þarã natalã ºi þara de adopþie. Numai aºa putem

demonstra prezenþa noastrã, a românilor, ca un popor viu ºi plin de valori spirituale în spaþiul european ºi nu numai.

Trãiascã Maria Sa, Poezia! Vivat la sua Majesta, la Poesia!

Alexandra FIRIÞÃ

Antologia di poesia contemporanea / Antologie de poezie contemporanã

În zilele de 21 ºi 22 aprilie 2019 a avut loc la Istanbul un

eveniment cultural deosebit, prilejuit de lansarea antologiei de

poezie românã contemporanã, bilingvã româno – turcã: „ªiir

evreni / Universul poeziei”, antologie din care fac parte poeþi

binecunoscuþi precum Florin Costinescu, Paula Romanescu,

Florentin Popescu, ªerban Codrin, Eliza Roha, Marian Dumitru,

Nicolae Dan Fruntelatã, Elisabeta Iosif, Vilia Banþa, Lucian Gruia,

Ion Cristofor, Victoria Milescu, Petre Ion Stoica, Iuliana Paloda

Popescu, Isabela Brãnescu, Gheorghe A. Stroia, Emil Lungeanu

ºi alþii.

Poetul turc Osman Bozkurt ºi poetul român Marian Ilie au

fãcut posibil schimbul reciproc de poezie în aceste zile, contribuind

astfel la redescoperirea, în Turcia, a culturii române ºi în România

a celei turce. De altfel, poetul Marian Ilie este ºi unul dintre

traducãtorii din limba românã în limba turcã. De asemenea,

eforturile au venit deopotrivã ºi din partea editorilor Nicolae

Roºu (Editura Betta) ºi Hasan Ornec (Editura USAR).

Lansarea de la Istanbul a fost dublã. Pe 21aprilie 2019, la

I.C.R. “Dimitrie Cantemir” ºi pe 22 aprilie 2019 în Kadiköy, pe

malul asiatic al Bosforului. De fiecare datã sãlile au fost pline,

iar publicul, de toate vârstele, primitor ºi entuziast. Fiecare poem

citit în limba românã a fost citit sau recitat apoi ºi în varianta sa

în limba turcã de cãtre un poet turc.

Cât de emoþionant este sã asculþi cum sunã poezia românã în

tãlmãcirea confraþilor de acolo, sã vezi cum minunata ºi incredibila

Nebahat Akin, la cei 92 de ani pe care îi poartã cu mandrie,

citeºte ºi mai mult recitã poemul „Am tot murit” al celui mai tânãr

antologat, Rãzvan Nicula! Sau cum frumoasa Meral Çetinkaya,

venitã tocmai de la Ankara (650 km.), a citit versuri româneºti în

limba turcã.

În numele grupului ambasadorilor poeziei române la Istanbul

a vorbit binecunoscutul eminescolog prof. dr. Nicolae Georgescu.

În cuvântul sãu, domnul profesor a subliniat faptul cã poezia

noastrã vine din Þara lui Eminescu ºi a remarcat extraordinara

primire din partea organizatorilor „Capitalei Estului”, cum a numit

domnia sa Istanbulul. Apoi a recitat „Stelele-n cer”, ultima poezie

a lui Eminescu, gãsitã în halatul sãu de spital dupã ce a trecut în

nemurire.

Dupã lansarea de la I.C.R. s-au legat prietenii frumoase, în

ciuda faptului cã doar câþiva dintre cei prezenþi cunoºteau ºi

românã ºi turcã. N-a fost nevoie de prea multe cuvinte pentru a

ne exprima gândurile ºi a ne simþi bine.

Atât de firesc ne-am strâns în jurul profesorului, scriitori români

ºi turci, sã ascultãm mitul zeiþei Io care a despicat þãrmul

Bosforului cu braþele, unind Marea Neagrã cu Marea Marmara.

Conform legendei, aceeaºi Io a trecut ºi prin Tracia ºi a tras

brazda lui Ostrea Novac, care merge din sudul Dunãrii spre

Munþii Carpaþi, înconjoarã Tracia panã la Cernãuþi, apoi se abate

spre Chiºinãu ºi se îndreaptã spre Munþii Caucaz pânã în Anatolia.

Un poet turc a confirmat cã ºi la ei, în Anatolia, existã tradiþia

unei brazde asemãnãtoare.

În aceeaºi searã, am visat sub cerul Bosforului, pe un vapor de

croazierã, când s-au aprins luminile pe poduri ºi pe þãrm, iar

muzica ºi dansurile tradiþionale ne-au fermecat de-a dreptul.

Poezia din sufletele noastre avea miros de valuri ºi aripi de îngeri

deasupra cuvintelor.

Nu se poate trece peste efervescenþa, emoþia, trãirea unanimã

Vilia BANÞA

Lansarea antologiei

„ªiir evreni / Universul

poeziei” la Istanbul

(continuare în pag. 28)
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în sala de la Kadiköy, unde recitalul de poezie a continuat cu un moment

surprizã: muzicianul ªeno Morgul, prieten al lui Osman Bozkurt, a

cântat acompaniindu-se la o “chitarã” tradiþionalã ºi în toata sala,

arhiplinã, tineri ºi mai puþin tineri au cântat odatã cu el ºi au bãtut din

palme cu frenezie. Câtã forþã pot sã aibã poezia ºi muzica în

sensibilizarea ºi apropierea oamenilor, ºi, nu în ultimul rând, în drumul

spre cunoaºterea între douã culturi care au ceva de spus ! „Poemul este

puntea creatã de la om la om, este fereastra care se deschide de la om

spre univers”, scrie în prefaþa antologiei Osman Bozkurt.

Fotografii turci ai presei locale, cât ºi doamna Doina Rizea Georgescu,

director al Casei Editoriale „Floare albasatrã” au imortalizat secvenþele

întâlnirilor de la I.C.R. „Dimitrie Cantemir” ºi de la Kadiköy. S-au

acordat interviuri, s-a scris în presa turcã despre antologie ºi lansarea

ei.

În afara lansãrilor de carte, grupul român a vizitat ºi moºtenirea

culturalã de pe malurile golfului „Cornul de Aur”, rãmasã din vremea

bizantinilor: Mânãstirea „Izvorul Tãmãduirii”, Patriarhia Ecumenicã ºi

Biserica Româneascã „Sf. Mc. Parascheva – Pikridion” din Hasköy –

Istanbul (renovatã în 1692 de cãtre Sf. Domnitor Martir Constantin

Brâncoveanu).

Se cuvine a fi menþionat ºi omagiul adus Domnitorului Martir de

cãtre doamna Valentina Vasile, care a lãsat o mânã de pãmânt românesc

de la conacul Brâncovenilor de la Potlogi la Biserica Româneascã din

Istanbul.

(urmare din pagina 26)

De câþiva ani, oraºul Montpellier este parte a unui proiect cultural care s-au dovedit de un real succes pentru toate

categoriile de vârstã reuºind sã atragã prin participare activã regiunile limitrofe ºi nu numai.

Proiectul este legat de cinematografie ºi se intituleazã „Languedoc-Roussillon Cinéma”. Titlul este dat de vechea denumire

a regiunii în care se afla oraºul ºi are programate urmãtoarele obiective: descoperirea locaþiilor unde s-au filmat pelicule

artistice (de scurt sau lung metraj) sau documentare ºi a istoriei filmului respectiv, a întâmplãrilor pe durata filmãrii ºi a istoriei

obiectivelor ce apar în film, asigurarea cadrului ºi atragerea producãtorilor ce doresc sã foloseascã cadrul oraºului ºi regiunii

pentru realizarea filmelor, precum ºi coordonarea evenimentelor de educaþie artisticã cu privire la imagine. Tot acest proiect

este realizat atât de municipalitate cu ajutorul altor organisme naþionale, dar ºi cu ajutorul locuitorilor ce sunt încurajaþi prin

intermediul tuturor mijloacelor media sã devinã parte a proiectului, fie prin punerea la dispoziþie a informaþiilor referitoare la

filmele din trecut (oferirea de fotografii, amintiri personale etc.), dar mai ales prin implicarea în proiectele existente (asigurarea

de figuranþi, ajutori de platou etc.) existând chiar un concurs de scenarii ºi de idei adresate riveranilor. De menþionat cã oraºul

ºi regiunea au fost pânã în prezent actor ºi decor în peste douã sute de pelicule, dintre care douã sunt cap de afiº, ele, dealtfel,

având un rol extraordinar în demararea acestui proiect, ambele fiind difuzate în anul 1973. Este vorba despre „Deux homme

dans la ville” (Doi oameni în oraº) ºi „L’emmerdeur” (Pacostea). Ambele au avut succes, beneficiind chiar de mai multe re-

make-uri ce nu s-au dovedit la înãlþimea originalelor.

În regia lui José Giovanni, „Deux homme dans la ville” având în distribuþie doi „monºtri sacri” ai cinematografiei franceze,

filmul povesteºte istoria unui fost delicvent, interpretat de Alain Delon (ºi producãtor al peliculei), ce dupã eliberarea din

închisoare pentru jefuirea unei bãnci este repartizat educatorului social, jucat de Jean Gabin. Datoritã unor circumstanþe nefericite

(prezenþa în oraº a foºtilor prieteni infractori ce pregãteau o nouã spargere; de remarcat aici în unul din primele sale roluri Gerard

Depardieux) ºi mai ales hãrþuirii permanente a poliþistului ce îl suspecteazã permanent, eroul principal comite exact ce nu dorea:

îl ucide într-un mod accidental pe poliþist. Aceasta în condiþiile în care fostul deþinut se integrase în societate, avea o conduitã

exemplarã social-profesionlã ºi chiar o viaþã personalã ireproºabilã ºi plãtise pentru faptele din trecut. În ciuda eforturilor

educatorului ºi a familiei acestuia (cu care legase o relaþie de prietenie) este condamnat la moarte ºi executat prin ghilotinare.

Cadrul final al fimului cu Alain Delon privind îngrozit înainte de execuþie precum ºi opinia personalã a personajului interpretat

de Jean Gabin potrivit cãruia „justiþia trebuie sã fie dreaptã, dar nu feroce” sunt deja borne ale istoriei cinematografiei mondiale.

La data difuzãrii filmului pedeapsa capitalã era încã în vigoare în Franþa, fapt care a provocat mari dezbateri în acei ani. Toate

având drept cadru un Montpellier solar ºi imperturbabil de la începutul anilor ºaptezeci.

O amarã comedie poliþisþã este „L’emmerdeur”, în regia lui Edouard Molinaro, în care un ucigaº profesionist interpretat de

marele actor italian ce a fãcut o fabuloasã carierã în Franþa, Lino Ventura, vine la Montpellier pentru a executa un martor

important într-un proces. Pe mãsurã ce se pregãteºte în camera sa de hotel pentru aceastã misiune, este tuburat de un vecin de

palier – un vânzãtor ambulant de cãmãºi care doreºte sã se sinucidã din cauza faptului cã soþia l-a pãrãsit pentru un medic

psihiatru. Personajul este interpetat magistral în ultimul sa apariþie în film de cântãreþul belgian Jeaque Brel. Toatã încurcãtura

care urmeazã în hotelul aflat vizavi de palatul de justiþie al oraºului nu face decât sã punã în valoare calitãþile celor doi actori

ºi sã pledeze pentru posibilitatea unei prietenii aparent imposibile.

Aceste filme au constituit un important suport motivaþional pentru proiectul „Languedoc-Roussillon Cinéma”. La care s-a

adãugat masiva prezenþã în oraº a studenþilor – Montpellier fiind astãzi unul dintre cei mai importanþi poli universitari precum ºi o

gestiune care îmbinã în mod fericit realismul cu entuziasmul (lucru care a plasat oraºul între cele mai dinamice din întregul hexagon).

Numeroase filme de atunci s-au realizat ºi se realizeazã având ca reper cele douã pelicule mai sus amintite. O formã remarcabilã

de a  utiliza ºi valorifica trecutul, dar mai ales de a dinamiza prezentul ºi a proiecta viitorul unui oraº ºi al unei întregi regiuni.

note franceze

Montpellier – actor ºi decor pentru viaþa

culturalã urbanã Alexandru CAZACU

Montpellier, Place de la Commedie care apare în “Deux hommes dans la Ville”, 2019

Montpellier, Palais de Justice ºi Arcul de Triumf Peyrou, decorul din  “L’emmerdeur”, 2019
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Clubul de istorie
Respectându-ºi statutul cãpãtat în aproape un deceniu de fiinþare, Clubul de Istorie a rãspuns

cu punctualitate la o nouã ediþie, cea cu numãrul XLIV, membrii sãi dovedindu-se, încã odatã,
surprinzãtor de energici ºi de atenþi la noutãþile ºi evoluþia contextului cultural-istoric bolintinean.

Tema ediþiei a fost „dictatã” de apropiata apariþie a cãrþii Metamorfozele unei comunitãþi.
Bolintinul ºi neamurile lui, lucrare monumentalã, în douã volume a câte o mie de pagini fiecare,
care vorbeºte despre locuitorii acestei urbe pe parcursul unei perioade care se întinde de-a lungul
a peste trei secole, începând cu cel de-al XVIII-lea.

Desigur, a fost doar un pretext, deoarece discuþiile au îmbrãþiºat o arie mult mai vastã de
preocupãri culturale. Ele au fost deschise de poeta Alexandra Firiþã, care a vorbit despre recenta
apariþie a unei antologii cuprinzând creaþii ale unor poeþi români trãitori în Italia, în ediþie
bilingvã, la Milano: „Poeti romeni in Italia / Poeþi români în Italia”, scoþând în evidenþã faptul cã
este vorba despre þara în care trãieºte o mare comunitate de români, iar asemenea proiecte, de
dorit a fi cât mai multe, contribuie la „europenizarea” mentalitãþilor ºi la conºtientizarea faptului
cã, pentru un viitor armonios, dincolo de orgoliile naþionale este foarte importantã asumarea tot
mai energicã a calitãþii de european.

Dupã acest preambul „european”, am rãmas în acelaºi areal cultural, fiind prezentate participãrile
unor membri ai Clubului ºi ai Redacþiei revistei „Sud” la vernisajele unor manifestãri dedicate
avangardei, ce au avut loc în luna aprilie, în Bucureºti. Mai întâi a fost vorba despre Galeria
„Dada”, deschisã pe strada Toamnei 10 de un împãtimit al acestui curent artistic, domnul Cristinel
Popa, un eveniment remarcabil atât prin calitatea lucrãrilor expuse, cât ºi prin anvergura intelectualã
ºi profesionalã a invitaþilor prezenþi. Din aceeaºi „specie” face parte o altã expoziþie, organizatã
la Anticariatul UNU de domnul Florin Colonaº, dedicatã uneia dintre multiplele faþete artistice
ale celui care a fost Victor Brauner, ºi anume cea de ilustrator de carte.

În categoria evenimentelor demne de amintit în ºedinþa Clubului s-a numãrat ºi depalasarea
efectuatã la Giurgiu, unde în cadrul Bibliotecii Judeþene „I.A. Bassarabescu” au fost prezentate
cãrþile cu autori bolintineni apãrute în cursul anului 2018.

O veste îmbucurãtoare a fãcut trecerea pe plan local, fiind remarcatã refacerea monumentului
funerar al familiei Bolintineanu din curtea bisericii din localitate, a cãrui cruce fusese doborâtã în
iarna care a trecut. Trebuie sã remarcãm intervenþia promptã coordonatã de preotul Ion ªerban,
care a primit felicitãrile membrilor Clubului pentru reuºita acþiunii.

A urmat intervenþia d-lui Corneliu State, care a prezentat câteva publicaþii cu tematicã istoricã

ºi a înfãþiºat adunãrii o nouã apariþie editorialã dedicatã satului Palanca din comuna Floreºti-
Stoeneºti. Din discuþiile purtate, membrii Clubului de Istorie au fost unanim de acord cã titlul de
„Monografie” aflat pe coperta lucrãrii este prea mare faþã de conþinut, care prezintã multe
scãderi, atât de formã, cât ºi de conþinut. Promitem sã revenim asupra acestui subiect dacã vom
considera cã meritã sã ocupãm spaþiul revistei ºi timpul cititorilor noºtri cu o lucrare care, la o
primã vedere, conþine consistente doze de dilentantism.

În continuare, domnul Niculae Stoica a anunþat apariþia volumului doi din lucrarea domniei
sale referitoare la istoria comunei Ciorogârla, fapt care a suscitat un viu interes din partea celor
prezenþi ºi unele întrebãri referitoare la... sursa de finanþare, pentru cã întreprinderea depãºea

clar posibilitãþile unei
singure persoane. Am
aflat astfel cu bucurie cã
lucrarea a fost apreciatã
pe plan local ºi cã sunt
promisiuni ca o parte a
costurilor sã fie suportatã
de cãtre Primãria comunei
Ciorogârla, o atitudine
care, fãrã îndoialã, va fi
apreciatã cum se cuvine
de iubitorii de culturã.

Participând pentru
prima datã la o ºedinþã a
Clubului, domnul Cãlin
Octavian ne-a fãcut
pãrtaºi ai pasiunii
dumnealui în arta
scrisului, prezentându-
ne, pe lângã o poezie

recentã ºi douã scenarii de film care au stârnit interesul ºi aprecierile celor prezenþi.
Rãmânând conectaþi în sfera literaturii, momentul a fost completat de recitãrile unor versuri

aparþinând poeþilor Alexandra Firiþã ºi Saºa Ghiþã.
Ajunºi spre final, au avut loc discuþii care au vizat organizarea în cele mai bune condiþii, de-

a lungul lunii iunie, a prezentãrilor volumului „Metamorfozele unei comunitãþi. Bolintinul ºi
neamurile lui”. Cu aceastã ocazie s-au stabilit datele evenimentelor: 15 iunie la Bolintin; 21 iunie
la Giurgiu (Biblioteca Judeþeanã) ºi în 26 iunie a.c. la Bucureºti (Aula “I.H. Rãdulescu” a
Academiei Române).

O remarcã specialã trebuie fãcutã în privinþa organizãrii acestei ediþii, pentru cã gazda, Marian
Grigore, s-a întrecut în a mulþumi pe toþi participanþii din punct de vedere culinar ºi al licorilor
însoþitoare. Cine a lipsit, are de ce regreta ºi din acest punct de vedere.

În concluzie, o ediþie extrem de bogatã a Clubului de Istorie, care a tratat ºi alte subiecte, s-au
fãcut propuneri ºi comentarii, la dezbaterea cãrora au participat: ªtefan Crudu, Niculae Stoica,
Constantin Bãrbuþã, Vasile Constantin, Nicolae Ciubuc, Mugur Firiþã, Saºa Ghiþã, Constantina
Chiva, Milica Dan, Floricã Dan, Cãlin Octavian, Alexandra Firiþã, Marian Grigore, Constanþa
Crudu, Ciprian Necºuþu, Mioara Mãnescu, Corneliu State, Vasile Grigore.

Pentru urmãtoarea ediþie a Clubului de Istorie, prevãzutã a avea loc pe 20 iulie, tema, propusã
de dl ªtefan Crudu, va fi „75 de ani de la 1944". Vã aºteptãm!

Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” din Bolintin Vale a organizat în data de 17 mai 2019 a

doua ediþie a Concursului „Comori Vlãscene” din cadrul proiectului „Tradiþii Culturale ºi Religios-

Spirituale”, adresat elevilor din învãþãmântul preºcolar, primar, gimnazial ºi liceal. Coordonatori au

fost profesorii Mãdãlina Dionysatos, Iuliana Beldiman, Georgeta Sima, Elena Tudose, Andreea

Grigore ºi Ionica Gheorghe.

Pe secþiuni ºi grupe de vârstã, premiile au fost acordate dupã cum urmeazã.

Secþiunea „Dans popular”:

Gimnaziu:

Locul 1 – ansamblul „Flori de câmp” cu Sârba, prof. coordonator Luminiþa Antone, ªcoala

Gimnazialã Cartojani.

Locul 2 – ansamblul „Flori de câmp” cu Ciuleandra, prof. coordonator Luminiþa Antone, ªcoala

Gimnazialã Cartojani.

Locul 3 – ansamblul „Flori de câmp” cu Murguleþul, prof. coordonator Florica Morocan, ªcoala

Gimnazialã Cartojani.

Liceu:

Locul 1 – ansamblul „Artfel” cu Þânþãraºul, prof. coordonator Mãdãlina Dionysatos, Liceul

Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu”.

Locul 2 – ansamblul „Flori bolintinene” cu

Hora, prof. coordonatori Andreea Grigore ºi

Ionica Gheorghe, Liceul Tehnologic „Dimitrie

Bolintineanu”.

Locul 3 – ansamblul „Flori bolintinene” cu

La hora de sud, prof. coordonator Iuliana

Beldiman, Liceul Tehnologic „Dimitrie

Bolintineanu”.

Secþiunea „Tradiþii, datini ºi obiceiuri”:

Preºcolar ºi primar:

Locul 1 – grupul „Doruleþ”, clasa a II-a, cu

„Practici ºi descântece de pe la noi”, prof.

coordonator ªtefania Nãstase, ªcoala

Gimnazialã nr. 1 Bolintin Vale.

Locul 1 – grupul „Datina”, clasa a III-a, cu

„Descântec împotriva deochiului”, prof.

coordonator Irina Badea, ªcoala Gimnazialã

nr. 1 Bolintin Vale.

Gimnazial:

Locul 1 – ansamblul „Flori de câmp” cu

„Invitatul fetelor la brad”, prof. coordonator

Romica Marin, ªcoala Gimnazialã Cartojani.

Secþiunea „Muzicã popularã”:

Preºcolar ºi primar:

Locul 1 – Luca Niþã, clasa a III-a, prof.

coordonator Maria Dobrin, ªcoala Gimnazialã

nr. 1 Bolintin Vale.

Locul 2 – grupul „Muguraºii”, clasa pregãtitoare, prof. coordonator Florina Dumitru, ªcoala

Gimnazialã nr. 1 Bolintin Vale.

Locul 2 – Amalia Badea, clasa a III-a, prof. coordonator Maria Dobrin, ªcoala Gimnazialã nr. 1

Bolintin Vale.

Locul 3 – ansamblul „Doruleþ”, clasa a II-a, prof. coordonator ªtefania Nãstase, ªcoala Gimnazialã

nr. 1 Bolintin Vale.

Locul 3 – Elena Pândaru, clasa a IV-a, prof. coordonator Steluþa Dogaru, ªcoala Gimnazialã

Cartojani.

Menþiune – ansamblul „Cununiþa”, clasa a III-a, prof. coordonator Maria Dobrin, ªcoala Gimnazialã

nr. 1 Bolintin Vale.

Gimnaziu:

Locul 1 – Loredana Flori Olteanu, clasa a VII-a, prof. coordonator Vasilica Dae, ªcoala Gimnazialã

nr. 1 Bolintin Vale.

Locul 2 – Valentina Udroiu, clasa a VI-a, prof. coordonator Romica Marin, ªcoala Gimnazialã

Cartojani.

Liceu:

Locul 1 – Andra Costache, clasa a IX-a, prof. coordonator Elena Tudose, Liceul Tehnologic

„Dimitrie Bolintineanu”.

Locul 2 – Florentina Stoicea, clasa a X-a, prof. coordonator Georgeta Sima, Liceul Tehnologic

„Dimitrie Bolintineanu”.

Jurizarea a fost asiguratã de prof. Mihaela Enache (director Liceul Tehnologic „D. Bolintineanu;

preºedinte), Julieta Brânzea (din partea Consiliului Local Bolintin Vale), ªtefan Codin (reprezentant

al primarului Daniel Trãistaru), Diana Dima (profesor), Mariana Dincã (profesor), Ionuþ Dumitru

(prof. dans sportiv Clubul Braka) ºi Vasile Grigore (din partea revistei „Sud” ºi ACTIB).

Concursul
„Comori Vlãscene”

Grupul Muguraºii, prof. Florina Dumitru

Participanþi alãturi de profesorii Florina Dumitru, ªtefania Nãstase, Mihaela Enache

Ciprian NECªUÞU

Galeria DADA: Cristinel Popa, C-tin Bãrbuþã, Marian Grigore
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Revista „Sud” la Biblioteca Judeþeanã „I.A. Bassarabescu” din Giurgiu

A consemnat Gabriel DRAGNEA

Cenacluri literare bucureºtene: „Destine”
Corneliu VASILE
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În cadrul unui eveniment organizat în data de 5 aprilie a.c. de
Biblioteca Judeþeanã „I.A. Bassarabescu” din Giurgiu, revista
Sud ºi Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu
(ACTIB) au prezentat publicului giurgiuvean apariþiile editoriale
din anul 2018 din arealul cultural bolintinean. Astfel, cu prilejul
„Zilei Internaþionale a Cãrþii ºi Dreptului de Autor” creatorii
bolintineni s-au deplasat cãtre Dunãre cu un singur scop: sã
vorbeascã liber ºi sincer despre poezie, despre arta ºi istoria
locurilor, despre locul ºi rostul omului de culturã în lumea
contemporanã.

Dupã cuvântul de întâmpinare al d-nei Daniela Bardan
(directorul Bibliotecii Judeþene „I. A. Bassarabescu”), redactorul-
ºef al revistei Sud, Vasile Grigore, a fãcut o scurtã prezentare a
publicaþiei, a activitãþii ACTIB ºi a reuºitelor editoriale ale
principalilor sãi colaboratori: „Anul 2018 a fost unul bogat pentru
noi, atât din punct de vedere al evenimentelor culturale, cât ºi al
produselor editoriale, parte din acestea fiindu-vã astãzi prezentate
de noi: Duminica în est de Alexandru Cazacu, En garde!
Avangarda de Florin Colonaº, Mersul târgului. Haihui printre
tarabe de ªtefan Crudu, Freamãtul prezentului de Floricã Dan,
Paznic la pepeni. O poveste bolintineanã de Romulus Dinu,
PRO PATRIAE VICTORIA. Eroilor leagãnului Bolintin
întregitori de neam semnatã de Vasile Grigore, ªtefan Crudu ºi
Ciprian Necºuþu, Jurnalul roºu. Povestea unui om, un om

amãrât, semnatã de Ion State ºi îngrijitã de Corneliu State,
Grupul de la Bolintin de Gabriel Dragnea ºi Floricã Dan, 22 de
ani cu revista Sud. Bibliografie 1996-2018 de Vasile Grigorescu,
acelaºi care semneazã ºi Întru slava sãtenilor ostaºi din Bolintin
Deal ºi Mihai Vodã, ca ºi Mãnãstirea Bunavestire de la Bolintin
la 585 de ani, Vinovãþia ferestrelor de Gabriel Dragnea, Comuna
Ciorogârla. Paºi prin timp de Niculae Stoica ºi, nu în cele din
urmã, Mãnãstirea Buna Vestire Bolintin Vale de Gabriela
Dumitru, Milica Dan, Elena Dan. De-a lungul timpului am reuºit
sã organizãm evenimente literare extraordinare, având invitate

personalitãþi din diferite

domenii de activitate culturalã
în cadrul Toamnei Culturale
Bolintinene, am iniþiat
concursul ªi eu vreau sã fiu
scriitor dedicat elevilor din
clasele gimnaziale ºi de liceu
ºi am reuºit sã fim prezenþi,
fãcând o impresie frumoasã, la
Târgului Internaþional de Carte
Gaudeamus”.

Cu o oarecare emoþie care i
se putea recunoaºte în glas,
prof. Constantin Bãrbuþã a
þinut sã evidenþieze cu mândrie
cã: „Ceea ce înseamnã de acum
fenomenul Bolintin este o
realitate ºi atrage atenþia

factorilor culturali la nivel naþional în domenii autentice care
vãdesc, pe de o parte, aprofundarea fenomenului de creaþie
culturalã, spiritualã în Bolintin ºi domeniile deosebit de sensibile
pe care le abordeazã în aceste lucrãri prezente astãzi aici. În
paginile acestora veþi gãsi creaþii din domeniul literaturii, poeziei,
prozã, prozã scurtã sau chiar file de roman, cercetãri autentice
din domeniul istoric, contribuþii privind cercetarea istoriei
localitãþilor din zona de nord, pentru cã, într-adevãr, Giurgiu
este un spaþiu care meritã sã fie cunoscut în adâncimea lui,
reprezentând esenþa fostului judeþ Vlaºca.”

La întâlnirea dintre colaboratorii revistei Sud ºi cititorii
Bibliotecii Judeþene, Dragomir Ion, viceprimarul oraºului Giurgiu
ºi-a adus aminte cu bucurie de locurile natale, evocând o parte
din amintirile din anii copilãriei, adolescenþei, pânã la momentul

aºezãrii sale în oraºul de la Dunãre: „Sunt emoþionat mai ales
pentru cã sunt nordist, din localitatea Roata de Jos ºi mã leagã
multe de Bolintinul prin care am trecut de mii de ori. Îmi aduc
aminte de Bidirici, cum spunea ºi domnul profesor Bãrbuþã, de
bâlci, de târg ºi de multe alte evenimente ale locului. Ca o ironie,
iatã cã revista poartã numele de Sud deºi ea este realizatã de cei
din nord. Având deja 36 de ani ca locuitor al oraºului Giurgiu,
prin repartiþie, mã bucur cã sunt nordist, dar ºi sudist, pentru cã
existã o vorbã în Giurgiu: „cine bea apã din Dunãre, aici rãmâne”.
ªi aºa a fost! Vã asigurãm cã împreunã cu tot ceea ce
dumneavoastrã realizaþi, împreunã cu toþi aceia care formeazã

astãzi sau vor deveni mâine parte a Grupului de la
Bolintin, cu toþii, oricând, sunteþi bine reveniþi acasã.”

Înainte de a merge sã vizitãm Muzeul Judeþean
„Teohari Antonescu”, înfiinþat în 1934 ºi care s-a tot
dezvoltat de-a lungul timpului în fosta clãdire a
Prefecturii Vlaºca (cum era denumit judeþul cu mulþi
ani în urmã) istoricul Emil Pãunescu, un colaborator
constant ºi loial revistei bolintinene a mãrturisit:
„Aceastã minunatã echipã continuã ceea ce a început
regretatul fondator Constantin Carbarãu ºi, iatã cã totul
se ridicã la un nivel calitativ care, în timp a atras respectul
ºi admiraþia unor reviste de renume din cultura românã.
Sud-ul este o revistã care impresioneazã prin
colaboratorii constanþi pe care îi are, prin seriozitatea
demersurilor, prin faptul cã apare cu regularitate deºi,
asemenea multor reviste ºi ea se confruntã cu probleme
financiare. Activitãþile culturale nu se rezumã doar la
ceea ce apare în revista Sud. Membrii colectivului de
redacþie ºi colaboratorii sãi apropiaþi participã la diferite
evenimente literare din þarã, în cadrul Clubului de istorie
organizat chiar la Bolintin Vale ºi, cu toþii reuºesc, iatã,
numai în anul 2018 sã tipãreascã nici mai mult, nici mai
puþin de 14 volume, multe dintre ele cu referire la

Bolintin, având caracter monografic, istoric, dar ºi lucrãri cu
caracter literar, de istorie literarã, fiindcã aici, la Asociaþia pentru
Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu vin oameni de profesii
diverse, cu preocupãri diferite, cu toþii având în comun dragostea
de cuvânt, de poezie, de istorie a locului.”

La aceastã întâlnire cu cititorii giurgiuveni din partea Sud-ului
au participat: Floricã Dan, Gabriel Dragnea, Milica Dan,
Alexandra Man, Corneliu State, ªtefan Crudu, ªtefania Costache,
Ciprian Necºuþu, Marian Grigore, Nicolae Ciubuc, Niculae
Stoica, Patricia Dorobanþu, Maria Dumitricã, Mirela Dorobanþu,
Mioara Mãnescu, Constantin Bãrbuþã, Vasile Grigore. Dintre
personalitãþile locale am remarcat prezenþa doamnelor Cristina
Olteanu, ªef al Biroului Judeþean Giurgiu al Arhivelor Naþionale,
Carmen Mihaela Peþanca, manager al Centrului Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Giurgiu, Liliana
Gheorghiu (vicepreºedinte CECAR) ºi a domnilor Dragomir
Ion, viceprimar al municipiului Giurgiu, Emil Talianu, publicist,
Ion Dincã, profesor ºi fost director al Colegiului „Ion Maiorescu”,
Gelu Brâncoveanu, muzeograf etc.

În final se cuvine sã adresãm cuvinte de mulþumire gazdelor
noastre, doamnei Daniela Bardan, directorul instituþiei ºi domnului
Emil Pãunescu, unul dintre cei mai însemnaþi oameni de culturã
ai judeþului Giurgiu ºi, totodatã, vechi colaborator al revistei
„Sud”. De asemenea, recunoºtinþa noastrã se îndreaptã ºi cãtre
doamna Doina Bolocan, cea care s-a îngrijit de realizarea unui
cadru prielnic discuþiilor amicale dupã încheierea luãrilor de
cuvânt, ca ºi domnului Arnãutu Rãduþã, întotdeauna receptiv ºi
amabil atunci când este necesarã asigurarea transportului echipei
culturale din Bolintin.

Deºi, la un moment dat, intrate în dizgraþie, au existat scriitori ºi confraþi care au continuat sã se întâlneascã pentru a citi, a discuta, a se
afirma în domeniul literaturii, în cadrul unor cenacluri. Pe lângã coordonatorii de cenaclu, membri ai USR, participã ºi alþi membri ai
uniunii,de la alte filiale, precum ºi nemembri, cu experienþã literarã sau simpli începãtori, cei mai mulþi oameni în vârstã, dar ºi studenþi
sau elevi, remarcaþi ºi aduºi de cãtre profesorii lor sau de cãtre alte persoane care îi considerã talentaþi.

Cenaclul „Destine”, susþinut de revistã ºi editurã, gãzduit de Casa Corpului Didactic Bucureºti (director prof. Gabriel Vrînceanu), este
condus de scriitorul Victor Gh. Stan, preºedintele filialei Bucureºti – Literaturã pentru copii ºi tineret a Uniunii Scriitorilor din România.

La întâlnirea din 9 mai 2019, zi cu semnificaþii majore (ziua Europei, ziua independenþei României ºi ziua încheierii celui de al doilea
rãzboi mondial), scriitorul Ion C. ªtefan ºi-a lansat cartea de maxime ºi cugetãri „Aripi spre nemurire” (Editura Semne, 2019), prezentându-
ºi activitatea de prozator, colaborãrile la revistele „România literarã”, „Luceafãrul etc. ªi-a propus sã ordoneze maximele pe teme, scriind
„Supravieþuirea prin cuvânt” ºi ducând bibliotecilor din zona oraºului Curtea de Argeº seturi din cãrþile proprii, întru neuitarea literaturii.
Este prezentat, în carte, de Vasile Tonoiu, care observã cã, fãrã sã se repete, aforismele sunt autentice învãþãminte de viaþã.

Marian Dumitru spune cã maximele anunþã un eseist. Din creaþia proprie, citeºte poeme în vers liber ºi douã sonete dedicate maestrului
sãu, Ion Dodu Bãlan, precum ºi alte poezii: „Sonetul maestrului”, „Ecce homo”, „Joacã în lacrimi”, ultimul un sonet de dragoste.

Nicã D. Lupu apreciazã cartea de maxime ºi axiome pline de sens, autorul acestora adunând ca o albinã mierea cuvintelor ºi îi compune
un madrigal: „Pas cu pas, treaptã cu treaptã,/ Zi de zi fãrã oprire,/ Urcã pe o cale dreaptã,/ Cu aripi spre nemurire”. Citeºte un fragment
de schiþã, rememorând timpurile când icoanele erau înlocuite cu portretele ºefilor politici.

Scriitoarea Maria Evelyne spune cã, atunci când o carte este bunã, lectura ei te apropie de autor mai mult decât prin viu grai ºi cã puterea
iubirii este legatã de intensitatea trãirii, iar echilibrul dintre trecut ºi prezent se restabileºte printr-o altã dragoste.

Poeta Liliana Albu, autoare a mai multe plachete de versuri care conþin, în titlu, cuvântul „iubire”, apreciazã cartea de aforisme ca pe o
salbã de diamante care transmit frumosul. Din creaþia proprie, citeºte poeziile: „Nimic fãrã iubire”, „ Iubirea” ºi „Furtuna vieþii” („Stihiile
„mãturã gândul de povarã/ Lãsându-i visele sã zboare”).

Ca pe o întreprindere deloc lesnicioasã, cu exprimarea simplã, pe înþelesul tuturor cititorilor, incluzând o tematicã din care nu lipsesc
iubirea ºi speranþa, aºa este cartea de maxime ºi aforisme, spune Tatiana Scripa, autoarea unor frumoase cãrþi pentru copii, bogat ilustrate,
tipãrite la Chiºinãu, adãugând cã evenimentele din viaþa personalã l-au determinat emoþional pe Ion C.ªtefan sã scrie aceastã carte. Citeºte,
din poeziile proprii, piesa „Sãlbateca”, dintr-un ciclu de ºaptezeci de poeme scrise în decurs de o lunã.

Valentin Mihai Gheorghiu spune cã dragostea privitã prin amintiri are parfumul florilor de ierbar, reþinând expresia „Frãgezimea unui
zâmbet e ca surâsul unei stele îndepãrtate”. Citeºte versuri melodioase, inspirate de copilãrie, casa pãrinteascã ºi natura mirificã.

Versurile poeziei „Secetã perpetuã”, ale lui Valentin Rãdulescu, evocã realitãþi actuale, când ploile-au plecat afarã, iar veºtile primite pe
facebook sunt salvate pe stick.

Mentorul acestei manifestãri, scriitorul Victor Gh. Stan, citeºte poezii din volumul personal („Globul ne latrã” º.a.), anunþând datele
urmãtoarelor întâlniri ale cenaclurilor „Clipe albastre” ºi „Destine”, adicã 13 ºi 16 iunie.

...fuse invitat, în prag de aniversare, la biblioteca „Dinicu

Golescu”. De pe Strada Mare din urbea Piteºti. Tineri ºi

maturi în salã, ascultându-l povestind. Despre el ºi alþii,

despre ieri ºi azi. Despre România ºi Franþa, locuri, opuri,

întâmplãri. Pentru amuzament, anecdote, cã doar vehicula

altãdatã umor din belºug...

Sexagenar, locuind actual în sud-est de Hexagon, umblat

colo-colo prin lume, a vãzut atâtea ºi ºtie destule. Îi citesc

ades „Provensalele” în vrednicul „Orizont” timiºean. Presar,

scriitor versat, pamfletar energic, subtil, adecvat, mi-e clar

c-ar avea materie primã pentru volume babane de memorii

þais. Îi sugerez apãsat sã le facã. Cãci ar deveni ºi ele

neîndoios mãrturii istorice de larg interes. Ilustrând util

anii pre ºi postdecembriºti autohtoni. Trecerea lui prin

„Academia Caþavencu”, de pildã. Sau prin grupu‘ satiric

„Divertis”. Ambele enorm îndrãgite cândva de ãi

neîncrezãtori în “democraþia originalã” dâmboviþeanã,

înºelãtoare vãdit ºi nesuferit...

N-au lipsit, desigur, întrebãrile, comentariile, fotografiile,

autografele multe (cã are omu‘ ºi cãrþi ce poartã numele sãu

pe coperte). La ceas de prânz din Prierul vecin. La

despãrþire, firesc, promisiunea de revenire. Aºa sã fie, cu

bucurie ºi noutãþi...

eveniment cultural

Adrian SIMEANU

Un caþavenc de la
Divertis...
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17.03.2019: Primãvara

omului, mutilarea pomului
Din motive obiective (maºinã defectã)

am mers pe jos pânã la târg. Simþeam

nevoia sã vãd pe îndelete curþile ºi

casele de pe traseu (Str. Partizani ºi

Palanca). ªi nu am regretat. Peste tot se

vedea cã vremea bunã a desprimãvãrãrii timpurii a devansat

lucrãrile specifice în grãdini ºi minilivezi. Cel mai vizibil aspect

a fost tãierea pomilor. Românul, priceput la toate – nu numai la

poezie – s-a apucat sã ciunteascã pomii cu adevãrat. O metodã

(acum modã) de rãrire a coroanelor ºi de reducere a lungimii

crengilor s-a transformat în mutilare efectivã ºi uniformizare a

tãierii, fãrã a þine cont de modul de a fi al coroanei fiecãrei specii.

Exagerãri dureroase pentru bieþii pomi, care suferã efectiv. Pãcat!

Nu mai spun cã ºi autoritãþile au fãcut la fel cu „toaletarea”

pomilor stradali, care, vezi doamne, sunt pericol public. Ca sã

vezi. Dar orice rãu e ºi un bine: muncitorii de la A.D.P. au fãcut

rost de lemne pentru iarna viitoare. Metoda aceasta nefericitã de

a tãia fiecare dupã propriul gust ºi toanã a condus la distrugerea

crucii de pe mormântul familiei Bolintineanu din curtea bisericii.

ªi mai mare pãcat, nu-i aºa? Mai ales cã nimeni nu a vãzut fapta

ºi nu se cunoaºte fãptaºul. În curând, mulþi pomi din curþi se vor

usca din cauza rãnilor ºi vor face loc pavelelor - altã modã a

momentului. În târg, forfotã mare. S-a revenit la normal. Au fost

admise iarãºi cerealele (40 lei un sac de trei duble), pãsãrile ºi

animalele mici (iepuri de casã), brânza ºi lactatele la locul

consacrat al fiecãruia. Au apãrut „in corpore” producãtorii direcþi,

grãdinarii din Bãleni-DB cu verdeþuri proaspete din solarii: spanac,

salatã, ridichi de lunã (2 lei legãtura, scumpe) dar ºi pãtrunjel ºi

mãrar verde (1 leu legãtura), ceapã ºi usturoi verde. Destul de

mulþi vindeau rãsaduri de salatã ºi varzã timpurie în cuburi

nutritive: 0,5-0,6 lei/buc. Pomii fructiferi au avut mare cãutare

fiindcã e vremea lor. În sfârºit, abundenþã de primãvarã timpurie

dar binevenitã. La întoarcere, coroanele caiºilor se albiserã de

flori ºi bucurau albinele (zi foarte cãlduroasã, peste 200 C!). Sã

sperãm cã nu vor suferi de posibile temperaturi negative în

urmãtoarele sãptãmâni. Riscul este încã mare. Salutare, pe

duminica viitoare!

24.03.2019: Istoria din tãbliþe
Târgul s-a refãcut 100%. Vin alegerile europarlamentare, ce

naiba! Atât sectorul carne ºi lactate diverse cât ºi cel de pãsãri

din toate speciile (curci, gâºte, raþe, gãini, bibilici, pui zburaþi)

erau bine reprezentate. Cereale la greu: au sosit toþi intermediarii

specializaþi. Cheresteaua, sositã de sâmbãtã, îºi avea clienþii sãi

tocmiþi. Multe fructe (mere), verdeaþã pe toate tarabele, rãsaduri

încã nematurizate ºi necãlite (de roºii, ardei, chiar vinete) care

prezentau efectul puþinei brume din dimineaþa aceasta, dovedind

cã nu e încã timpul lor de plantare fãrã riscul de îngheþ. ªi, cum

personal am pãþit, nu recomand plantarea în solar simplu

(neîncãlzit) pânã la 10 aprilie. Cartofi de mâncare 2,6 lei/kg iar

de sãmânþã 2 lei/kg, prea scumpi. Arpagicul staþioneazã la 15 lei/

kg. Primãvara aceasta ne anunþã scumpirea alimentelor autohtone

considerate mai organice (!?). Pomii fructiferi s-au vândut cel

mai bine. Era prezent ºi spiritul lui Ariticã cu niºte reproduceri

mizerabile ca stare ºi expunere (am remarcat „Au venit graurii”

de Scedratov). Aºa este. În sãptãmâna ce a trecut au sosit stoluri

mari de grauri ce-ºi cautã disperaþi cuiburile. Puþini au avut norocul

sã le mai gãseascã. Drujbele ieftine au lucrat ºi s-au tãiat toþi

pomii bãtrâni cu scorburi, atât în curþile oamenilor, dar ºi în

pãdure. Imaginea reprezentativã a zilei a constituit-o prezenþa lui

Dumitru (Mitu) ªovãrel cu un camion autentic recondiþionat,

foarte frumos, construit de Codin Bâcea („locuieºte” în cimitir),

mare rotar cândva. Pe partea lateralã a oblonului stâng am observat

o tãbliþã cu inscripþia: „Bolintin Vale. Rn. Domneºti, 51". Cititã

ºi interpretatã, înseamnã numãrul de înregistrare din anii 1955-

1960, când Bolintinul fãcea parte din raionul Domneºti. Adicã,

istoria recentã uitatã, pe care iatã, acest om pasionat de cai ºi

atelaje le mai pãstreazã. Bravo lui!

31.03.2019: Ofertã de primãvarã
Sfârºitul lunii martie consolideazã sosirea definitivã a

primãverii. Chiar dacã în sãptãmâna ce a trecut am avut ºi douã

zile cu brumã (ºi chiar îngheþ, joi), intrarea în vegetaþie a tuturor

plantelor este ireversibilã. S-ar putea ca pomii fructiferi înfloriþi

prematur sã sufere. Rãmâne de vãzut ce va fi în urmãtoarele

douã sãptãmâni, când înflorirea continuã cu alte specii. În sere ºi

solarii, zarzavaturilor le-a mers bine. Pe tarabe erau foarte multe

ridichi de lunã (1 leu legãtura), salatã verde (1,5-2 lei/buc) ºi

foarte multe rãsaduri de roºii de diverse soiuri, de salatã ºi varzã

timpurie (0,5 lei/cub) ºi chiar de vinete ºi castraveþi, toate în

ghivece nutritive sau în alveole. Cam imature, firave, nu îndeajuns

de bine dezvoltate ºi ca atare prezentând riscul compromiterii

mai ales în solarii, þinând cont cã temperatura încã scade noaptea

pânã spre zero grade ºi se anunþã încã un val de aer polar. Merele,

deosebit de frumoase, au ajuns la 1-1,5 lei/kg. Cartofii de Covasna,

mari ºi de calitate, 2 lei/kg. La fel ºi cei de sãmânþã, din care am

luat cu 1,5 lei/kg. La sectorul cereale au apãrut saci de douã duble

care se vindeau cu 30 lei/sac (cca 1 leu/kg). Aceºti saci, mai mici,

atipici conform tradiþiei zonei, îºi explicã apariþia pentru cã nu

prea mai creºte lumea pãsãri multe, iar porci, doar cei care au

avut producþie proprie de porumb anul trecut. Pentru cã riscul

controalelor D.S.V.-ului nu poate fi ignorat ºi þinând cont cã

preþul creºte de Crãciun, mulþi ºi-au cumpãrat purcei preventiv. E

o interesantã adaptare la vremuri. Flori în ghiveci la preþuri de

producãtor, dar ºi foarte mulþi puieþi de pomi fructiferi pentru

plantat la 15 lei/buc care s-au vândut foarte bine. În concluzie, o

zi de târg frumoasã, bogatã ºi încã relativ ieftinã.

P.S. Au venit berzele, pe 25 martie, de Buna Vestire.

1.04.2019: A 11-a poruncã: sã nu umbli cu

cioara vopsitã!
De câþiva ani, de când s-au tãiat toþi pomii de pe uliþe pentru

modernizarea stradalã, specia „corvus cornix”, pasãre neagrã, a

migrat în zona centralã a oraºului, cuibãrind în teii din grãdina

publicã, singurii rãmaºi în picioare de furia tãierii sãlbatice ºi

fãrã milã de cãtre specialiºtii A.D.P.-ului local. Acest ultim refugiu

al pãsãretului tot mai restrâns a fost vizat ºi ca atare s-a hotãrât

distrugerea cuiburilor pregãtite pentru depunerea ouãlor. Metoda

aleasã însã este foarte originalã ºi costisitoare în acelaºi timp:

belirea pomilor cu crengi cu tot. Nu ºtiu cine a luat decizia,

pentru cã aceastã pasãre are destule calitãþi (neºtiute, dupã cum

se vede) ºi doar un singur defect: cârâie. Dar, e limba lor, cultura

lor ancestralã, cârâiala fiind doar o sporovãialã legatã de

construirea cuiburilor ºi depunerea ouãlor. Sigur, blestemul lor

este biblic ºi pentru unii cârâiala ar fi o incantaþie pentru

Apocalipsã. Cred însã cã noul ºef al mãturãtorilor (dl. Ion,

spoitor) a fost deranjat de cârâiala din parc, limbã cunoscutã bine

de el ºi, supãrat de jignirea continuã a fâlfâitoarelor, a pus

problema distrugerii cuiburilor, drept pentru care a început

masacrul. Ca ºi acum un an, metoda a fost radicalã: tãierea

vârfurilor înverzite ale teilor care susþineau cuiburile. Jale mare

însã pentru pãsãretul ce ºi-a pierdut casa ºi puii neeclozaþi. Deci,

vedem cã ºi aceastã specie va fi pe cale de dispariþie (ªcoala lui

Andrei nu se implicã). Dar de ce tocmai în sãptãmâna dinainte de

Duminica Floriilor? Ar fi totuºi o soluþie, ca cercetãtorii sã se

implice ºi sã se creeze pomi cu rãdãcinile în sus ºi coroana în

pãmânt ca sã nu mai fie atracþia ciorilor. Deci cu curul în sus,

cum vedem multe cã se întâmplã. ªi mai vedem, dar n-avem ce

face, cã etnia care a stat 100 de ani mai la o margine, a cucerit

acum toate uliþele ºi chiar blocurile din centru. Acestea-s

vremurile! O singurã observaþie: în Duminica Floriilor, ciorile,

pãcãtoase ºi disperate, lucrau de zor la reconstruirea cuiburilor.

O lecþie, aºadar, despre natura pe care o distrugem zi de zi.

Cârrr! Na, cã m-am dat de gol: ºi eu ºtiu limba lor!

7.04.2019: Tai cotorul, schimbi decorul!
Zi frumoasã, cu puþinã ceaþã dimineaþa. Aglomeraþie de oameni

ºi maºini, chiar ºi la ora 10. Greu de gãsit un loc de parcare. Un

spoitor în vârstã a deschis porþile legate cu sârmã ale unui teren

privat de peste drum de târg ºi îmbia la parcare. Am crezut cã

fusese cumpãrat de ai lui ºi am parcat ca ºi alþi vreo 20 ca mine

contra 5 lei („cât vrei sã dai, dar sã închizi bine maºina”). La

plecare nu l-am mai gãsit ºi m-am trezit cã am intrat pe proprietatea

privatã a cuiva. Am pierdut din naivitate contravaloarea a zece

rãsaduri de varzã sau a trei salate. Foarte multe zarzavaturi ofertate

chiar de producãtori, dar ºi rãsaduri ºi flori în ghivece de o

diversitate coloristicã deosebit de atrãgãtoare. Pentru prima datã

am vãzut ºi o „romaniþã”. Este vorba despre d-na Romaniþa

ªtenþel, colaboratoare a revistei „Sud”, care a venit special

împreunã cu soþul sãu, Nicolae, sã vadã mult-lãudatul nostru

târg. S-au declarat sincer încântaþi, promiþând sã revinã. Sã ne

bucurãm pentru apreciere. Ce nu au observat era faptul cã salata

verde expusã de foarte mulþi vânzãtori – foarte frumoasã de altfel

– prea era uniformã ca mãrime ca sã fie din grãdina lor. Era din

import, recoltatã mecanizat, spãlatã ºi tratatã pentru transport,

pentru a se pãstra 4-5 zile la temperaturã controlatã ºi dusã la

beneficiari la mii de km distanþã. Iar pentru cã cotorul se fãcuse

maroniu, l-au tãiat ºi astfel apãrea verde ca sã ni-l prezinte

românesc. Deci, suntem pãcãliþi continuu în pieþe ºi târguri de

negustorii necinstiþi care mint fãrã ruºine. Dar, asta avem, asta

mâncãm.

14.04.2019: Doamne, pupa-þi-aº tãlpile!
Aºa s-a exprimat în târg, unde ne-am întâlnit ca în fiecare

duminicã, prietenul ºi vecinul meu Costel, agricultor de vocaþie,

mecanizator olimpic acum mai bine de 50 ani, arendaºul satului

(cã nu poþi fi arendaº la oraº ºi nici al nostru nu prea seamãnã

dupã gropile pline de apã ºi noroi, de parcã s-ar fi serbat 75 de

ani de la bombardamentele din 4 aprilie 1944). Exprimarea sa

atât de plasticã este fireascã în condiþiile în care seceta profundã

afecta puternic semãnãturile, iar ploile abundente din sãptãmâna

ce a trecut au readus speranþele pentru o recoltã binemeritatã ºi

necesarã. Încã odatã, Cel de Sus, în mare mila lui s-a îndurat ºi

ne-a salvat. Cã din altã parte nu te poþi aºtepta. Aºadar, sã ne

bucurãm toþi cã nu vom mai uda grãdinile o bunã perioadã,

Mersul
târgului

economisind curentul ºi apa. Deºi a burniþat toatã noaptea, târgul

a fost de top. Din nou au copleºit orice formã de expunere

(tarabe, folii, direct pe pãmânt) rãsadurile de toate speciile ºi

soiurile, majoritatea prezentate în alveole. E greu ºi pentru

intermediari sã le identifice, darãmite noi. S-a cumpãrat foarte

mult în speranþa cã le vom mânca pe ale noastre. Soiuri mai

vechi sau mai noi de roºii pentru solar, dar ºi câteva româneºti

încã pãstrate de grãdinarii autentici din Puntea de Greci. Unul

este numit sugestiv „inimã de bou” sau, ºi mai plastic, „lacrima

fecioarei”. Lacrimi mari, de bunã seamã, ca-n poveste. În rest,

de toate pentru toþi. Carne (cea mai cãutatã fiind de viþel cu 20

lei/kg), lactate din belºug, pãsãri vii (de la 10 lei/buc cele

reformate, la 25 lei/buc cele mai împãnate, pui zburaþi de carne,

cocoºi ce ºi-au risipit ADN-ul), ba chiar (surprizã) peºte viu cu

18 lei/kg. Zarzavaturile au fost destul de ieftine. La sfârºit, de

exemplu, salata fiind „dãruitã” practic cu 6 buc/5 lei de la 2 lei/

buc la prima orã. Au apãrut primele trufandale româneºti: varza

nouã cu 5,5 lei/kg. La fel de ieftine merele. Multe flori la ghivece

care, de asemenea, s-au vândut bine, dar destul de scumpe, ele

nefiind perisabile. Am vãzut ºi niºte cãpºuni la caserole (5 lei) la

toþi negustorii de fructe, legume ºi zarzavaturi procurate din en-

gros-uri. Pomi fructiferi nu au mai fost, fiindcã e prea târziu

pentru plantat în zona noastrã. Cereale foarte scumpe în sãcotei

aschilambici (de unde i-or fi scos?) de 2 duble/30 lei. ªi cam tot

ce-i poate fi de folos omului gospodar. Nefiind mai prejos ca

alþii, am cumpãrat cam de toate, sperând sã nu fiu pãcãlit. Micii

nu m-au tentat, cã þin post (!?!) ºi, în plus, nu-mi place

aglomeraþia ºi lipsa de igienã la aceastã afacere. Din întâmplare,

trecând asearã pe la ora 21 pe lângã târg cu vitezã micã din cauza

gropilor de pe str. Republicii (cea mai „bombardatã”) am vãzut

un grãtar funcþionând. Erau cherestegii veniþi încã de ieri la

prânz ºi le era foame. Un întreprinzãtor isteþ a ochit mica-mare

afacere. Ca o concluzie: încã-i bine!

21.04.2019: De Florii sã tot vii
Evident, în târgul care nu se dezminte ºi ne oferã tot ce avem

nevoie. Ca niciodatã în ultimii ani, nu au fost controale. E clar

acum cã apropiatele alegeri europarlamentare au rolul de a nu

tulbura apele ºi de a nu crea adversitãþi ºi atitudini antiguvernare.

Iatã cã e bine – chiar foarte – ºi fãrã control. Toatã carnea ºi

lactatele s-au vândut. La fel ºi cocoºii care au avut cãutare pentru

noaptea de Înviere, când, pentru cei morþi fãrã lumânare, se

împart preoþilor sau celor hotãrâþi dinainte. Sã fie primiþi, ºi cei

duºi, mulþumiþi! Rãsaduri prea multe. Încã-i frig noaptea pentru

plantarea zisã în câmp. Flori multe în ghivece. Multã marfã s-a

vândut integral (cereale, cartofi etc.), fiindcã duminica viitoare,

de Paºte, nu e târg. Din nou regina târgului s-a dovedit a fi zona

cu rãsaduri (1-2 lei/fir în alveole sau ghivece nutritive). Cele

fãrã cu doar 0,2 lei/fir. Mai ieftine, dar mai puþin sigure la plantare,

stresul fiind foarte mare. Din 73 lei total cumpãrãturi, 43 lei am

dat pe rãsaduri. Confirm aºadar marea afacere a fiecãrei primãveri,

rãsadurile. Ultimul cocoº nevândut pe care un „brunet” mi-l

oferã la preþul de 40 lei, era zbârlit, evident nu din curtea lui. S-

a scumpit benzina, dupã ea gãina!

5.05.2019: Atenþie! Se filmeazã!
De ceva vreme, centrul Bolintinului s-a transformat într-un

adevãrat studio cinematografic. S-au mai turnat filme la noi (unele

celebre, ca de exemplu „De ce trag clopotele, Miticã” în regia lui

Lucian Pintilie), aºa cã nu ne mai mirã. Dar ceva derutã tot a fost,

mai ales la început. Au apãrut diverse pancarte cu inscripþii

ciudate: Restaurant tradiþional românesc „La Turcu”, Primãria

comunei Mangaliþa, Poliþia Mangaliþa etc. M-am lãmurit oficial

cã se produce un serial de televiziune. Titlul „Mangaliþa” cred cã

nu este ales întâmplãtor. Rasa aceasta de suine de culoare neagrã

a dispãrut treptat dupã anii 1960 (creºteau în bãlþile Dunãrii, mai

ales în zona Greaca). Erau ieftini ºi mai slabi decât soiul Bazna

(foarte gras). Pânã în 1965, la noi se tãiau doar din aceºtia. Apoi

au apãrut alte rase, selecþionate, ºi a rãmas doar amintirea lor.

Dupã 1989, Bolintinul s-a umplut cu o populaþie mai coloratã,

de genul acelei rase, ºi de aici s-a ajuns la satul „Mangaliþa”, o

alegere inspiratã în filme. Nu mã deranjeazã, dar nici nu mã

încântã. Este o realitate însã evidentã. Etnia spoitorilor ºi a altora

ca ei cucereºte treptat întregul Bolintin Vale, fiind prezenþi pe

toate strãzile, unde au cumpãrat tot ce-a fost de vânzare. Suntem

toleranþi din fire, creºtini, nu-i aºa, cetãþeni ai UE la urma urmei.

Azi, în duminica Tomii, spoitorii serbeazã în mod special ºi

conform tradiþiei lor, cu miei tãiaþi, cu mese întinse, pline de

carne ºi bãuturi, unde-ºi etaleazã bucuria ºi bunãstarea ostentativ.

Pentru împãrþeala obiºnuitã de carne ºi verdeaþã (ceapã verde,

usturoi verde, leuºtean ºi flori) au cumpãrat tot ce-a fost în târg.

Producãtorii au adus special pentru ei aceste zarzavaturi ºi au

avut o vânzare record. Târgul, dupã douã sãptãmâni (de Paºti nu

s-a þinut), a fost asaltat de lume. Aglomeraþie mare la rãsaduri de

tot felul pentru cã este sezonul plantãrii în grãdini. Am cumpãrat

ºi eu, cu temere, cãci se anunþã un puseu de vreme rea ºi

temperaturi scãzute sãptãmâna viitoare. Vom vedea ce va fi cu

adevãrat. La final (ora 12), toþi au spãlat putina, mulþumiþi de

încasãrile record ale zilei. În cartier manele la maximum ºi voie

bunã în continuare. Fiþi blajini, mãcar azi, de Paºtele Blajinilor.

Stefan
Crudu
,
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Litere, anul XX, nr. 3 (228), martie 2019; nr. 4, (229), aprilie

2019, revistã lunarã de culturã a Societãþii Scriitorilor

Târgoviºteni. Director Tudor Cristea; Redactor ºef Mihai Stan.

Bucureºtiul literar ºi artistic, anul IX, nr. 5 (92), mai 2019.

Director Coman ªova; Redactor ºef Florentin Popescu.

Actualitatea literarã, anul X, nr. 90, martie 2019; nr. 91,

aprilie 2019, revistã a Unirii Scriitorilor din România editatã de

Societatea Culturalã Lugojpress. Director Nicolae Silade;

Redactor ºef Remus V. Giorgioni.

Caligraf, anul XIX, nr. 203, aprilie 2019, revistã editatã de

Centrul Cultural Teleorman. Redactor ºef Florea Burtan; secretar

general de redacþie Stan V. Cristea.

Mozaicul, serie nouã, anul XXII, nr. 3 (245), 2019; nr. 4

(246), 2019, revistã de culturã editatã de AIUS Printed. Director

Nicolae Marinescu; Redactor ºef Petriºor Militaru.

Clubul Artelor Giurgiu XXI, nr. 2, 2018, revistã trimestrialã

fondatã în anul 2018. Redactor ºef Decebal Cordie.

Biblioteca SUD-ului

Teohari Antonescu, Alte scrieri uitate, antologie, prefaþã ºi note de Emil Pãunescu, Bucureºti, Editura

Semne, 2018. „Multã vreme Teohari Antonescu a rãmas ignorat dupã 1944. A urmat un sfert de secol

de tãcere cvasigeneralã. Odatã cu reconsiderarea rolului cultural al junimismului, au putut fi menþionate

de câteva ori ºi merite ale precursorului nostru. [...] În 1992 am iniþiat, la muzeul încã vãduvit de vechiul

nume, aniversarea a 125 de ani de la naºterea fostului patron. Un an mai târziu am reuºit reatribuirea

numelui, iar în 1995 am reînfiinþat publicaþia abandonatã cu o jumãtate de veac înainte. În gazete locale,

în revistele Clio, Sud ºi Valahia, în seria nouã a Buletinului am publicat articole de popularizare, mici

studii, corespondenþã ºi acte, însemnãri bibliografice.” (Emil Pãunescu)

Victoria Milescu, Biografie cu pãsãri, Bucureºti, Editura eLiteratura, 2019. Ediþie digitalã ºi pe

suport de hârtie, cu ilustraþiile binecunoscutului pictor Tudor Meiloiu, în perfect acord cu tema recurentã

a cãrþii – pãsãrile.

Florentin Popescu, Ce mai fac gâzele, brotãceii ºi scaeþii, domnule Topîrceanu?, Bucureºti, Editura

Semne, 2019. A oferi cuiva o carte – unei rude, unui prieten, unui cunoscut pe care îl ºtii cititor de

literaturã – este pentru un scriitor un motiv de bucurie, pentru cã ce-ºi zice el: „Mã, ia sã vãd eu cum

primeºte lumea munca mea de ani de zile, uneori ºi de nopþi întregi!”. ªi pune numaidecât mâna pe

condei ºi le scrie unor persoane autografe cât mai mãgulitoare. Apoi dãruieºte cãrþile cu sentimentul cã

le face acelora o bucurie. ªi tot în mod normal, dupa o vreme, îi întreabã dacã i-au citit cartea.

Victor Pencu, Ianuarienele... ºi alte stãri, Bucureºti, Editura Betta, 2019. Fluturã plângeri din alte

lumi pe umeri de piatrã/ Spiritul apei ºuerã pe glie nemuritor ºi poetul stând cu picioarele goale/ Pe

pãmânt aude plescãitul lucrurilor incandescente ieºite din uz/ Se va arãta deschiderea abisului ca o

blândeþe în pulpana marmorei.

Ion C. ªtefan, Aripi spre nemurire, Bucureºti, Editura Semne, 2019. „Ion C. ªtefan este un intelectual

care a citit mult ºi a reflectat îndelung, iar în volumele sale, cum sunt Literatura românã în liceu, ori

Cãlãtorie în lumea cãrþilor – aceasta simbiozã de luminã între spontaneitatea creatoare ºi profunzimea

analizei stilistice – este evidentã. (Acad. Vasile Tonoiu)

C. V. Duþulescu, Scrisori nevinovate, Craiova, Editura Aius, 2018. „Scrisori nevinovate” este o

poveste a unei prietenii adevãrate, care s-a petrecut, cândva, între o fata ºi un bãiat, amândoi plecaþi în

lume din mediul rural, unul din munte ºi altul din baltã, pentru a se pregãti profesional.

Adrian Cioroianu, Cea mai frumoasã poveste: câteva adevãruri simple despre Istoria românilor,

Bucureºti, Editura Curtea Veche Publishing, 2013. Dupã douãzeci de ani de profesorat la o catedrã a

Facultãþii de Istorie din Universitatea bucureºteanã, am ajuns la concluzia cã cel mai mare inamic

pentru Istoria noastrã nu-l reprezintã minciuna ºi nici manipularea pe care unele regimuri (din interior

sau din exterior) le-au practicat. În timp, acestea pot fi corectate. În schimb, ameninþarea cea mai mare

este indiferenþa.

Reviste primite la redacþie

Ion Machidon, 300 de poeme scrise la miez de noapte, Bucureºti, Editura Amurg sentimental, 2016.

Cândva pentru mine vor înceta toate cântecele,/ drumul va fi sub pãmânt/ tot mai adânc, mai adânc,/ fãrã

soare ºi vânt/ cu oasele mereu umede/ cãrþile ce n-am sã le mai vãd vreodatã lumina/ pentru cã aºa e

scris, sau aºa se spune/ oamenii se duc, se duc, ca norii peste pãduri/ ºi ierni viscolite.

În luna lui cireºar,
un eveniment cultural de
excepþie: lansarea lucrãrii
“Metamorfozele unei

comunitãþi”

Steluþa Todea, Casa sufletului. Aºa grãit-a Profetul, f. l., Editura Napoca Star, 2018. Te voi împinge

spre singura acþiune care te îmbogãþeºte ºi te înnobileazã pentru acþiuni viitoare, aceea de a cuceri în

dorinþa ta muntele, cãci: Ferice de cei ce urcã muntele, deºi nu i-au zãrit vârful. Apoi, te-aº împinge sã

învingi cealaltã creastã înaltã a muntelui, aºa cum þi-aº propune sã escaladezi sufletul inaccesibil

pentru a fãuri dragostea eternã.

15 iunie 2019, ora 13.00 - Bolintin Vale

21 iunie 2019, ora 13.00 - Biblioteca Judeþeanã “I.A.

Bassarabescu”, Giurgiu

26  iunie 2019, ora 13.00 - Academia Românã, Amfiteatrul

“I.H. Rãdulescu”
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A consemnat Luminiþa Cornea

Alte convorbiri duhovniceºti cu †Ioan al Banatului (IX)

ralucatudor2000@yahoo.com;

0720 773209

Editura RAWEX COMS SRL

Tipar: Venus Printing

Solutions, Iaºi

Luminiþa Cornea: Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit, vã rog

sã ne vorbiþi în cele ce urmeazã despre sfânta sãrbãtoare a

Cincizecimii sau Pogorârea Duhului Sfânt ori Rusaliile.

Înaltpreasfinþitul Ioan: Binecuvântat sã fie Dumnezeu care

ne-a ajutat sã trecem ºi noi cele 50 de zile de la Învierea Sa ºi sã

ne bucurãm în ziua de sãrbãtoare a Cincizecimii de roua harului

Duhului Sfânt picuratã în inimile noastre la Sfânta Liturghie.

Afarã poate fi soare, frumos, senin, dar în bisericã, în ziua

Cincizecimii, a trimis Dumnezeu un nor de har care a picurat pe

fiecare inimã însetatã de Dumnezeu sã-ºi astâmpere dorul de

Dumnezeu. ªtiu cã poate le este dor

credincioºilor de copiii plecaþi departe.

ªtiu cã le este dor de pãrinþii care s-au

duuus departe, departe, dincolo de

dincolo. Le este dor de ei, dar sufletele

noastre ard de dor, de întâlnirea cu

Hristos, cu Prea Sfânta Treime

Dumnezeu, Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt.

Aþi auzit în evangheliile de dupã

Înviere cum Hristos le-a spus apostolilor,

înainte de a se înãlþa la Cer, sã nu

pãrãseascã Ierusalimul pânã nu voi fi

îmbrãcaþi cu Putere de Sus. ªi iatã cã

într-o zi, ca aceea de Cincizecime, i-a

îmbrãcat pe apostoli cu Putere de Sus. ªi

prin mila lui Dumnezeu ne-a îmbrãcat ºi

pe noi, credincioºii aflaþi în bisericã, încât

niciun suflet n-a ieºit gol din bisericã.

Fiecare suflet a fost îmbrãcat cu roua

harului Duhului Sfânt. O, cu ce veºmânt

sfânt ºi binecuvântat îþi înveºmânteazã

Dumnezeu sufletul - cu harul Sãu. Sã

binecuvânteze Dumnezeu ale

credincioºilor suflete, însetate de dor de Dumnezeu!

L.C.: Vã rugãm sã ne vorbiþi despre viaþa ºi ocupaþiile

apostolilor de la Înãlþarea Domnului nostru Iisus Hristos pânã la

Cincizecime.

Îps. Ioan: De la Înãlþare pânã la Cincizecime ce s-o fi întâmplat

oare în viaþa apostolilor? Au fost în stare de priveghere. Nu ºtiau

cum va fi momentul pogorârii Duhului Sfânt, când îi va îmbrãca

cu Putere. Totuºi un fapt intrat în istoria biblicã ºi creºtinã s-a

petrecut: între Înãlþare ºi Cincizecime, apostolii s-au pregãtit din

mai multe puncte de vedere. ªi în aceastã perioadã l-au ales ºi pe

Matia ca apostol în locul lui Iuda Iscarioteanul care cãzuse. Deci,

12 apostoli au fost la Pogorârea Duhului Sfânt ºi printre ei iatã,

ºi Matia care a luat locul lui Iuda Iscarioteneanul. Deci 12, de

faþã vedem cã a fost ºi Maica Domnului. Era la  evrei sãrbãtoarea

Cincizecimii. Ce sãrbãtoreau evreii la 50 de zile dupã Paºti?

Sãrbãtoreau darea Legii de cãtre Dumnezeu lui Moise, pe Muntele

Sinai. Iatã cã ºi ei au realizat, au pus o sãrbãtoare de aducerea

aminte de când Dumnezeu profetului Moise i-a scris cu degetul

Sãu, pe lespede de piatrã, cele 10 porunci, ºi Moise le-a prezentat

poporului.

Toþi cei care au venit la Paºti, iudeii ºi prozeliºtii, din tot Imperiul

Roman, sã fie la Ierusalim, niciunul din acele mii de oameni,

niciunul n-a pãrãsit Ierusalimul, pentru cã, venind strãini de la

mii de kilometri, rãmâneanu la Ierusalim cei ce veneau din

diaspora, de departe, sã prindã Paºtile ºi Cincizecimea. ªi apoi

încet-încet îºi luau zborul, plecau spre þãrile unde trãiau, cu

corãbiile ºi pe jos. Cei ce aveau posibilitãþi stãteau pânã în toamnã

la sãrbãtoarea porturilor.

ªi iatã cã într-o zi ca aceea a Cincizecimii, ziua întâi a sãptãmânii,

apostolii erau în casa lui Ioan Marcu unde avusese loc ºi Cina

cea de Tainã. ªi ce consemneazã Sfântul Luca despre ce s-a auzit

ºi s-a întâmplat? Se aflau în casa unde Mântuitorul sãvârºise

Cina cea de Tainã. Era ziua întâi a sãptãmânii. Eu cred cã apostolii

s-au rugat, apoi au trecut la frângerea pâinii, adicã la Sfânta

Liturghie. Cred cã s-au împãrtãºit ºi dupã ce s-au împãrtãºit, în

ceasul al treilea, spune Cartea Sfântã, s-a auzit un vuiet ca de

vânt. Vuiet nu de vânt, ci vuiet ca de vânt. Nimeni pe pãmânt nu

mai auzise pânã în momentul acela un astfel de vuiet. Aºa spune

evanghelistul: ca de vânt. Cu altceva n-a putut sã compare, un

asemenea sunet de pe pãmânt.

ªi pe cei 12 apostoli s-a coborât, pe fiecare, câte o limbã de

foc, Duhul cel Prea Sfânt. Avem ºi noi în bisericile noastre un

obiect care sunã ca vuietul de vânt. Este clopotul bisericii. Acel

vuiet ca de vânt, care s-a auzit la Cincizecime pe Muntele Sionului,

a fost clopotul din Cer care s-a auzit atunci peste Ierusalim.

Doamne! Minunate momente au fost acelea sã fi auzit cum

trãgea clopotul în Cer. Trãgeau îngerii clopotul în Cer ºi s-a auzit

un vuiet ca de vânt. Oare cine trage astãzi clopotul bisericii? Noi

zicem cã îl trage clopotarul. ªi astãzi clopotele bisericilor noastre

sunt trase de îngeri. Eu, când mi-am îndreptat paºii spre mãnãstire,

nu mi-am dorit mai mult decât aceea sã mã lase stareþul sã trag

clopotul mânãstirii. Nicio altã funcþie. Mi-am dorit numai sã trag

clopotul mânãstirii. ªi am simþit de

atâtea ori, când puneam mâna pe funie

cã mai este încã o mânã acolo care trage

cu mine clopotul. Era mâna îngerilor

lui Dumnezeu care trag ºi astãzi

clopotele noastre, iar atunci le-au tras

în Cer.

L.C.: Dar, Înaltpreasfinþite Pãrinte,

ce s-a întâmplat în Ierusalim când s-a

auzit un asemenea vuiet puternic venit

din Cer? Vã rugãm.

Îps. Ioan: Atât de puternic a fost acel

sunet, acel vuiet, încât miile de oameni

care se aflau în interiorul ºi în exteriorul

cetãþii Ierusalimului s-au îndreptat spre

Muntele Sionului, unde erau apostolii.

ªi-a ieºit în a lor întâmpinare Sfântul

Apostol Petru, bun înþeles cu ceilalþi

apostoli ºi a început sã le descopere taina

vuietului ºi taina Întrupãrii ºi Învierii

Domnului nostru Iisus Hristos.

Ia, sã vedem ce le-a spus Apostolul

Petru celor câtorva mii de oameni care

au urcat atunci pe Sion. Le-a spus ce-i spusese Dumnezeu

profetului Ioil. Sã vedem ce-i spuse cu sute de ani în urmã acest

profet poporului Israel: „Dar dupã aceea vãrsa-voi Duhul meu

peste tot trupul ºi fiii ºi fiicele voastre vor profeþi. Bãtrânii voºtri

visul vor visa, iar tinerii voºtri vedenii vor vedea.” Acestea le-a

spus Sfântul Apostol Petru, citându-l pe profetul Ioil. În Sfânta

Carte, la Faptele apostolilor, capitolul 2, versetele 31-32, aflãm

scris: „Mai înainte vãzând, a vorbit despre învierea lui Hristos:

cã n-a fost lãsat în iad sufletul Lui ºi nici trupul Lui n-a vãzut

putreziciunea. Dumnezeu a înviat pe Acest Iisus, Cãruia noi toþi

suntem martori.”

Sfântul Apostol Petru a fost pescar, om simplu ºi, iatã, ºtia pe

de rost profeþia lui Ioil, iar textul de la Faptele apostolilor sunt

versete din Psaltirea lui David. O, simplu ºi modestule pescar!

Cum ºtiai tu pe de rost Scriptura?! Nu ni se spune cã a ieºit

Sfântul Petru cu sulul cãrþii Vechiului Testament, sã citeascã de

acolo, ci a vorbit liber. Iatã cât de aplecat era spre Scripturã

Sfântul Apostol Petru! Oare n-ar trebui sã ne dea puþin ºi nouã

de gândit?

Câte versete, câte lucruri/locuri importante din Sfânta Scripturã

ºtim noi astãzi? ªi noi, cei care mergem la sfânta bisericã, avem

mai multã carte decât Sfântul Petru, dar, dacã ne-am fi pus cu el

întru cele sfinte, n-am fi putut sã-l ajungem.

L.C.: Înþeleg, Înaltpreasfinþite Pãrinte, cã ne mustraþi, blând,

dar ne mustraþi cã nu avem o lecturã permanentã din Biblie.

Acesta ar fi un mesaj, sã citim cãrþile sfinte.

Îps. Ioan: Iatã încã unul din mesajele sãrbãtorii Cincizecimii:

sã ne aplecãm asupra scrierilor sfinte, aºa cum s-a aplecat pescarul

din Capernaum, Sfântul Apostol Petru!

Duhul cel Sfânt întru lucrarea deosebitã a venit dupã Înãlþarea

Domnului, la zece zile. Ce misiune i-a dat Tatãl Duhului Sfânt?

Fiului i-a dat misiunea aceasta a mântuirii noastre, a scoaterii

noastre din adânc, din iad. ªi pentru cele pãtimite de Hristos,

pentru jertfa Sa, pentru tot ce a fãcut pentru izbãvirea omului,

zis-a Dumnezeu Duhului Sfânt: Mergi ºi pregãteºte-i mireasa

Fiului Meu cel iubit, Domnului nostru Iisus Hristos! De aceea a

coborât Duhul Sfânt, sã-i caute mireasã Mirelui Ceresc,

Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Este o legendã plinã de tâlc pe care am cules-o din spaþiul

bizantin. Se spune cã un împãrat de la Bizanþ avea o tânãrã

fecioarã ºi voia s-o cãsãtoreascã. A trimis o solie în tot Imperiul

Bizantin, sã-i caute mire. ªi-au plecat solii împãrãteºti în tot

Imperiul Bizantin ºi n-au gãsit un tânãr pentru cãsãtoria cu fiica

împãratului. ªi-au ajuns pânã la Dunãre. ªi-au zis: nu ne putem

întoarce la împãrat fãrã un tânãr pentru cãsãtoria fiicei sale. ªi

au trecut ºi Dunãrea, în pãrþile noastre. Într-o searã, au ajuns

într-un sat de la poalele Munþilor Carpaþi. Voiau sã se odihneascã

în casa unui creºtin. ªi când au ajuns la gardul gospodãriei, era

searã, ºi-au vãzut în curte cum biata creºtinã mulgea vacã. Au

lãsat-o sã îºi facã rânduiala ei. A luat biata femeie laptele, s-a dus

lângã talpa casei ºi-acolo avea o strachinã. A turnat lapte în ea ºi

dupã aceea a ieºit un ºarpe de sub talpa casei ºi a bãut laptele. ªi-

au zis cei din solia împãrãteascã: Minunat popor trebuie sã fie

acesta care îi hrãneºte ºi pe ºerpi cu lapte!

Tot aºa a trimis ºi Tatãl de Sus solie pe Duhul cel Prea Sfânt,

sã caute mireasã pentru nunta Mirelui din Cer. ªi a trecut ºi

Duhul Sfânt ºi peste Dunãre, ºi-a trecut Duhul Sfânt ºi peste

Carpaþi, ºi tot cautã, ºi tot cautã mireasã ºi în spaþiul nostru

românesc. ªi se opreºte Duhul Sfânt, ºi s-a oprit ºi-n ziua

Cincizecimii, la poarta bisericii ºi a pãºit domol în Sfântul Altar

ºi apoi ne-a binecuvântat pe toþi, sã facã din noi mireasa lui

Hristos.

L.C.: Deci, Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit, biserica cea

vie, toþi credincioºii din bisericã formeazã mireasa lui Hristos.

Ce frumos!

Îps. Ioan: Toþi cei ce sunteþi în sfintele noastre biserici, cu

inimi curate, înrourate de harul Duhului Sfânt, sunteþi mireasa

lui Hristos din pãrþile României. De veþi rãmâne la umbra harului

lui Dumnezeu, veþi fi invitaþi la nunta Mirelui în Cer de Tatãl cel

Ceresc, însã nu în calitate de nuntaºi, ci în calitate de mireasã. Nu

veþi fi nuntaºi, ci veþi fi mireasã. Auziþi la ce demnitate îl cheamã

Dumnezeu, Tatãl cel Ceresc, pe om! La o nuntã! Câtã cinste i se

dã miresei! ªi frãþiile voastre veþi fi ºi veþi avea demnitatea de

mireasã în împãrãþia lui Dumnezeu.

În ziua de Cincizecime, Duhul Sfânt a venit în bisericã ºi m-a

cerut ºi pe mine, ºi pe tine, dacã dorim sã-I fim mireasã lui

Hristos, în Cer. Rãmâne acum sã rãspundem fiecare dacã dorim

sã fim mireasã lui Hristos sau, dacã nu, sã cãlãtorim pe alte cãrãri

în lumea aceasta.

Nu refuzaþi cererea fãcutã în ziua Cincizecimii de Duhul Sfânt

în bisericã ºi sã ne lãsãm îmbrãcaþi în roua harului Duhului

Sfânt, sã îmbrãcãm veºmântul harului de mireasã, pentru Mirele

nostrum, Iisus Hristos.

Aþi fost, cred, la câte o nuntã ºi bãnuiesc cã v-aþi aþintit ochii

mai întâi asupra miresei, cât este de frumoasã îmbrãcatã în

imaculata hainã albã! ªi spun nuntaºii: mireasa seamãnã cu

mama ei sau seamãnã cu tatãl ei.

ªtiþi cu cine seamãnã mireasa lui Hristos? Cu El. Mireasa lui

Hristos seamãnã cu El. ªi de aceea a venit Duhul Sfânt, ca sã mã

facã ºi pe mine, ºi pe tine sã semãnãm cu Hristos, adicã sã fim

blânzi, iubitori, mângâietori, sã fim jertfelnici, aºa cum este Hristos.

Când veþi vedea un frate ºi o sorã cã au virtuþile acestea, ei

seamãnã cu Hristos, ºi sunt deja îmbrãcaþi cu veºmântul alb de

mireasã. Duhule Preasfinte, fã din mine ºi din fraþii ºi surorile

acestea mireasã a lui Hristos!

Duhule Sfinte, frãmântã þãrâna din care sunt fãcut, sã semãn

iarãºi cu Hristos, aºa cum l-a fãcut pe om dupã chipul ºi

asemãnarea lui Dumnezeu! Doamne, binecuvinteazã mireasa Ta

de aici de pe pãmânt, ca sã poatã ajunge curatã ºi neîntinatã la

nunta pe care o pregãteºte Tatãl nostru cel Ceresc.

Înainte cu zece zile de sãrbãtoarea Cincizecimii, prãznuim

Înãlþarea Domnului la Cer, iar în ziua de Cincizecime, într-un

fel, prãznuim înãlþarea noastrã la Cer. Într-o zi ca aceea s-a nãscut

mireasa lui Hristos. Hristos s-a nãscut, cum se spune în Crez, de

la Duhul Sfânt ºi din Fecioara Maria ºi s-a fãcut om ºi Dumnezeu.

Într-o zi ca aceea tot Duhul Sfânt, pogorât asupra noastrã, face

din noi mireasã a lui Hristos. Iatã, Duhul Sfânt, prezent la

întruparea Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria ºi apoi la

Cincizecime, Duhul Sfânt face din mine ºi din tine mireasã a lui

Hristos.

Mare eºti, Doamne, ºi minunate sunt lucrurile tale! Atunci, la

Buna Vestire, în Nazaret, ºi la Cincizecime, prin Pogorârea

Duhului Sfânt, iatã cã s-a nãscut mireasa lui Hristos, biserica cea

una apostoleascã ºi soborniceascã, în care ne-am nãscut prin

mila lui Dumnezeu.

„Sã ne lãsãm îmbrãcaþi în roua harului Duhului Sfânt!”


