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Ziua Portocalei

OAMENI DE LÂNGÃ NOI

de Nichita Stãnescu
Nu-l uitaþi pe cel cãzut în rãzboi,

lãsaþi-i din când în când un loc liber la masã,

ca ºi cum ar fi viu între voi,

ca ºi cum s-ar fi întors acasã.

De fapt el s-a întors dintre noi întâiul,

numai cã s-a întors puþin mai ostenit

ºi pe un pat nevãzut ºi-a aºezat cãpãtâiul

lângã veniþii acasã din mit.

El ºi-a fãcut lucrul lui ºi acum

poate cã îi e sete, o sete arzând

ora pânã la noi, ca un fum.

Deci lãsaþi pentru el sã cadã vin pe pãmânt.

Nu-l uitaþi pe cel cãzut în rãzboi,

strigaþi-l din când în când pe nume,

ca ºi cum ar fi viu printre noi

... ºi atunci el va surâde în lume.

Constantin Brâncuºi, Masa tãcerii, Târgu Jiu, 1 decembrie 2017

Profesorul

IOAN

ATHANASIU

De bunã seamã, nu „frumuseþea” acestui numãr ne-a fãcut sã-l aºezãm în capul
rândurilor de faþã. El are o semnificaþie aparte pentru comunitatea noastrã ºi reprezintã
anii care au trecut de la prima atestare documentarã a Bolintinului. O vârstã împlinitã
pe 15 martie 2018 ºi la care se raporteazã, cu mândrie, toþi nativii bolintineni, indiferent
unde s-ar afla. Este o simplã „amintire”, dar care împrospãteazã, an dupã an, sentimentul
apartenenþei la comunitate. De altfel, cum te-ai putea numi bolintinean, dacã nu ai
avea habar de aceastã datã, cum þi-ai putea revendica un „drept de moºtenire” – fie el
material sau doar cultural – dacã n-ai ºti „al cui eºti” sau „de când eºti”?

Pentru a revendica „dreptul de stãpânire” asupra unui spaþiu, este obligatoriu sã-l
cunoºti, sã asimilezi cultura neamului tãu: geografia, istoria, literatura..., bunii ºi rãii.
Este unul dintre motivele pentru care statele investesc în Educaþie ºi în prezervarea
mãrturiilor istorice, pentru cã fondul de amintiri contribuie fundamental la elaborarea
„actului notarial” ce atestã modul cum s-a realizat transferul „proprietãþii” de la strãmoºi
cãtre cei de azi.

De asemenea „mãrunþiºuri” s-au legat ungurii dupã Marea Unire. În virulenta
campanie revizionistã ce a urmat actului din 1918, un istoric maghiar pe nume Louis
Fekete, prin 1940, susþinea cã am preferat mereu sã ne plecãm capetele în faþa
invadatorilor decât sã luptãm, iar independenþa, atunci când am dobândit-o, o datorãm
strãinilor. Carevasãzicã, neam de slugi! Ca argument decisiv invoca lipsa la români a
„câmpurilor de bãtãlie la care ar trebui sã te referi ca la mari cimitire naþionale”. La
aceastã „mizerie”, ca ºi la multe altele, riposta atunci, cu argumente irefutabile, un
mare istoric român, Gheorghe I. Brãtianu (L’Histoire roumaine écrite par les historiens
hongrois, în „Revue Historique du Sud-Est Européen”, 1943), care a murit, umilit de
ai lui cum puþini au fost, în puºcãriile comuniste.

În aceeaºi ordine de idei, sã ne amintim ce forþã ºi prestigiu poseda în acea epocã
Comisiunea Monumentelor Istorice.

Ce le rãspundem astãzi ungurilor?
Cã „un cimitir al eroilor din Primul Rãzboi Mondial, a cãrui existenþã este doveditã

cu documente de arhivã, este acoperit de bãlãrii ºi de grãmezi cu resturi de materiale
de construcþie, într-o fostã unitate militarã pentru care existã mari planuri edilitare:
mall ºi cartier rezidenþial.”? (Adevãrul, 16-18 februarie 2018, p. 8)

Cã pedeapsa în urma procesului pentru „aurul dacic” a fost achitarea?
Cã ministrul Culturii a anulat 2000 de proiecte pentru Centenar? (Am înþeles cã

dintre cele aprobate de predecesorii sãi.)
Cã acum câþiva ani, într-o comunã din apropiere, arheologii au asistat perplecºi la sãparea

unui ºanþ pentru o conductã prin chiar mijlocul sitului medieval în care ei cercetau ºi aceasta
din ordinul edilului local ºi în indiferenþa celor chemaþi sã aplice legea?

Locuri ale memoriei sau locuri ale indiferenþei ºi uitãrii?
Grupul nostru este destul de familiarizat cu ceea ce se întâmplã în comunitãþile din

aceastã parte de þarã în anul Centenarului, cu proiectele ºcolilor, primãriilor ºi ale
altor instituþii ºi vã mãrturisim cã nu sunt motive de exuberanþã.

Lupta pentru pãstrarea identitãþii româneºti este una continuã ºi complexã ºi o
oricât de micã scãdere a vigilenþei poate duce la pierderi ireparabile.

Credeþi cã „fuga” românilor cãtre cele patru zãri nu are nicio legãturã cu cele
consemnate?

Da, aþi citit bine. Cineva s-a gândit (nu se ºtie cine, când ºi unde) sã scrie în

calendar ºi o zi pentru acest fruct mediteraneean, atât de gustat mai ales la sãrbãtorile

de iarnã. O ciudãþenie, am putea zice.

Din calendarul laic ºi din cele ortodoxe ºtiam cã existã anume zile legate de

fapte ºi evenimente din trecut (Ziua Unirii Principatelor, Ziua Naþionalã, Ziua

Eroilor, Aniversarea cutãrui eveniment important din istorie – în calendarul laic;

Duminica Bobotezei, Duminica Vameºului ºi a Fariseului, Sâmbãta Sfinþilor

Cuvioºi, Duminica Ortodoxiei, Duminica Sf. Cruci º. a. – în calendarul creºtin-

ortodox), la care ulterior s-au adãugat fel de fel de alte „zile”: din domeniul social,

din cel cultural, din cel sportiv etc. etc., dar sã se ajungã la „Ziua Portocalei” nu mã

aºteptam, iar ziaristul care a amintit de ea, pe 3 martie, era ºi el foarte nedumerit ºi
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Imagini din colecþia Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu

Ziua Portocalei

Bolintin Vale, Festivalul “Dimitrie Bolintineanu” organizat de revista SUD,
2008, de la stânga la dreapta: C. Stãnescu, Teodor Vârgolici, Liviu Ioan Stoiciu

mãrturisea cã a cãutat în tot felul de dicþionare ºi enciclopedii sã afle amãnunte,

dar în zadar. N-a aflat nimic, nicãieri. ªi totuºi ziua cu pricina a fost popularizatã

ca fiind „internaþionalã”...

Când mã gândesc ce patrimoniu bogat avem noi românii (botanic,

zoologic, social, cultural ºi chiar politic) cred cã ne-ar trebui un calendar în

care anul sã aibã câteva sute (dacã nu cumva mii) de zile pentru a putea

cuprinde „sãrbãtorile”, chiar ºi de numai douãzeci ºi patru de ore. Ce-ar fi, mi-

am zis, sã propunem (cui, nu se ºtie) o „Zi” a mãrului, una a pãrului, una a

cireºului, alta a gutuiului? Apoi, trecând la legume ºi la produsele agro-

alimentare, ce ar fi sã iniþiem ºi noi Ziua cepei de Buzãu, pe care eventual s-

o cuplãm cu Ziua Telemelei ºi caºcavalului de Dobrogea sau de Penteleu?

Ce-ar fi sã avem ºi o Zi a slãninei de Ardeal, asociatã cu Ziua palincii de

Bihor? Dar Ziua cârnaþilor de Pleºcoi ºi a micilor asociaþi cu bere? Dar nu,

asta nu merge, cã Ziua micilor ºi a berii poate fi sãrbãtoritã în România, în

grupuri mai restrânse sau mai largi în tot anul...

Dacã chinezii au în zodiacul lor Anul Calului, Anul Maimuþei, Anul

Cocoºului, Anul ªobolanului ºi aºa mai departe, de ce n-am avea ºi noi nu un

an întreg, ci numai o Zi a Gâºtei, alta a Bibilicii, alta a Curcanului ºi altele ºi

altele, cã ograda þãranului român e bogatã? De Ziua Porcului nu mai vorbesc

fiindcã, declaratã sau nu oficial, o sãrbãtorim cu toþii – ºi ca „onomasticã” ºi

ca parastas, comemorare etc., etc. la Crãciun...

Pãºind în domeniul literar, mã gândesc cât de necesarã ar fi, sã zicem, Ziua

Virgulei, Ziua Apostrofului, Ziua despãrþirii în silabe ºi alte zile ale ortografiei,

cã ºi-aºa mulþi dintre concetãþenii noºtri nu prea mai au habar de regimul lor

de folosire. Mergând ºi mai departe, aº vedea deja Piaþa Victoriei plinã de

manifestanþi cu pancarte „gramaticale” demonstrând pentru folosirea corectã

a limbii române.

Ca sã nu mai spun cât de necesarã ar fi Ziua Bibliografiei, cã nu sunt

puþini doctori sau doctoranzi de azi în literaturã care citind la sfârºitul

lucrãrilor scrise de alþii ºi semnate de ei mai cred ºi acum cã Idem ºi Ibidem

sunt niscaiva autori de vreme ce apar sub un ºir de nume ºi alãturi de aceºti

termeni sunt consemnate anume pagini de carte...

De Ziua Poeziei, „prevãzutã” ºi într-un calendar internaþional, aproape cã

mi-e ºi fricã sã vorbesc, de vreme ce imaginaþia îmi aleargã din nou spre Piaþa

Victoriei, în care nu m-ar mira sã-i vãd încãierându-se pe unii critici (care

dezavueazã lirica proastã) cu unii care se simt persecutaþi sau nedreptãþiþi...

Mi-e teamã ºi cã o Zi a lecturii ºi o alta a Cãrþii nici nu mai poate intra în

discuþie câtã vreme mai toatã lumea ar opta pentru o Zi a Telecomenzii de

televizor sau o Zi a tastaturii computerului...

ªi tot reflectând eu asupra a fel de fel de „Zile” speciale, consacrate te miri

cãrui fruct, animal, fapt, întâmplare etc. mi-am amintit cum un personaj cu

putere de decizie ºi dornic de chiolhanuri din romanul Cãlãreþul fãrã somn

al lui Manuel Scorza a hotãrât sã grãbeascã totul, mutând zilele de sãrbãtoare

cât mai aproape, fãrã sã mai þinã seamã de calendarul gregorian, devenit în

acele condiþii caduc ºi depãºit...

ªi uite aºa, din acest colþ de paginã m-am gãsit ºi eu sã dau sugestii

concetãþenilor. ªi fiindcã îi ºtiu foarte ingenioºi, ca pe toþi românii de altfel,

cred cã mai-marii peste calendarele lumii vor trebui sã lungeascã anul cu

câteva sute de zile pentru a putea cuprinde toate „Zilele” speciale dedicate

unui fruct, unui animal, unei activitãþi etc. etc.

Aºtept propuneri! Dar pânã una-alta, dacã tot am început cu Ziua Portocalei,

vreau sã închei tot cu ea. Drept care vã rog sã-mi permiteþi sã merg numaidecât

sã mãnânc acest delicios ºi gustos fruct. Cã doar e sãrbãtoarea lui, nu?

Bolintin Vale, Festivalul “Dimitrie Bolintineanu” , 2008, în prim plan Radu Cârneci;
în plan secund Passionaria Stoicescu, Ion Monafu, Romeo Vanica,  Geo Cãlugãru,
Constantin Turturicã, Vasile Bardan...

Spaþiul  ºi
cuvintele

Ultimii ani au adus în mentalul colectiv, tot mai

pregnant, semnele unei diferenþieri calitative a spaþiului

geografic. Pe mai toate canalele media, în dezbateri

informale sau formale, în diverse tipuri de analize ºi chiar

în cele mai colocviale discuþii prinde contur o opinie ce

separã, destul de tranºant, Nordul de Sud. Nordul ar

reprezenta modelul dezirabil al comunitãþilor umane în

secolul actual. De asemenea, Vestul este preferabil Estului.

Se vehiculeazã ideea cã zonele situate la Nord ºi la Vest

adãpostesc comunitãþi unde calitatea vieþii, cu toate

atributele ei, este cea mai ridicatã: educaþie, sãnãtate,

servicii sociale, climat economic predictibil ºi bazat pe

meritocraþie, atenþie ºi sprijin pentru zona de implicare

civicã, de la nivel de microclimat pânã la cei care asigurã guvernanþa, curãþenie fizicã,

tehnologie de ultimã orã accesibilã ºi utilizatã în scopul creºterii valorii adãugate ºi alte

elemente care pot face o diferenþã sesizabilã imediat. Într-un cuvânt, o societate apropiatã de

idealul oricãrui cetãþean.

De cealaltã parte, Sudul ºi Estul par apanajul unei perpetue mentalitãþi tranzacþionale,

unei forme de gestiune statalã defectuoasã, mai degrabã mimând decât asumându-ºi organic

o disciplinã ºi dorinþa de a fi în serviciul alegãtorului, a celui care l-a ales sã-l reprezinte ºi sã-

i  gestioneze resersele. Corupþia ºi nivelul scãzut al serviciilor publice sunt doar câteva dintre

consecinþe.

Poziþionarea medianã se pare cã lipseºte sau nu este cea dominantã, iar cum posibilitatea

unei migraþii totale dinspre Sud-Est spre Nord-Vest este exclusã, din cauze atât obiective cât

ºi subiective, survine întrebarea ce ar fi de întreprins din partea sud-esticilor?

Rãspunsuri s-au dat ºi se vor da, pe toatã plaja de posibile soluþii, mergând de la aglutinarea

modelelor occidentale ºi imitaþia acestora, pânã la izolarea totalã ºi încercarea de creare a

unor modele autohtone ce exclud orice intervenþie exterioarã.

Doi scriitori din câmpia Sud-ului, nãscuþi în actualul judeþ Giurgiu, la aproximativ ºaizeci

de kilometri ºi la aproape  ºase ani diferenþã unul de altul, Nichifor Crainic (satul Bulbucata)

ºi Ion Vinea (oraºul Giurgiu), ambii având fracturi biografice datorate instaurãrii regimului

dictatorial (primul fiind chiar încarcerat), ilustreazã, la poluri opuse, modalitãþile de exprimare

atât ale retragerii în sine cât ºi ale deschiderii.

Având concepþii diferite, primul, cu studii teologice la Viena, este fondatorul unui curent

literar (Gândirismul) ºi al unui concept social (statul etnocratic) care valorifica exlusiv

elementele autohtone (mai ales religioase).

Celãlalt, mereu aflat în apropierea avangardei (fãrã a fi niciodatã un avangardist propriu-

zis) ºi un deschizãtor de drumuri, chiar dacã doar teoretic, literatura sa rãmânând un hibrid

între simbolism ºi curentele nou apãrute, fiind mereu la curent cu literatura francezã ºi cu

altele ce în acel moment erau prezente în Hexagon.

Despre cei doi s-a scris (bine) ºi se va mai scrie, analizându-li-se estetic operele ce marcheazã

istoria literaturii române de la începutul secolului trecut. Rãmân douã voci ce ºi astãzi ne

îndeamnã la acea poziþionare medianã la care fãceam referire anterior, tocmai prin lirica lor.

Nichifor Crainic spunând „Atârnã-n cerul de cenuºã / O margine de lunã moartã / Încovoiatã

ca o toartã / De cãldãruºã.” (Seara), iar Ion Vinea „ªtiu: vine-n þarã iarnã cu nãluciri de

sare, cu poduri scrise-n sticlã când ape-ncremenesc / ªtiu: lampa te sfinþeºte pe tâmplele

amare / ºtiu: sãnii spulberate sunã pe-un drum domnesc” (Dintr-o toamnã), par sã se adreseze

acelora care vor sã creadã cã totuºi, aici ºi acum, la început de secol douãzeci ºi unu nu

geografia are ultimul cuvânt.

Alexandru Cazacu

circumscrieri
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SUD, PÂNÃ LA CAPÃT

Începe un an, începe un drum, cu un pas, aºa

cum zic prietenii mei cu ochii oblici, trãitori în

lanuri de orez ºi de sorg. Îmi iau rãmas bun de la

cãrþile mele vechi, ele au plecat în lume, vor

ajunge undeva sau nu vor ajunge nicãieri, numai

Dumnezeu ºtie. Cartea mea de prozã scurtissimã,

zvâcromanele mele, pe care unii nu le acceptã,

fiind ei iubitori de poveºti lungi, numitã Mai jos

de rai, a venit de la Iaºi, de la editura fratelui

ªtefanachi ºi am trimis-o spre lume. O va primi

cineva în casã, va recunoaºte cineva cã ea existã,

asta nu mai e istoria mea.

Eu scriu înainte. Am început un Scurt tratat

de istorie contemporanã. Pentru cã sunt obsedat

de ideea cã lumea uitã al dracului de repede. Din

comoditate, din prostie, din interes. ªi totul se

repetã, sângeros ºi cinic. Iliada a fost, cum zice

zeul meu iubit, Borges, una dintre puþinele teme

ale istoriei literaturii. Din când în când, face bine

la sãnãtatea mentalã sã ne întoarcem la ea, sã

rescriem cele douãzeci ºi patru de cânturi în cheie

contemporanã. Aducându-le acasã la noi, aici, în

Valahia, în dunga Levantului. Eu, cel puþin, asta

încerc sã fac ºi aduc astãzi, într-o revistã de suflet,

în „Sud”, câteva dintre primele cânturi ale cãrþii.

Pentru cã, nu-i aºa, crezul nostru este „Sud,

pânã la capãt”.

GREIERI ÎN ISTORIA IERBII

Cântã, zeiþã, mânia ce-aprinse

pe Stalin calmucul,

bolnavul din Gori, cu pipã ºi puºcã,

far Revoluþiei, generalissim, asasinissim,

cu pete de sânge în ochi ºi-n vipuºcã

Cântã, zeiþã, vin trenuri de umbre

dinspre Siberii cu arbori flãcãi,

cu femei îndoite de teamã

cineva ne-a-mpãrþit în cei buni ºi cei rãi

Marea Uniune pe oasele lor

fluierând un gopak de nebuni

Naºa Rodina, imperiul durerii

cu mongolii strãbuni, cu vikingii strãbuni

ºi tot Occidentul stând smirna în piaþa

cãreia toþi gâzii i-au dat nume de sânge

Lordul, Ologul, toþi împãraþii

istoria-i ºtie ºi plânge

Din Nordul Pãianjen, zugravul proscris,

ascuns într-o zvasticã oarbã

i-a unit pe stãpânii acestui abis

noi, singuri ºi triºti, pãrãsiþii,

niºte greieri în a istoriei iarbã

Un rãzboi cât un gheizer de sânge

dulce curgând peste coastele lumii

câþi au scãpat ºi câþi au murit

blestemând chiar ºi numele mumii?

La mine în sat, steaguri negre la porþi

la mine în sat, locuri goale la masã

la mine în sat se-ntorcea câte-un ciung, un olog

din depãrtarea cea luminoasã

În Basarabia mea, satele îºi schimbau

limba ºi datina, tot ce e-n jur

neamuri întregi se mutau lãcrimând

de lângã Prut la Amur

Rãzboiul cel mare a fost tot un pact

Ribbentrop-Molotov, Roosevelt ºi Churchill

Þara mea s-a vândut ca o patã pe hartã

cum îºi vinde florile câte-un copil

Atunci m-am nãscut

într-o sâmbãtã

de pomenire a soldaþilor duºi

într-un târg din Sudul istoriei

unde se schimbau nemþii pe ruºi

Aºa am crescut, bâiguind miachi znak

citind ca din Biblie Tânãra Gardã

pe nicio uliþã nu ardea steaua Crãciunului

doar steluþa roºcatã avea voie sã ardã

Acum vin judecãtorii cei mari din Apus

ca sã mã judece pentru cã m-am nãscut

pentru cã bãtrânii lor ticãloºi

m-au scuipat în ochi ºi m-au vândut

Nu mai vreau sã v-ascult

nu mai vreau

strig îndurerat

Îmi ajunge!

Am înotat de ºaptezeci de ani

în al istoriei sânge ...

Nu mai vreau

Îmi ajunge!

MUICÃ, NOI ERAM UN NEAM

lui Tudor Gheorghe

Aprind un foc în centrul Bucureºtilor

în parcul strâmt din Grãdina Icoanei

vreau sã ajungã fumul ºi cuvântul

la fratele meu din marginea toamnei

tomna-n Craiova, tomna-n Podari

unde stau oltenii mari

unde stã un Tudor cuc

un jian ºi un haiduc

Tudore, mãria ta,

la Craiova nu mai sta

vino pân’ la Bucureºti

colindã-ne la fereºti

spune dacã mai trãim

spune dacã mai simþim

adu-ne un car de flori

ºi-o veste de sãrbãtori

iar pe urmã poþi sã pleci

pânã-n veacul douãzeci

pânã-n vremea când eram

un popor de-acelaºi neam

Doamne, mi se face frig

nu am niciun pic de soare

ºi-mi aduc aminte, minte

ale vechilor cuvinte:

Uite-al dracu’, nu mai moare

Cã tot mai dã din picioare

Neamul ãsta viaþã are!

DOR DE NICHITA

pentru Mircia Dumitrescu

Azi-noapte, un poºtaº a venit

îmbrãcat ca un cioclu, pasãre neagrã,

mi-a bãtut la geam ºi mi-a vestit

cã blondul Nichita, Nini Nebunul,

din nou a murit

Eu m-am temut cã-i o farsã, eu am sperat

disperat într-o nouã strigare

în Piaþa Amzei, un plop viu s-a uscat

m-am trezit, am bãut patru zile

de pomenire ºi de neîndurare

am adus lângã mine prieteni ºi fraþi

pe Micu, plecatul în Aradul durerii,

pe Fane, pe Tom ºi pe marele Pâcã,

pe toþi înseraþii, pe iubitele mele

poete din Nord, sudice lumi,

comete ºi stele

Târziu a venit un zugrav de icoane

Mircia, plecat din Cãscioarele

l-a desenat pe Nichita, i-a spãlat, ca în Biblie,

pãcatele ºi picioarele

Apoi am bãut împreunã din votca destinului

am umblat pe strãzi ca niºte nebuni

a fost joi, vineri a fost, apoi, luni

Doamne, în decembrie, dimineaþa

vine poºtaºul, negru ºi blând,

îmi aduce un steag de pus la fereastrã

voi nu ºtiþi nimic, voi n-aveþi nimic

eu am totul, un dor de Nichita

Poetul, Dumnezeul plângând ...

CÂNTUL NIERLEI NEGRE

Motto:

Pasãre galbinã-n cioc

De mi-ai cânta de noroc

Sã trãieºti cu pui cu tot

Firavã pasãre a Paradisului

tu i-ai cântat ºi bogatului ºi proscrisului

numai cu triluri latine

metafizicã lacrimã a Sudului

mult mai veche decât împãratul iber

cu sânge de get, confratern ºi cãlãu

care a ridicat o columnã la cer

poporului sãu

Cântã, puica mea cea dragã

cântec de pasãre neagrã

cântecul de nierlã neagrã

pe Câmpia Dunãrii

în dunga Levantului

în umbra Bizanþului

unde albã umbra mea

abia trece Dunãrea

abia se întoarce-n vis

spre valahul paradis

De mi-ai cânta de noroc

sã trãieºti cu pui cu tot

De mi-ai cânta de ursitã

sã-þi fie gura iubitã

Iar de mi-ai cânta de moarte

sã-þi fie zborul departe

Nicolae Dan
Fruntelatã

Întâmpinare
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Ion Andreitã,

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

Chirnogi,

file de istorie

…aºa se intituleazã volumul
semnat de Ionel Aurelian
Cotoban, apãrut în Editura Lumea
Credinþei, Bucureºti, 2014 – ºi

purtând subtitlul „Parohia Ortodoxã Chirnogi, de la origini pânã
astãzi”. O muncã de Sisif, cu o documentare aproape exhaustivã,
pe care acest fiu al locului a dus-o cu o râvnã inspiratã de harul
lui Dumnezeu. Om al bisericii, epitrop din 2009 ºi pânã în prezent
– ºi, totodatã, om de culturã – lui i se datoreazã multe din realizãrile
sfântului lãcaº, alte manifestãri ºi acþiuni din sfera vieþii spirituale,
urcate în stema locului ºi-n cinstirea oamenilor.

Comuna Chirnogi, din sudul valah al þãrii, doi paºi de Olteniþa,
este veche vatrã a Civilizaþiei Gumelniþa (cea înfrãþitã cu nordul

moldav al Cucutenilor) – cu vreo cinci milenii mai înainte de aºa-
zisa era noastrã. Date mai noi atestã cã localitatea a cunoscut o
amplã dezvoltare imediat dupã anul 1800, prin stabilirea aici a
numeroºi pãstori (aflaþi în transhumanþã) din Munþii Cibinului,
Þara Bârsei, Þara Fãgãraºului, cãrora li s-au adãugat bulgari din
Turtucaia, bãjeniþi datoritã persecuþiilor religioase ºi a condiþiilor
înrobitoare de muncã.

Istoria modernã a acestui „picior de plai” este legatã de
Revoluþia lui Tudor Vladimirescu, când unul din cãpitanii sãi de
panduri, Gheorghe Danielescu, s-a aºezat aici, cu familia sa,
dând naºtere unei autentice dinastii Danielescu, ce va marca
evoluþia aºezãrii pânã în zilele noastre. Ei au ctitorit mândreþea de
bisericã Sfântul Ierarh Nicolae, în jurul cãreia roteºte întreaga
suflare a locului – ºi-n prejma cãreia aceiaºi ctitori au construit
sedii pentru Primãrie, ªcoalã, Bibliotecã. Alãturi de ctitori, ºi-au
adus, în timp, contribuþia ºi unii localnici, cu bani ori produse
(grâu – sute de chintale; vin – sute de vedre) care, vândute, au
devenit bani necesari lucrãrilor.

Biserica Sfântul Ierarh Nicolae a fost sfinþitã la 26 octombrie
1897; dar credincioºii beneficiaserã pânã atunci de o altã bisericã,
Dreptul Lazãr, construitã tot de familia Danielescu, în anul 1876
– ºi resfinþitã în 1954 de cãtre episcopul vicar al Bucureºtilor,
arhiereul Teoctist Botoºãneanul, viitorul Patriarh.

La sfinþirea din 1897 au participat mii de oameni din satele
din jur, în frunte cu preoþii lor, cu primari ºi învãþãtori, alte
notabilitãþi. Au sosit ºi oaspeþi din Turtucaia (Bulgaria) – legãturã
ce va fi reluatã amplificat peste o sutã ºi ceva de ani.

Aceastã veritabilã catedralã, cu impunãtoarea sa clopotniþã, a
fost pictatã în mai multe rânduri de cãtre valoroºi „zugravi de
subþire”, între care: Constantin Georgescu, Ion Talfan, Gheorghe
Teodorescu Romanaþi, Anton Serafim, Leon Alexandru Biju,
Aurora Darvaº (fiica preotului paroh Ilie Guºe) Marian Bonea –
autorul monografiei întocmind fiecãruia câte o bogatã fiºã bio-
bibliograficã. Dintre minunatele picturi, aº aminti douã, pentru
aerul lor particular: Jertfa lui Avram, frescã din Sfântul Altar – o
scenã foarte rar reprezentatã în biserici – ºi un tablou cu mulþimea
participantã la sfinþire (amintind de cunoscuta „Adunare de la
Blaj”) pictat chiar atunci, în 1897, de cãtre Ghiþã Danielescu,
unul din ctitori.

La Altarul acestui glorios lãcaº slujesc în prezent: parohul
Adrian Postolea ºi preotul Dãnuþ Dumitru Ioniþã.

Un moment important din viaþa actualã a parohiei ºi comunei
Chirnogi – ºi nu numai – este reluarea legãturii cu vecinii bulgari.
În anul 2013, comuna Chirnogi s-a înfrãþit cu (oraºul de-acum)
Turtucaia – punând astfel baza unei colaborãri rodnice. La iniþiativa
autoritãþilor locale din Chirnogi, au avut loc manifestãri comune
istorico-culturale ºi religioase: parastase ale eroilor, sfinþiri de
troiþe, expoziþii, prezentãri ºi lansãri de cãrþi. În vara anului 2013
a venit, pentru a sfinþi o troiþã, exarhul mânãstirilor din Mitropolia
de Ruse, Arhimandritul Emilian, care a slujit alãturi de protoiereul
de Olteniþa. În februarie 2014, în prezenþa autoritãþilor române ºi
bulgare ºi a preoþilor din eparhia de Ruse ºi din Protoieria Olteniþa,
s-au desfãºurat la Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Chirnogi o
expoziþie de icoane, un concurs de toacã ºi o prezentare de carte
teologicã. La rândul lor, oficialitãþi, preoþi ºi credincioºi din
Chirnogi au fost oaspeþi ai bulgarilor din Turtucaia, aºteptaþi ca
pe niºte fraþi de cãtre Mitropolitul Naum de Ruse (cu sediul în
Turtucaia) ºi Mitropolitul Antonie de Borisopol.

Sufletul iniþiativei ºi al evenimentelor ce s-au desfãºurat în
numele noii legãturi româno-bulgare, prin înfrãþirea localitãþilor
Chirnogi-Turtucaia, este, cum spuneam, neobositul om de credinþã
ºi culturã, Ionel Aurelian Cotoban, care, în urma ultimului pelerinaj
la Turtucaia, a primit din partea Mitropoliei de Ruse moaºte ale
Sfântului Dasie, special pentru Biserica Sfântul Ierarh Nicolae
din Chirnogi. Pe acest om cu totul deosebit, eu l-aº numi,
metaforic, omul lui Dumnezeu. Ca pe acel sfânt latin Alexie, care
s-a nãscut la Roma, pe bogata colinã Aventino, în secolul al V-
lea. Pe acel loc s-a înãlþat o bisericã, al cãrei hram îl împarte cu
sfântul Bonifaciu. Sfântul Alexie este prãznuit ºi de biserica
noastrã, pe 17 martie, sub acelaºi nume: „Sf. Cuvios Alexie,
omul lui Dumnezeu”.

Desigur, Ionel Aurelian Cotoban, autorul acestei cãrþi
minunate, nu este sfânt, în sensul conferit de bisericã. Faptele
lui, însã, fãcute din dragoste de oameni ºi iubire de Dumnezeu,

poartã o scânteie din darul divin.

Sub presiunea rotativei

Eroul acestei cãrþi (Casa Presei, Editura Antim Ivireanul,

Rm. Vâlcea, 2018) ca ºi autorul ei, Marius Cãrbunescu, este

jurnalist. De aici, nu doar o sigurã tentaþie pentru cititor, ci mai

ales, foarte buna cunoaºtere a acestui univers profesional, transpus

cu mãiestrie în parametri literari.

Acþiunea se petrece nu târziu dupã Marea Cotiturã din 1989,

în „perioada romanticã a presei postdecembriste”. Adicã atunci

când tipãrirea ziarelor încã se fãcea cu vechile utilaje, depãºite

tehnic. Real ºi metaforic, totul se desfãºoarã sub presiunea

rotativei. A roþii. Poate a acelei roþi pe care poetul Jacques Prévert

o cântã în poezia Roaba sau marile

invenþii: „Pãunul face roata / hazardul

face restul / iar Dumnezeu se

instaleazã înãuntru / ºi omul îl

împinge”. Oricum, acea roatã pe care,

zice-se, chiar dacã n-am inventat-o

noi, o putem face sã se învârteascã

mai repede. Mai-marii noºtri – sau

însãºi viaþa – învârtesc uneori aceastã

roatã, roata vieþii, repede, din ce în ce

mai repede, cu consecinþe mai mult

sau mai puþin neprevãzute.

Eroul romanului, Daniel

Rãdãuþean, este, în aºa-zisul timp

liber, ºi ºofer, lucrând ca taxi-driver,

pe un automobil de lux, un Mercedes

S350 Avangarde. Treabã cât se poate

de fireascã – ºi de realã, totodatã, în

viaþa cotidianã a unor ziariºti.

Personal, am cunoscut un astfel de

coleg de breaslã în Budapesta,

redactor la un cunoscut ziar maghiar,

care îmi povestea cã, zilnic, lucreazã

patru ore ca taximetrist, pe maºina lui,

rotunjindu-ºi astfel veniturile. ªi asta

se întâmpla acum vreo 50 de ani.

Aºadar, nimic spectaculos ca ºi un

jurnalist român, cu atât mai mult un

personaj de ficþiune, sã presteze o

astfel de activitate.

Între cele douã roþi – a rotativei ºi

a automobilului – se consumã viaþa

eroului-gazetar, un avatar cu dublu

final-surprizã.

În prima parte urmãrim o desfãºurare fireascã a evenimentelor;

întâmplãri de fiecare zi. ªi aºa s-ar scurge mai departe, între roata

gândului ºi a mâinii, dacã n-ar apãrea declicul bulversant:

momentul în care un misterios pasager, recomandat Frantisek,

reprezentant al unei forþe oculte, îl pune în faþa unei opþiuni tentante:

bani frumoºi, pentru o campanie publicisticã, în preajma alegerilor,

dirijatã spre pierderea liberalilor (Blocul Naþional Liberal – în

roman) în favoarea socialiºtilor (Alianþa Socialiºtilor). Gazetarul-

personaj muºcã nada – ºi reacþioneazã ca atare. E greu de ºtiut ce

s-ar fi întâmplat daca refuza din capul locului; deºi cei ce

manevreazã astfel de iþe cam ºtiu cum ºi unde sã apeleze; totuºi,

în cazul unui refuz este posibil sã se fi nãscut o nouã dramã, cu

un întreg cortegiu de întâmplãri. Dar noi sã ne pãstrãm în economia

cãrþii.

Jurnalistul dã curs indicaþiei – ºi chiar publicã niºte articole;

pãrtinitoare, sã le zicem, deocamdatã. Ceea ce nu-i de ajuns – ºi,

pe mãsurã ce lupta electoralã se ascute, presiunea creºte. Sunt

semne cã la aceastã mârºãvie sunt pãrtaºi mai mulþi importanþi

participanþi la eveniment, între care ºefa de cabinet a Liberalilor

ºi însuºi directorul ziarului cu pricina (în cazul de faþã,

Evenimentul) din moment ce ºi el se lasã mituit.

În clipa când oculta ºi-a atins scopul (ºeful Liberalilor este

arestat, calea spre succes a Socialiºtilor este deschisã) are loc

decontul – pe cel mai greu urmând sã-l plãteascã ziaristul, cãruia

i se cere sã facã un autodenunþ, asigurându-i-se o puºcãrie mai

uºoarã.

Criza de conºtiinþã este una acutã, abruptã. Cãutând disperat

o mânã întinsã, nu gãseºte nici mãcar un pai, de care sã se agaþe.

În afara înþelegerii celui mai bun prieten, colegul de redacþie

Adrian Ene. „Mã simþeam izolat, marginalizat, hãituit. Aveam

sentimentul cã cineva mã urmãreºte tot timpul, ca o umbrã, ºi-mi

monitorizeazã miºcãrile. Când ieºeam pe stradã nu puteam scãpa

de senzaþia cã sunt filat, mã uitam în stânga ºi-n dreapta, mã

întorceam, apoi îmi spuneam cã asemenea gesturi riscã sã mã dea

de gol, ºi-mi continuam drumul ronþãind în mine scenarii

întortocheate”.

Dintre toate scenariile, ca o ispãºire de pãcat, eroul alege pe

cel mai dureros, pe cel fatal: se sinucide. ªi, într-un fel, toatã

lumea e împãcatã – chiar dacã directorul ziarului trebuie sã-ºi dea

demisia, iar Minodora, ºefa de cabinet a Liberalilor, acceptã sã

facã autodenunþul, cu asigurãrile necesare.

Astfel se încheie prima parte a romanului: cu acest final-

surprizã – spre care autorul a condus ostilitãþile cu mânã sigurã ºi

talent.

Partea a doua se datoreazã unei întorsãturi neprevãzute. Ana,

fiica jurnalistului mort, descoperã în laptopul acestuia o paginã

de jurnal, din care deduce cã tatãl sãu nu s-a sinucis, ci a fost

asasinat: „Am fãcut destule compromisuri. Dar acum, gata! Nu

am de gând sã cedez. Nu voi semna vreun autodenunþ, pentru a

oferi þara pe tavã socialiºtilor, iar pe mine sã mã acopere de cãcat.

Dacã acum sunt slab, ºi ºantajul va continua. Trebuie sã mã lupt

sã-l dau în vileag. Numai SRI-ul mã poate ajuta”.

Ana ºi-l face aliat la cauzã pe jurnalistul Adrian Ene, devenit

redactor ºef, care preia cazul. Desigur, în strânsã colaborare cu

SRI-ul. La care îºi aduce contribuþia ºi veriºorul Anei, Bogdan

Rãdãuþean, un tânãr specialist, aflat la studii în Anglia.

Din acest moment, lucrurile se desfãºoarã din ce în ce mai

repede, precipitat, ca într-o veritabilã aventurã poliþistã. De fapt,

avem de-a face cu un roman în roman, dupã toate regulile scrierilor

poliþiste: cercetãri, anchete, urmãriri (cu emisari în strãinãtate) –

într-o desfãºurare palpitantã, la

care sunt antrenate poliþia ºi

serviciile altor þãri. Este

descoperitã adevãrate identitate

a lui Frantisek: Oleg Galbur

care, în cârdãºie cu încã vreo

patru inºi, formeazã o echipã de

spionaj internaþional, surprinsã

momentan într-o vacanþã la schi,

undeva, la graniþa dintre Austria

ºi Elveþia. Nu lipsesc

confruntãrile armate, luarea de

ostateci, sacrificiul (moartea unui

poliþist-ostatec). În paralel, firma

constructoare Mercedes

confirmã, în urma unor analize,

faptul cã maºina ziaristului

prezenta modificãri (fãcute

clandestin, în România) ce

puteau duce la accident. Multe,

multe alte situaþii specifice sunt

cuprinse în aceastã a doua parte,

asupra cãrora nu insist. De altfel,

nici nu trebuie, nu poate fi

povestit un roman poliþist. Ar fi

o concesie prin care nu i s-ar face

nici o favoare lectorului. Trebuie

citit. Spre a ajunge la acest final-

surprizã: asasinarea eroului

principal.

Autorul stãpâneºte bine

regula jocului, pe care îl

agrementeazã cu echivocuri,

enigme, suspansuri ºi exotism. ªi-l interpreteazã cu stilul sãu

personal – ºi viziunea sa artisticã.

De astã datã, rotativa, schimbând flancurile de plumb, apeleazã

la cealaltã roatã, în care nu mai este vorba de desfãºurarea unei

vieþi, ci de justificarea ei. Într-un fel, jurnalistul este reabilitat

post-mortem, plãtind cu vârf ºi îndesat pãcatul comis. Apoi,

lucrurile intrã, ºi de aceastã datã, în normal: „Ziarul Evenimentul

continuã… publicarea unui lung ºir de dezvãluiri, sub semnãtura

directorului publicaþiei, Adrian Ene, care descriu contextul în

care s-a produs asasinarea jurnalistului Daniel Rãdãuþean”.

Normalul unei vieþi pe care acelaºi poet, citat la început, Jacques

Prévert, o vede astfel, într-o poezie: „Viaþa cu afaceri merge

înainte / Viaþa cu afaceri, viaþa cu afaceri / Viaþa cu morminte”.
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Titus Vîjeu

CÃRÞILE  SUDULUI (VIII)

Douãsprezece

decenii

de film

românesc

Prima ediþie a Istoriei filmului românesc de Cãlin Cãliman
apãrea la pragul dintre milenii (2000) la Fundaþia Culturalã
Românã condusã de regretatul Augustin Buzura, în seria editorialã
consacratã artelor. Alãturi de istoriile dedicate teatrului (autoare
Ileana Berlogea) sau literaturii (autor Dumitru Micu) cartea lui
Cãlin Cãliman aºeza cinematografia românã într-o desfãºurare
organicã, cãpãtând în propunerea sa
forma unui corp artistic viu, marcat de
izbânzi ºi eºecuri dar cu aspiraþii notabile
în direcþia afirmãrii naþionale ºi
internaþionale. Ca urmare, dupã ce a doua
ediþie apãrea în 2010 la editura
Contemporanul - Ideea europeanã ne
aflãm astãzi, sub aceeaºi egidã editorialã,
la una ºi mai cuprinzãtoare, aducând „la
zi” istoria filmului românesc. Perioada
dintre 1897 (anul în care Paul Menu capta
pe peliculã primele „vederi româneºti”)
ºi 2017 (când „Noul Cinema a dobândit
un statut primordial în producþia
curentã”) este analizatã de harnicul critic
ºi istoric de film (ce a marcat cu
prodigioasa sa activitate cronicãreascã
jumãtate din nobila vârstã cuprinsã în cele
douãsprezece decenii cinematografice) cu
patosul cercetãtorului dar ºi cu harul
scriitoricesc al celui ce ºi-a propus sã scrie
„povestea cinematografiei naþionale” de
la origini pânã în prezent. Performanþa
este cu atât mai mare cu cât avem de-a
face nu cu un prezent relativ, marcând în
mare segmentul temporal în cauzã ci cu
unul absolut, determinat de chiar respiraþia
clipei trimiterii manuscrisului la tipar. Sunt rare cazurile în care
istoricul îºi asumã o atare sarcinã dificilã. În cazul filmului, de
exemplu, chiar dacã e vorba de „zilele noastre” precum ne asigurã
René Prédal (Histoire du cinéma français des origines à nos
jours, Nouveau Monde Editions, apãrutã la Paris în 2013)
examinarea operelor cinematografice se opreºte în 2008, lãsând
un lustru de aºteptare creaþiilor realizate între timp). ªi mai
recenta Historia del cine español, scrisã de un pluton redutabil
de critici iberici (Román Gubern, José Enrique Monterde, Julio
Perez Perucha, Esteve Riambau y Casimiro Torreiro – editatã în
2015 la Ediciones Cátedra) merge pânã în 2009.

Ca urmare suntem – graþie lui Cãlin Cãliman – posesorii unei
viziuni integratoare a filmului românesc ce ne oferã sentimentul cã
avem în sfârºit de-a face „cu o producþie curentã (...) destul de
stabilã, cu un numãr constant ºi valid de premiere anual, dar totul
este în miºcare, nimic nu stagneazã, de la o zi la alta se poate
întâmpla orice, viaþa ne rezervã mereu surprize, deci incursiunea
noastrã în trecutul, prezentul ºi viitorul cinematografiei naþionale
nu poate fi decât o secþiune în mers a unui proces continuu” (pag.
730). La o astfel de strategie auctorialã se referea observaþia legatã
de „corpul artistic viu” pe care-l investigheazã criticul nostru, care
prin prestaþia sa de anvergurã ne-a amintit gândurile lui Albert
Thibaudet din prefaþa la Histoire de la littérature française de
1789 à nos jours. Amintind celebra frazã a înaintaºului sãu Sainte-
Beuve („le critique n’est qu’un homme qui sait lire,et qui apprend
à lire aux autres”) el mergea mai departe, arãtând cã în afara
dragostei faþã de literaturã (în cazul dat) „nu existã criticã ºi nici
istorie literarã vie”, adevãr ce se aplicã desigur ºi altor arte, inclusiv
cinemaului - cãruia îi consacrã rânduri oarecum mefiente în finalul
marii sale cãrþi. „Nommer un film dans une histoire de la littérature
est encore impossible et même contradictoire” – iatã o frazã din
1936 a lui Thibaudet pe care filmul s-a strãduit s-o infirme. Cert e
cã, în cazul filmului românesc, avem strãlucite exemple pe care
Cãlin Cãliman le pune-n valoare, fie cã e vorba de O noapte
furtunoasã (regizor Jean Georgescu), La moara cu noroc (regizor
Victor Iliu), Pãdurea spânzuraþilor (regizor Liviu Ciulei), Bietul
Ioanide (regizor Dan Piþa) sau de adaptãri cinematografice ale
unor cineaºti tineri precum ªerban Marinescu, autor – între altele
– al ecranizãrii Moara lui Cãlifar unde «în desfãºurarea naraþiunii
devine operant fiecare detaliu de atmosferã, la aceastã rigoare
expresivã contribuind, deopotrivã, compoziþiile actoriceºti, cadrul
scenografic ºi imagistic, muzica (foarte funcþionalã, datoratã lui
Dorin Liviu Zahria), viziunea regizoralã fiind foarte atentã la efectul
de ansamblu al permanentelor „osmoze” între „compartimentele”
faptului de artã”».

Am ales acest exemplu pentru a sublinia specificul operei
cinematografice, urmãrit întotdeauna de autor ca atribut esenþial
al artei a ºaptea. Astfel, în cazul unui alt film (întâmplãtor, al
aceluiaºi cineast, Domniºoara Aurica) contribuþia directorului
de fotografie Vlad Pãunescu este eminentã «datoritã mãiestriei
ºi harului, cu totul speciale, cu care lumineazã, decupeazã ºi „se
miºcã” autorul, (...) modul în careºi-a conceput „pasta grea” de

griuri reci ºi apãsãtoare, conturând o lume crepuscularã: desenul
portretelor în lumini, când grotesc-expresionistã, când suav ºi
bacovian simbolistã; valoarea obiectelor în compoziþia fiecãrui
cadru, decupând „oglindã în oglindã”, realitate ºi simbol în acelaºi
plan; planul larg, nervos, haotic al unui colþ de cartier bucureºtean,
cu o lume mimând jalnic un Paris iluzoriu, în luminile licãrinde
ale cinematografului cu drame pasionale care „trec strada” la braþ
cu Domniºoara Aurica, devenind, treptat, realitate crudã, într-un
grafism sec ºi monocrom, în care culoarea e alungitã spre a face
loc pustiului ºi lipsei de orizont; apoi miºcarea din secvenþa nunþii,
o miºcare fãrã contururi precise – inconºtientã în haos – sugeratã
printr-o rotire a aparatului, suspendat parcã în aer, martor uluit al
unei degradãri treptate; toate acestea ºi multe altele au fost gândite
ºi realizate impecabil» (pag. 395).

Am ales aceastã frazã imensã, aidoma unui plan-secvenþã,
pentru cã exprimã foarte exact sensul demersului întreprins în

acestã istorie a filmului românesc,
unde avem de-a face nu doar cu
extinderea cronologicã a celei de-a
ºaptea arte într-un perimetru istorico-
geografic anumit ci ºi cu analiza
superioarã a unui atare fenomen în
care discursul istoriografic
intersecteazã estetica ºi teoria filmului
într-o stilisticã ductilã ºi neostentativã.

Cele aproape opt sute de pagini ale
cãrþii lui Cãlin Cãliman reprezintã
încununarea unui ambiþios proiect
cultural, întemeiat pe autoritare surse
documentare (citate cu onestitate în
Argument) dar, mai ales pe
contribuþiile personale: articole,
cronici, fiºe ale premierelor
cinematografice, note de curs
universitar din perioada prestaþiilor
academice ale autorului, ce meritã din
plin desemnarea ca Doctor Honoris
Causa al uneia dintre universitãþile ce
au beneficiat de ºtiinþa sa, împãrtãºitã
generaþiilor de noi cineaºti.

Ediþia de faþã are un final deschis,
impus de „continua metamorfozare”

a filmului nostru ºi sperãm ºi noi, alãturi de autor, într-o viitoare
continuare a acestei afectuoase Istorii a filmului românesc nãscutã
parcã din ideea generoasã a lui Albert Thibaudet ce considera cã
„un discurs despre istoria literarã va menþine aceastã instituþie, îi
va asigura perpetuitatea, îi va restaura autoritatea, îi va denunþa
ereziile ºi-i va forma pe temeiul a ceea ce-i mai bun din trecut,
noile generaþii...”

Acelaºi lucru se întâmplã ºi cu istoria celei mai tinere dintre
arte iar Cãlin Cãliman ne-o dovedeºte cu prisosinþã prin
monumentala sa creaþie.

Calul care vorbeºte ºi alte

„povestiri extraordinare”...

De când am aflat cã „tovarãºul Dulea avea ceva din Akaki
Akakievici dupã ce i s-a furat mantaua” mã gândesc cu sincer
regret cã nu l-am întâlnit niciodatã pe acest personaj gogolian
care le-a fãcut multe zile negre unor confraþi cineaºti – precum
Laurenþiu Damian, de la care am înþeles cã domnul (mã rog,
tovarãºul) în cauzã pãrea pogorât din Mantaua lui Nikolai
Vasilievici deºi, mai mult ca sigur el venea direct din cãciula de
blanã a lui N. C. Poate de aceea era atât de revoltat aflând cã o
tânãrã regizoare propunea marii noastre cinematografii socialiste
un film (musical!) în care calul (personaj principal de altminteri),
vorbeºte, alãturi de celelalte animale, precum surorile ºi frãþiorii
din ferma lui Orwell. (Evident, asta cu Orwell o ºtim noi,
reîntruparea lui Akaki Akakievici nu aflase de scriitorul britanic,
deºi istoria aceasta cred cã se întâmpla cam prin... 1984!

Calul vorbitor fusese conceput literar de Matei Viºniec iar cea
care trebuia sã-l înfãþiºeze spectatorilor era Tereza Barta. Despre
acestã talentatã cineastã am aflat multe lucruri ce þin de cariera sa
transoceanicã dar ºi de o biografie dramaticã din aceleaºi Cioburi
de viaþã reunite de Laurenþiu Damian într-o carte de mare eleganþã
tipograficã, tipãritã de editura UCIN cu coperta ºi ilustraþiile
excepþionale ale lui Daniel Rãduþã.

Textele incluse în volum au fost iniþial gãzduite în cuprinsul lui
2016 pe blogul cineastului. N-am fãcut parte între cei care sã le fi
parcurs atunci, în ritmul impus de autor. ªi cred cã e mai bine aºa,
sã le am la îndemânã (de fapt... la îndeochi), reunite ºi oferindu-
mi ºansa revenirii asupra unor pagini zguduitoare.

Esenþa cãrþii este bine surprinsã de Marilena Ilieºiu într-o paginã
de introducere care ne avertizeazã cã „ficþiunile sale
cinematografice propun o mitologie vizualã a amintirii, a imaginii
nãscute la incidenþa realitãþii cu fantomele memoriei”.

Mie mi s-a pãrut chiar cã Laurenþiu ºi-a construit aici propria
sa „noapte americanã”, în care – de data aceasta – nu avem povestea
naºterii unui film ci a naºterii unui cineast, care presupune ºi ea
„scriptwriting, production, direction, acting, camerawork,
lighting, sound, continuity, music and score”.

Toate se aflã reunite în aceastã carte ce devine treptat, din ce în
ce mai vizibil, un film. Pe care l-aº trece fãrã ezitare la filmografia

autorului, alãturi de documentarele sale de artã ºi de ficþiunile din
Rãmânerea ºi Drumul câinelui.

Autor total, el este aici scenarist, producãtor, regizor,
cameraman, inginer de sunet ºi tehnician de lumini, autor al
coloanei sonore, pentru care recupereazã muzica pe care o
interpreta cândva în hambarul bunicilor, folosind drept microfon
un porumb depãnuºat ºi visându-se vedetã rock. N-a fost sã fie
ºi e foarte bine cã ºi-a ratat cariera. Cãci, din toate înfrângerile a
învãþat câte ceva. Au dovedit-o anii de gimnaziu, de liceu ºi de
facultate pe care-i evocã necruþãtor. Iubiri adolescentine ºi iubiri
profesionale, vizite în atelierele pictorilor din Pangrati cu ochii
fermecaþi de lucrãrile lui Viorel Mãrgineanu, Marin Gherasim ºi
Silvia Radu ori ale lui Gheorghe Anghel, Ion Nicodim ºi Sorin
Ilfoveanu. Cãlãtorii prin lume, în mari oraºe organizatoare de
festivaluri cinematografice dar ºi la Tbilisi unde, îl întâlneºte pe
etern regretatul Serghei Paradjanov...

Între moartea acestui mare regizor ºi moartea aproape centenarei
doamne Panaitescu dintr-un orãºel dunãrean existã aceeaºi vinã
a violului. Cãci statul totalitar acþioneazã aidoma unui golan ce se
bucurã de toate avantajele libertãþii...

Totul se raporteazã la cinematograf. Profesorul Niþoiu care i-a
chinuit copilãria cu lecþiile sale de vioarã foarte contondente arãta
ca bãrbatul de pe afiºul filmului Eternity and a Day, capodopera
lui Angelopoulos. N-am vãzut afiºul dar bãnuiesc cã e vorba de
Bruno Ganz, pe care autorul lui Mia eoniotita ke mia mera l-a
solicitat pentru a înfãþiºa întâlnirea omului cu crudul Thanatos.

(À propos de Angelopoulos: m-am certat cu Laurenþiu de o
mie de ori ºi m-am împãcat de 999 ºi de fiecare datã pentru cã
amândoi îl iubim fãrã limite pe regizorul grec, preatimpuriu
dispãrut.)

ªi mai ar fi (între altele, ca punte a viitoarei noastre reconcilieri)
acea poveste în care Laurenþiu o invitã pe Clody Bertola sã joace
într-un film de examen. Iar marea, uriaºa actriþã a teatrului

românesc acceptã, antrenându-l ºi pe enigmaticul Fory în mica
aventurã cinematograficã numitã În jocul întoarcerii. Numai cã
în noaptea dinaintea filmãrii ninsorile nãpãdesc Bucureºtiul ºi
tânãrul cineast bate – dupã cinci ore de mers pe jos, prin nãmeþi
la uºa actriþei, sugerând suspendarea ºedinþei de filmare. Iar Clody
refuzã, mai ales cã l-a convocat ºi pe Fory Etterle deja ºi cei trei
strãbat în ºir indian, cu Clody în frunte trotuarul înzãpezit. „Când
mi-a deschis uºa, Clody avea 65 de ani. Pe drum, la început avea
vreo 40. Când a început sã dea în noi cu bulgãri nu o sã vã vinã
sã credeþi, ba sã credeþi, avea 20 de ani!”

Eu chiar îl cred: pentru cã aici Laurenþiu îl confirmã pe Bergson
care ne avertizeazã cã „amintirea actualizatã în imagini se deosebeºte
profund de amintirea purã. Imaginea este o stare prezentã; nu
poate lua parte la trecut decât prin amintirea din care a apãrut”.

ªi astfel vin spre noi bunicii, pãrinþii, mãtuºile, profesorii ºi
colegii, confraþii cineaºti ºi simplii trecãtori prin viaþa sa agitatã.
Chiar ºi locotenentul care descoperã în timpul stagiului cu termen
redus al autorului cã existã o carte numitã Toamna patriarhului
formatã din fraze interminabile ºi pe care Laurenþiu o citea cu
nesaþ la lumina lanternei, sub pãturã, pânã la capãt când „zgomotul
rachetelor ºi (...) dangãtul clopotelor triumfãtoare anunþau întregii
lumi vestea binefãcãtoare cã, în sfârºit, timpul de nemãsurat al
eternitãþii se terminase”.

Marele columbian, al cãrui nume se afla pe coperta cãrþii,
declara cã adevãrata sa vocaþie era cea de prestidigitator. ªi, într-
adevãr, toate cãrþile lui Gabriel Garcia Marquez vãdesc faptul cã
printr-un ºiretlic doar de el ºtiut timpul se-ntoarce spre noi din
cotloanele în care pãrea a se fi ascuns pentru totdeauna.

Din fericire existã pe lume astfel de oameni, care ºtiu sã-l
captureze ca pe un tigru ascuns în inima junglei. Georges Méliès a
fost primul om din istoria filmului care ne-a dovedit o astfel de
aptitudine secretã. ªi din fericire a fost urmat de alþi cineaºti capabili
sã dovedeascã faptul cã viaþa nu e doar luptã pentru supravieþuire
ci ºi magie. S-ar putea ca Laurenþiu Damian sã fi aflat acest lucru
încã în copilãrie, când calul tatãlui sãu (tânãrul ofiþer de grãniceri
ce-ºi lua fiul în misiunea de patrulare) îi va fi ºoptit într-una din
serile petrecute pe malul Dunãrii cã infernul ºi paradisul existã
chiar aici pe pãmânt ºi aºteaptã sã fie înfãþiºate-ntr-o carte.
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Lucian Mãnãilescu, poet, jurnalist, fotograf, licenþiat în Istorie, s-a nãscut la 11.11.1951 în comuna Siriu, judeþul Buzãu. A

debutat în 1968, în revista ,,România literarã”, iar debutul editorial s-a produs în 1997, cu volumul  Cartea junglei (fabule

politice). A fost redactor-ºef al revistei Fereastra, care  ºi-a încetat apariþia din lipsa fondurilor de la organele diriguitoare din Mizil,

unde apãrea. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România din 2006, Filiala Bacãu. În acelaºi an, în România literarã, Constanþa

Buzea scria: „Sã fim atenþi la numele poetului, sã-l respectãm ºi sã ne scoatem pãlãria ori de câte ori ne face cu simplitate veritabile

daruri”. Darurile sale sunt de poezie, eseuri, interviuri: Lacrimi de Murano (2001), Rememorãri (2004), Ultima erã glaciarã (2006),

Am auzit cã viaþa e frumoasã (2009), La început a fost umorul (2011), 60 (2011), Atrocitãþile fericirii (2015), Ferestre literare

(2016), Fractali (2017). Prin scrierile ºi activitatea sa culturalã febrilã, Lucian Mãnãilescu este o puternicã ºi acutã conºtiinþã a

timpului sãu, înregistrând sensibil ºi dureros degringolada lumii de azi, în versuri percutante, vibrante, cu o radicalitate bine

individualizatã, pe linia marii poezii române contemporane. (Victoria Milescu)

CU UNGHIILE ÎNFIPTE

ÎN CARNE

Patria mea de oameni s-a ticãloºit,

alergând din spital în spital, cerºindu-ºi

memoria ºi dreptatea sau drãmuindu-ºi

banii de pensie, numãraþi zilnic,

cu degetele tocite de aºteptarea

miracolelor care vin, precum americanii,

mereu foarte târziu...

Nici Dumnezeu nu mai este român, îºi

construieºte catedrale de aer printre spitale

ºi ºcoli în ruinã ºi ne spune cât de fericiþi

sunt cei sãraci cu duhul...

În locul cerului, cineva a lipit un vitraliu

albastru-vâscos, pictând gratii

ºi stele dincolo de care se întind

hectare de trudã ºi cãpºuni neculese,

unde speranþa înseamnã un eurocent

pentru zilele cenuºii ale întoarcerii

la sãrbãtorile din strãinãtatea numitã ,,acasã”

Oameni cu degete prelungi, pianiºti ai

clapelor negre, zvârlugi apetisante,

primari îmbãlsãmaþi în urne de vot

ºi doctori ai duioºiei pragmatice

survoleazã realitatea ºi ne privesc de sus,

mirându-se de tencuiala furnicilor,

ce carã bucatã cu bucatã, soarele orb

al cetãþii în întunericul luminos de sub frunte.

Obosit ºi bãtrân, contaminat de maladia

celor ce se cred pãsãri, voi urca, în curând,

cu toatã viaþa netrãitã în spate,

Muntele Melcului, emigrând în þara mea

de cocori albaºtri, de fluturi ºi nori,

ºi voi dormi, cu unghiile adânc înfipte în carne,

sub ninsorile ei viscolite...

JOC CU SPÂNZURÃTOARE

Sub cerul de pânzã roºie ºi ovaþii

se joacã jocuri de-a Patria;

se inventeazã ºuruburi care nu folosesc

la nimic, arbori cotiþi ºi zaruri ale norocului...

Viaþa alunecã printre umbre, în pieþele publice

leviteazã Ane cu catedrale pe umeri,

cineva uitã sã plângã, altcineva

fluierã, altcineva sapã ºanþuri în osul frunþii.

Mulþimile stau cu mâinile întinse a rugã,

în timp ce frânele maºinilor scâncesc

bâjbâind dupã strãzile unei geometrii delirante,

drapelele fluturã frenetic ºi cuvintele

se aud într-o limbã moartã...

O adolescentã traverseazã Calea Lactee,

de la ferestrele unui bloc turn

un om oarecare, orb ca Homer,

sãtul sã tot priveascã în gol,

îºi imagineazã o frânghie ºi rãbdãtor

începe sã se legene, mãsurând timpul

care i-a mai rãmas de murit...

ÞARA SURDO-MUTÃ

În þara mea surdo-mutã

trâmbiþele megafoanelor

anunþã o nouã epocã de aur

în timp ce lucrurile

se holbeazã la oamenii

care orbiteazã în jurul planetei,

cãutând Americi nedescoperite

ºi stele mov, de unde televiziunile

transmit în direct

veºti despre raiul cãpºunilor

În þara mea interzisã îngerilor

fluturã drapele ºi iluzii,

fericirea se vinde ambalatã

în pungi de plastic,

se danseazã dupã ropotul ploii,

nici un sentiment nu e interzis

ºi lumea e veselã

ca la o nuntã de la care a fugit mireasa...

DEPLASAREA SPRE ROªU

Nu mai avem amintiri glorioase,

le-am pierdut

în pustiul de zile ºi nopþi,

visând viitorul

printr-un ochean întors

Nu mai ºtim pe care hartã e

Patria, afiºele de pe ziduri

nu mai urlã: Libertate, te iubim!

Ori învingem ori murim!...”

Am uitat fluviul de oameni, pietrificat

în prundiºuri secetoase,

memoria noastrã a devenit blondã!

De la o vreme democraþia e

o dictaturã cu amortizor

îndreptatã spre tâmpla universului

care se deplaseazã spre roºu...

MEMORIE COMUNITARÃ

Vine o primãvarã

amnezia fulgilor de zãpadã care

ne împuºcã în tâmplã

Vã mai amintiþi de teroriºtii

care trãgeau din orice poziþie?

De adâncul gãurilor negre?

De activiºtii sãraci ºi cinstiþi

Ai comunismului cu faþã umanã?

,,Unde ne sunt teroriºtii,

stimaþi tovarãºi?”

Acum, când ceasul de aur al naþiunii

atârnã în buzunarul amneziei,

despre complicitãþi trebuie sã vorbim

numai de bine...

De gâtul de lebãdã al spânzurãtorii

se vor auzi, în curând,

noile imnuri!

SEZONUL IEPURILOR

Prin umbrele de la marginea oraºului

trece adeseori jumãtate de iepure ºchiop

cãlare pe jumãtate de om politic.

E trist ºi i s-au înfundat urechile

de cuvintele profesorilor de limba românã,

care pun virgule ºi ghilimele când nici nu te aºtepþi.

Îl dor dinþii înfipþi în beregata pãmântului

ºi se plânge cã asudã, din noapte în zori,

plimbându-ºi taraba pe uliþa binelui

comunitar, ce i se prelinge printre degete

în fiecare campanie electoralã.

De-aia nici nu-i suportã pe deºtepþii

ãia, care în loc sã munceascã ºi-au

pierdut timpul prin facultãþi

bâjbâind dupã cai verzi pe pereþi ºi

scriind cãrþi, chiar dacã, pentru asta,

nefiind în puºcãrie, nu le reduce nimeni pedeapsa.

Jumãtatea de iepure ºchiop

cãlare pe jumãtate de istorie

pe care o þine minte, de la corijenþã,

a început sã ronþãie statuia unui morcov

votând cu mâinile sus

inepþiile tragice ale fragilitãþii memoriei.

Dupã care se dã de-a dura dupã umbra lui

cu urechile lungi ºi pios ia o lingurã de icre negre

de pe tava cu colivã a indemnizaþiei de nemurire.

CÂINELE

Câinele înfometat scheaunã

în urechile generalului în timp ce

prin stomacul lui defileazã

divizii de umbre negre

cu dinþii sclipind în întuneric.

Un câine al foamei adoarme

indiferent ºi bãtrân

în visul generalului

ºi generalul urcã glorios la tribunã

sã-ºi þinã discursul istoric:

,,În curând mitralierele

vor vopsi totul în roºu

ºi oamenii au sã se sature

de libertate ºi fericire!”

Umbra câinelui mârâie

în gândul generalului

ºi generalul se enerveazã

ºi latrã...

Lucian Mãnãilescu
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Savantul Ioan Athanasiu – personalitate marcantã a epocii sale
Prof. univ. dr. Nicolae CONSTANTINÎn galeria personalitãþilor ºtiinþifice româneºti de la începutul

secolului XX, Profesorul Ioan Athanasiu – de la a cãrui naºtere
se împlinesc 150 de ani – ocupã un loc special prin opera sa
ºtiinþificã, didacticã ºi socialã, precum ºi prin exemplul sãu de
savant-patriot. Prin contribuþiile sale la dezvoltarea ºtiinþelor
fiziologice, organizarea învãþãmântului superior, crearea de
instituþii ºi publicaþii culturale, implicarea în acþiunile de ridicare
a gradului de civilizaþie a populaþiei, Profesorul Ioan Athanasiu
a rãmas în istoria þãrii noastre ca personalitate-model a epocii
sale. El ocupã un loc special ºi în galeria înaintaºilor care au
contribuit la progresul medicinii veterinare ºi la conducerea
Asociaþiei Generale a Medicilor Veterinari din România.

Nãscut la 27 aprilie 1868, în localitatea Sascut din fostul judeþ
Putna (actualul judeþ Bacãu), Ioan Athanasiu a fost mezinul unei
familii de ºase copii a preotului Theodor Athanasie ºi Ecaterinei
Tãnase. ªi-a petrecut copilãria ºi a urmat cursurile claselor
primare în localitatea natalã ºi apoi gimnaziul la Bacãu.

În octombrie 1885, când încã nu împlinise 18 ani, Ioan Athanasiu
este admis, ca bursier, la ªcoala Superioarã de Medicinã Veterinarã
din Bucureºti, unde – dupã cinci ani de studii – îºi susþine lucrarea
de licenþã (1890) ºi apoi obþine diploma de medic veterinar (1891).
Dupã efectuarea stagiului militar, este numit medic veterinar al
oraºului Constanþa ºi, dupã doi ani de practicã profesionalã, devine
ªef de lucrãri la Catedra de Fiziologie a ªcolii Superioare de Medicinã
Veterinarã. În 1894 câºtigã prin concurs o bursã acordatã de statul
român pentru specializare în domeniul fiziologiei la Facultatea de
Medicinã din Paris ºi la College de France (1895-1898). Revenit în
þarã (1898), este numit Profesor suplinitor la Catedra de Fiziologie
ºi Histologie a ªcolii Superioare de Medicinã Veterinarã, iar în 1902
pleacã din nou în Franþa unde i se oferã poziþia de Vice-Director al
Institutului Internaþional de Fiziologie ,,Etienne Jules Marey”, funcþie
pe care o onoreazã pânã în anul 1905.

La stãruinþele renumiþilor profesori Gheorghe Marinescu,
Dimitrie Voinov, Paul Riegler ºi la solicitarea oficialã a lui Spiru
Haret, Ministrul Instrucþiunii Publice, Profesorul Ioan Athanasiu
demisioneazã de la conducerea Institutului Marey în anul 1905 ºi
revine în þarã unde este numit Profesor titular la Catedra de Fiziologie
comparatã de la Facultatea de ªtiinþe a Universitãþii Bucureºti,
funcþie îndeplinitã în paralel (cumul) cu cea de profesor de fiziologie
de la ªcoala Superioarã de Medicinã Veterinarã din Bucureºti.

În anul 1906, Ioan Athanasiu fondeazã, împreunã cu profesorii
Ion Cantacuzino, Gheorghe Marinescu ºi Dimitrie Voinov,
Societatea de Biologie (cunoscutã în epocã ºi sub denumirea de
Reunion Biologique de Bucarest), îndeplinind funcþia de Secretar
al acestei societãþi ºtiinþifice pânã la sfârºitul vieþii.

În anul 1907 este numit Director (funcþie echivalentã atunci cu
cea de Decan) al ªcolii Superioare de Medicinã Veterinarã (1907-
1910) ºi, din aceastã poziþie, reuºeºte sã-l convingã pe Spiru
Haret sã introducã în parlament proiectul ,,Legii de reorganizare
a ªcolii Superioare de Medicinã Veterinarã” (rãmasã în istorie
ºi sub denumirea de Legea Haret – Athanasiu) în baza cãreia se
pregãtea, de fapt, transformarea ªcolii Superioare de Medicinã
Veterinarã în facultate de medicinã veterinarã (eveniment realizat
în anul 1921).

În semn de recunoaºtere a valoroasei sale activitãþi ºtiinþifice,
în anul 1911 este ales membru corespondent al Academiei
Române, iar în perioada 1915-1920 îndeplineºte funcþia de Rector
al Universitãþii din Bucureºti. În condiþiile grele generate de
primul rãzboi mondial, în timpul refugiului Universitãþii Bucureºti
la Iaºi (1917), fondeazã revista Renaºterea Românã pe care o
conduce ºi o finanþeazã pânã în anul 1921. În paginile acestei
publicaþii de ºtiinþã, culturã ºi educaþie, Profesorul Ioan Athanasiu
publicã numeroase articole dedicate ridicãrii gradului de civilizaþie
a neamului românesc ºi aduce argumente de ordin ºtiinþific pentru
prevenirea pelagrei ºi alcoolismului, ,,douã flageluri care macinã
populaþia sãracã”.

În perioada 1921-1925 face mai multe deplasãri în strãinãtate
(Paris, Leiden ºi Bruxelles) pentru a cerceta în laboratoarele de
fiziologie bine dotate, unde putea beneficia de aparatura necesarã
experimentelor sale ºtiinþifice.

Însã, în anul 1925 apar primele semne de boalã ºi sãnãtatea sa
începe sã se deterioreze rapid, motiv pentru care în 1926 este
nevoit sã se interneze într-un sanatoriu la Paris. Conºtient de
evoluþia bolii sale necruþãtoare, în vara aceluiaºi an 1926 se
decide sã revinã la Bucureºti, unde înceteazã din viaþã în dimineaþa
zilei de 20 iulie.

Avea doar 58 de ani! Lãsa în urma sa o operã ºtiinþificã
valoroasã ºi o ºcoalã de fiziologie la care s-au format mari
personalitãþi ºtiinþifice române din domeniile biologiei, medicinii
omului ºi medicinii veterinare .

Creaþia ºtiinþificã a Profesorului Ioan Athanasiu
În personalitatea savantului Ioan Athanasiu s-au regãsit, într-

o complementaritate fericitã, calitãþile profesorului, cercetãtorului
performant ºi intelectualului-patriot implicat în multiple aspecte
sociale ºi educative ale tãrii.

Contribuþiile originale la dezvoltarea fiziologiei ocupã partea
centralã a operei sale ºtiinþifice, iar unele dintre rezultatele
cercetãrilor efectuate atunci, în mai multe subdomenii ale acestei
ºtiinþe, au rãmas ca date de referinþã a cãror valabilitate este
pãstratã ºi în prezent.1 In esenþã, obiectivele activitãþii sale
ºtiinþifice au vizat problemele majore pe care fiziologia, ºtiinþã
aflatã în permanentã evoluþie, le punea ca provocare pentru
comunitatea ºtiinþificã a epocii sale. Astfel, Profesorul Ioan
Athanasiu a abordat, singur sau în colaborare, domenii majore
ale fiziologiei, aducând contribuþii remarcabile la cunoaºterea
fiziologiei muºchilor, circulaþiei sângelui ºi limfei, funcþiilor
ficatului, proceselor bioelectrice din sistemul nervos ºi muºchi,
homeostaziei termice a organismelor, metabolismului energetic
ºi valorii nutritive a unor alimente.2

Cercetãrile sale referitoare la perfecþionarea ºi standardizarea
aparaturii de cercetare necesarã investigãrii funcþiilor organismului
au reprezentat obiectivul principal al eforturilor sale creatoare din
perioada 1902-1905 când a lucrat la Institutul Marey. Rezultatele
cercetãrilor sale privind metoda graficã ºi cronofotografia au fost
comunicate la Congresul Internaþional de Fiziologie þinut la
Bruxelles în 1904 ºi apoi publicate cu scopul declarat ca ,,ele sã fie
folosite de laboratoarele de fiziologie din toatã lumea”. Tot la
Institutul Marey, Ioan Athanasiu a efectuat cercetãri remarcabile
de mecanicã fiziologicã (înregistrarea directã sau prin transmisie
pneumaticã a funcþiilor mecanice ale anumitor organe) ºi a reuºit,
primul în lume, sã cinematografieze miºcãrile cililor vibratili.
Publicaþiile sale ºtiinþifice ºi calitãþile de cercetãtor de excepþie i-au
fost remarcate de timpuriu de comunitatea ºtiinþificã a epocii sale,
fapt ce explicã acceptarea lui ca membru al Comisiunii Internaþionale
a Fiziologilor când abia împlinise vârsta de 35 de ani, Ioan
Athanasiu fiind singurul român (ºi cel mai tânãr) dintre cei 21 de
membri ai acestei prestigioase structuri ºtiinþifice. 3

Ca recunoaºtere a valorii operei sale ºtiinþifice ºi pentru
consacrarea poziþiei sale în cadrul comunitãþii ºtiinþifice
internaþionale, Statul Francez i-a atribuit savantului român înalta
distincþie Legiunea de onoare.4 De acum, timp de peste douã
decenii, Profesorul Ioan Athanasiu a colaborat nemijlocit cu
personalitãþi ale elitei fiziologiei europene care au dominat
cunoaºterea ºtiinþificã în domeniile medicinii ºi biologiei de la
începutul sec. XX.

Una dintre temele de mare interes ºtiinþific ºi cu mare impact
social în epocã abordatã de Profesorul Ioan Athanasiu în perioada
1912-1914 a fost identificarea mecanismelor funcþionale prin
care se produc efectele nocive ale ingestiei de alcool. Într-o suitã
de opt lucrãri ºtiinþifice publicate pe aceastã temã, el a reuºit sã
obþinã informaþii ºtiinþifice care ºi astãzi stau la baza arsenalului
de mãsuri de prevenþie ºi combatere a alcoolismului.

În sintezã, deºi opera ºtiinþificã a savantului Ioan Athanasiu
nu a putut fi încã pe deplin inventariatã de istoriografii sãi, totusi
s-a reuºit pânã în prezent identificarea a 131 de lucrãri ºtiinþifice
apãrute în prestigioase publicaþii ºtiinþifice ale epocii sale, trei
tratate de specialitate (colaborãri internaþionale) ºi mai multe ediþii
ale cursurilor sale de fiziologie.5

Este un fapt cunoscut in istoria ºtiinþelor care consemneazã un
fenomen rar dar important pentru dezvoltarea comunitãþilor
ºtiinþifice, anume formarea ºcolilor ºtiinþifice. Acestea sunt
generate de atracþia specialã exercitatã de ideile avangardiste ale
unei mari personalitãþi asupra colaboratorilor sau chiar asupra
mai multor membri ai unei comunitãþi ºtiinþifice. Într-o scoalã
ºtiintificã autenticã, discipolii se inspirã din modelul mentorului
ºi apoi continuã sã dezvolte creator stilul de lucru ºi ideile
acestuia. Din acest punct de vedere, Profesorul Ioan Athanasiu
a fost un strãlucit creator de ºcoalã pentru ºtiinþele fiziologice
din România.6 Stilul sãu de lucru (rãmas legendar în domeniu!)
ºi cercetãrile sale de fiziologie experimentalã realizate în vechiul
Institut de Fiziologie (din str. Enei) al Facultãþii de ªtiinþe au
modelat formarea colaboratorilor sãi, care la rândul lor, au devenit
personalitãþi ºtiinþifice renumite ºi au ilustrat catedrele de fiziologie
ale facultãþilor de medicinã din Iaºi (Vasile Rãºcanu), Cluj
(Dimitrie Cãlugãreanu), Timiºoara (Marin Popescu), Bucureºti
(Ion Drãgoiu, Ion Niþescu), Facultatea de Medicinã Veterinarã
(Gheorghe Nichita) ºi de Biologie (Stefan Niculescu, G.
Teodorescu).

Contribuþiile Profesorului Ioan Athanasiu la dezvoltarea
învãþãmântului superior

Informaþiile documentare referitoare la viaþa ºi opera
profesorului Ioan Athanasiu susþin faptul cã acesta poseda acea
preþioasã calitate nativã numitã în mod obiºnuit vocaþie sau talent
pedagogic de excepþie.7 La cursurile sale, audienþa era formatã
nu doar din studenþii ºi colaboratorii sãi din catedrã, ci ºi din alþi
profesori universitari, medici, biologi, farmaciºti, chimiºti ºi chiar
oficialitãþi ºi simpli admiratori. Emblematic în acest sens a fost
cursul inaugural la Facultatea de ªtiinþe þinut în 1905 în Aula
Universitãþii Bucureºti la care au fost prezenþi ºi Regele Carol I
ºi Ministrul Instrucþiunii Publice Spiru Haret, curs despre care
presa vremii8 consemna: ,,Profesorul Athanasiu a fascinat întregul
auditoriu... La sfârºit, Regele ºi-a îndreptat paºii cãtre vorbitor ºi
cu mâna toatã întinsã, gest rar la Regele Carol I, i-a strâns mâna
felicitându-l ºi urându-i sã-ºi îndeplineascã misiunea tot aºa de
captivant, întotdeauna ca acum”. Astãzi putem specula cã,
prin aceastã participare, Ministrul Spiru Haret a dorit sã
demonstreze public cã numirea Profesorului Athanasiu ca ªef al
Catedrei de Fiziologie ºi Director al Institutului de Fiziologie a
hotãrât-o pe baza excepþionalelor calitãþi de profesor ºi om de
ºtiinþã ale acestuia.

De fapt, istoria fiziologiei avea sã demonstreze cã Profesorul
Athanasiu, conºtient de înaltele sale îndatoriri, s-a dedicat cu
toatã responsabilitatea slujirii învãþãmântului superior românesc.9

Stau mãrturie contribuþiile sale la organizarea de instituþii (ºi
alte structuri) universitare bucureºtene, aºa cum sunt:
reorganizarea ªcolii Sperioare de Medicinã Veterinarã (1909),
dezvoltarea acestei instituþii ºi transformarea ei în facultate (1921),
modernizarea vechiului Institut de Fiziologie pe care l-a
transformat într-un autentic centru de cercetare ºi specializare în
domeniu (1905-1925), înfiinþarea noului Institut de Fiziologie
în actuala Facultate de Biologie (demers realizat partial din cauza
decesului survenit în 1926), conducerea operativã a Universitãþii
Bucureºti10, în calitate de Rector (1915-1920), iniþierea
proiectului unui grandios campus universitar pentru studenþii
bucureºteni (Proiectul Cetatea Universitarã elaborat în 1924
împreunã cu Vintilã Brãtianu – rector ºi Zamfir Brãtescu – Secretar
de stat) º.a.11

Activitatea civicã a Profesorului Ioan Athanasiu
Profesorul Athanasiu a fost ºi o personalitate a vieþii publice

din România care a militat pentru implicarea mai eficientã a
intelectualitãþii (inclusiv a studenþimii) în efortul naþional de
ridicare a gradului de civilizaþie ºi bunãstare a societãþii româneºti.
În unele conferinþe þinute la Ateneul Român ºi prin numeroasele
articole publicate în presa vremii, în special în revista Renaºterea
românã, Profesorul Ioan Athanasiu a pledat, aproape cu
obstinaþie, pentru necesitatea emancipãrii pãturii þãrãneºti,
categoria socialã cea mai profund afectatã de sãrãcie ºi, de
asemenea, clama obligaþia statului de a proteja studenþii sãraci, în
special pe cei proveniþi din mediul rural.

În conferinþe intitulate sugestiv, precum: Hrana þãranului român;
Hrana soldatului în campanie; Valoarea alimentarã a
porumbului; Pretinsa valoare nutritivã a alcoolului, fiziologul
Ioan Athanasiu aducea în atenþia societãþii româneºti argumente
ºtiinþifice privitoare la pericolul reprezentat de alimentaþia deficitarã
calitativ ºi cantitativ, precum ºi asupra consecinþelor dezastruoase
ale alcoolismului. El afirma: ,,Þãranul român este ameninþat de
degradare… alcoolul ºi porumbul sunt douã flageluri care bântuie
populaþia noastrã ruralã, în special cea de la munte”.

În demersurile sale civice, Profesorul Athanasiu avea
convingerea cã studenþimea reprezenta, în acele condiþii socio-
economice ale þãrii, componenta cea mai dinamicã a intelectualitãþii
româneºti capabilã sã disemineze un mesaj iluminist în rândurile
populaþiei: ,,mergeþi, dragi studenþi, ºi risipiþi ceaþa care domneºte
atât de deasã asupra acestei pãturi”.12

În anul 1918, în preajma înfãptuirii unitãþii noastre naþionale,
Profesorul Ioan Athanasiu semneazã, în calitate de Preºedinte al
Asociaþiei Profesorilor Universitari din România (APUR),
Proclamaþia cãtre Românii de pretutindeni prin care mobilizeazã
concetãþenii spre depãºirea condiþiei neamului de pânã atunci
caracterizatã prin ,,diviziune, oprimare, umilinþã ºi resemnare”.

Un alt demers civic important pentru cultura naþionalã a fost
fondarea de cãtre Profesorul Athanasiu a Societãþii Cartea
Româneascã. Printre argumentele aduse pentru necesitatea
înfiinþãrii acestei societãþi culturale, Profesorul Ioan Athanasiu
(în calitate de preºedinte ºi prim-acþionar al acesteia), declara:
„nu avem cãrþi de popularizare a ºtiinþelor, nu avem cãrþi de
ºcoalã cum trebuie, de aceea marea masã a populaþiei trãieºte cu
acelaºi capital de credinþi greºite, de superstiþii ºi rutine care vin
de la cele mai vechi generaþii de strãmoºi”.13

Contribuþiile Profesorului Ioan Athanasiu la dezvoltarea bazelor
deontologice ºi principiilor etice ale profesiei sale se regãsesc ºi
în activitatea sa de Preºedinte al Societãþii (ºtiinþifice) de Medicinã
Veterinarã, precum ºi în înfiinþarea (împreunã cu profesorii A.
Locusteanu, P. Riegler, N. Filip ºi Dr. I. St. Furtunã) a Asociaþiei
Generale a Medicilor Veterinari din România (29 iunie 1914) al
cãrei Statut prevedea, printre altele, ,,cultivarea simþãmintelor de
stimã, confraternitate ºi susþinere colegialã… în apãrarea
intereselor profesionale”.

Spirit analitic ºi implacabil apãrãtor al adevãrului ºi dreptãþii,
Ioan Athanasiu nu a rãmas indiferent nici faþã de unele nedreptãþi
istorice petrecute în lumea academicã din afara þãrii. De aceea, în
anul 1925, el se afla în fruntea grupului internaþional de 16
oameni de ºtiinþã care au protestat în presa francezã împotriva
„marei nedreptãþi comise împotriva ilustrului fiziolog francez E.
J. Marey de cãtre cei care pretind a-i contesta meritul de a fi creat
metoda cinematograficã ºi inventat primul cinematograf. Metoda
cinematograficã ºi primul cinematograf sunt opera lui Marey ºi
reprezintã încununarea unei munci perseverente de aproape
jumatate de secol. El a creat fotografia animatã sau
cinematograful. Dupã moartea lui Marey (1904), Domnii A. ºi
L. Lumiere pretind a fi inventatorii...”

Modul în care era perceputã în societatea româneascã activitatea
civicã a Profesorului Ioan Athanasiu a fost reflectat ºi de presa
epocii sale. Astfel, în revista ºtiinþificã V. Adamachi, în numãrul
din august 1926, se consemna: ,,Fire cinstitã, de o corectitudine
exemplarã, era tipul savantului apusean, atât de rar la noi. Þinându-
se departe de intrigile politice, cuvântul lui era cuvânt ºi te puteai
bizui pe el... Un om adevãrat, condus în viaþã de principiile
morale cele mai înalte”.

Acesta a fost profilul intelectual ºi moral al Profesorului Ioan
Athanasiu, un model peren pentru generaþiile care i-au urmat.

1 I. Athanasiu,  Ergographe double a bille, în „Travaux de
l’Association de l’Institut Marey”, Tome II, Paris, 1910.
2 N. Constantin, Viaþa ºi opera Profesorului Ioan Athanasiu, Editura
Medicalã Veterinarã, Bucureºti, 1998; Gh. Nichita, 10 ani de la
moartea profesorului I. Athanasiu, în „Buletinul Asociaþia Generalã
a Medicilor Veterinari din România”, XLIX, nr. 3-4, 1937.
3 A. Chauveau, H. Kroneker,  I. Athanasiu, A. Waller, E. Errera,
Travaux de l’Association de l’Institut Marey, Ed. Masson, Paris,
1905.
4 N. Constantin, op. cit.; Gh. Nichita, op. cit.; N. Varachiu, Ioan
Athanasiu. Personalitãþi din trecutul medicinei veterinare, vol. I,
Bucureºti, 1987, p. 89.
5 N. Constantin, op. cit.
6 Ibidem; Gh. Nichita, op. cit.; I. Poenaru et alii, 75 de ani de la
întemeierea învãþãmântului medicinei veterinare în România, Edit.
Universitãþii Bucureºti, 1931.
7 N. Constantin, op. cit.; Gh. Nichita, op. cit.; P. Riegler, Savantul
fiziolog veterinar Ioan Athanasiu, în „Arhiva Veterinarã”, nr. 5-
6, 1926.
8 St. Stelian,  Savantul-Profesor Ioan Athanasiu – geniala figurã a
profesiei noastre, în „Revista Dreptul nostru”, vol. XVIII, nr. 7-8, 1942.
9 C. Simionescu, N. Moroºanu, Pagini din trecutul medicinei
veterinare româneºti, Editura Ceres, Bucureºti, 1984; O. Vladuþiu,
A. Rigani, Contribuþii la progresul ºtiinþelor medicale veterinare,
Asociaþia Medicilor Veterinari din România, 1994, p . 22.
10 Ov. Bozgan, Universitatea din Bucureºti: 1864-1990, Editura
Universitãþii Bucureºti, 1994.
11 I. Poenaru et alii, op. cit.; N. Constantin, op. cit.
12 Gh. Nichita, op. cit.
13 Ibidem.



88888 LITERLITERLITERLITERLITERAAAAATURTURTURTURTURA SUDULA SUDULA SUDULA SUDULA SUDULUI / SUDUL ÎN LITERUI / SUDUL ÎN LITERUI / SUDUL ÎN LITERUI / SUDUL ÎN LITERUI / SUDUL ÎN LITERAAAAATURÃTURÃTURÃTURÃTURÃ

CÃRÞILE  PRIETENILOR  MEI  (X)

Florentin
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Între topos ºi atopos

Florin Costinescu – poetul „lãsat singur în faþa Adevãrului”

Florin Costinescu, un nume bine

ºi temeinic impus în literaturã încã

înainte de 1989, se apropie – iatã! –

de o vârstã rotundã (s-a nãscut la 16

mai 1938 în Slobozia – Ialomiþa). O

vârstã care este în general cea a

bilanþurilor ºi a unui necesar popas pentru a privi în urmã

la ceea ce ai realizat, ce ai fi putut realiza ºi n-ai reuºit ºi,

în genere a seninãtãþii ºi calmului cu care îþi poþi privi

contemporanii, colegii ºi prietenii.

Acest scriitor, care a practicat în tinereþe ºi pânã la

pensionare, cu o rarã ºi de admirat devoþiune,

ziaristica, n-a mai apucat sa fie publicat în

renumita (prin anii 60-70 ai veacului trecut)

colecþie „Luceafãrul” în care au debutat aproape

toþi poeþii Generaþiei numitã mai târziu „Generaþia

’60", de la Nichita Stãnescu ºi pânã la Daniel

Turcea, de la Adrian Pãunescu ºi Ana Blandiana ºi

pânã la Gheorghe Pituþ, Gheorghe Istrate ºi alþii,

colecþia amintitã dispãrând la începututl anului

1970, o datã cu reorganizarea sistemului editorial.

Dar, deºi n-a apãrut acolo, spiritul generaþiei cu

pricina s-a pãstrat ºi în al sãu volum Adierea

tãrâmului (1972), care îl circumscrie pe autor fãrã

nicio îndoialã în plutonul larg al poeþilor care

aduceau un suflu nou în lirica româneascã – atât

prin vigoarea discursului cât ºi prin prospeþimea

imaginilor ºi – mai ales! – a viziunii despre lume

ºi literaturã.

Ceasul a bãtut atunci o orã astralã ºi pentru

acest bard, care avea sã publice ulterior (la

rãstimpuri potrivite, nici prea scurte pentru a trezi

suspiciunea criticilor ºi a cititorilor, dar nici prea

lungi pentru a da naºtere la întrebãri legate de

resursele sale poetice) volume ce s-au bucurat de

unanime aprecieri, fiind, ca atare, comentate de

condeie autorizate în domeniu. Ba mai mult,

sufletul sãu inocent s-a simþit atras ºi de lumea

copilãriei, poetul scriind ºi publicând mai multe

plachete de versuri inspirate de vârstele noastre

cele mai frumoase ºi mai nevinovate.

Adierea tãrâmului (1972), Ramura de veºnicie

(1974), Numãrãtoarea de aºtri (1977), Totdeauna

iubirea (1979), Marele semn (1980), Pânã la

galben (1981), Imperiul de corali (1986), Cercul

ºi inocenþa (1987), Naºterea zilei (1989), La

umbra Corintului (1995), 101 poezii (2001),

Secunda eternã (2008), Nuferi blestemând (2010), Sisif,

dezlegarea de vinã (2013), Clipa ºi amfora (2015), apoi

Cãlãtoriile lui Bogdan Nãzdrãvan (1978), Cum se dau

nume copiilor (1983), Cine l-a vãzut pe Zdreanþã (1990),

Cele patru pãsãri ale zilei (1991), Ronþãilã e cu noi

(1995), Ulisia (2010), la care se adaugã volumul

Convorbiri cu Florentin Popescu (2015) formeazã astãzi

o operã dacã nu foarte bogatã în orice caz foarte diversã,

interesantã ºi valoroasã, un „bilanþ” literar care-l

legitimeazã ºi-l acrediteazã pe autorul ei drept o

personalitate mai mult decât remarcabilã în galeria

scriitorilor noºtri contemporani. Ca atare, pe lângã

dicþionarele ºi istoriile literare care s-au scris pânã acum

ºi care i-au comentat creaþia ºi cele viitoare vor trebui sã-

i acorde un capitol ºi un spaþiu pe deplin meritate, chiar

dacã, prin absurd, am presupune cã de azi încolo Florin

Costinescu n-ar mai publica niciun volum. Dar aºa ceva

nu credem sã se poatã întâmpla de vreme ce acest

polivalent autor este prezent cu scrieri în presa literarã,

iar fântâna inspiraþiei lui pare a fi departe de a seca.

Trecãtorul ºi alte poeme (Editura eLiteratura,

Bucureºti, 2017) vine sã reconfirme demonstraþii ºi virtuþi

mai vechi ºi recunoscute de cãtre toatã lumea, dar ºi sã

confirme ceea ce în texte mai de demult abia se putea

întrezãri: ancorarea poetului în realitatea (socialã,

literarã) din imediata sa vecinãtate, probabil un reflex al

gazetarului de odinioarã, bun ºi neobosit observator al

faptelor ºi al oamenilor.

Sã ne explicãm.

Trecãtorul, poemul care dã ºi titlul cãrþii ºi a fost

aºezat primul, ca un fel de prefaþã, ni se pare a fi o

meditaþie asupra condiþiei umane în general. Poetul îºi

îndreaptã gândul cãtre „trecãtorul” anonim care poate fi

oricine ºi-l vede nu doar strãbãtând o stradã ori un drum,

ci – prin timp – însuºi necuprinsul Universului:

„Trecãtorul este mereu altcineva, / cu cât mai repede

merge, / spre Lumina care l-a chemat, / spre întunericul

care, înfrigurat, îl aºteaptã, / el este mereu altul cu cât

cineva de sus îl priveºte, / ocrotindu-l ca pe fiul

neajutorat, / da, altul este trecãtorul de la o clipã la alta,

/ pregãtindu-ºi pasul urmãtor el / înainteazã mereu spre

sine ºi spre altã identitate, / pe care târziu o descoperã ºi

o trãieºte / cu cât privirea înainte-i aleargã, câine de

vânãtoare, / descoperind spaþii necunoscute, / cãutând

încã fãrã sã ºtie / în urmele lãsate paºii pierduþi

odinioarã”. Iar ceva mai la vale, spre a se face ºi mai

exact înþeles, poetul adaugã: „... alta este identitatea celui

ce admirã / un tablou celebru, / uimindu-se de adâncimea

propriei priviri, / nu mai vorbesc de cel care traverseazã

/ de la un capãt la altul un rãzboi mondial, / o molimã

teribilã, dezastrele unor cutremure / sau timpul dragostei

prãbuºit peste el / precum gloria fumegândã a imperiului

roman.”

Dacã ar fi sã ne raportãm cam la tot ce a scris Florin

Costinescu mai înainte, ar trebui sã recunoaºtem cã de

data aceasta avem a face cu ceva în întregime nou, cel

puþin ca viziune, dacã nu ºi altfel. Câtã limpezime în

expresie tot atâta profunzime în gândire. Câtã confesiune

ºi observaþie tot atâta filosofie.

Nu mai puþin expresiv este ºi poemul urmãtor, Singur

în faþa Adevãrului, în care bardul se adreseazã cuiva

necunoscut (poate iubitei sau mai degrabã Divinitãþii,

precum odinioarã Arghezi sau Voiculescu), în cele din

urmã realizând cã însãºi condiþia lui de scrutãtor al

adevãrului ºi al sensurilor lumii este aceea a solitudinii:

„M-ai lãsat singur / în faþa Adevãrului / ºi n-am avut cum

sã îngenunchez, / cum sa mã apãr, / sã strig, / Avea ochii

adânci, / ca o necruþãtoare prãpastie, / respiraþia-i ardea

totul în jur / nu erau focuri acelea, / un ospãþ era – de

singurãtate / ºi frig...”

Cât priveºte textele grupate în primele cicluri ale

cãrþii (Trecãtorul ºi alte poeme, Icoane pe aer, Eu am

înclinat Turnul din Pisa), acestea vin sa potenþeze, ca

adjuvante, liniile generale ale universului liric propriu

acestui autor. E vorba de poezii de dragoste, dar ºi de

meditaþie, ca ºi de un fel de panteism, de o cufundare a

eu-lui poetic în naturã ºi în toate cele ale Universului,

scriitorul neîncetând sã se bucure, ca un copil de

miracolele lãsate de Dumnezeu pe pãmânt, de

frumuseþea anotimpurilor, a câmpiei, a pãdurii ºi

râurilor. Tuturor le înalþã imnuri de bucurie ºi de

luminã: „Puterea unui arbor e-a seminþei, / a flãcãrii

ce-o mistuie a zbor – zice el într-un loc (Puterea) –

, cinstire, deci seminþei care arde, / în rãdãcini, în

fructe ºi în flori, // Seminþei care jertfa ºi-o asumã,

/ sã creascã trunchiul drept, neîncetat / într-un

pãmânt ce naºterea i-o ºtie / pãmânt rodit, prãdat

ne-ngenuncheat, // Seminþei ce ºi piatra o supune /

cu forþa ce-i e datã, a-ncolþirii, / cinstire deci, acestei

aspre forþe / a permanenþei ºi a nemuririi...”

În necontenitul ºi totodatã fascinantul dialog

purtat cu natura ºi Cosmosul, poetul vede cum

„stelele citesc texte celebre” ºi-ºi îndeamnã

contemporanii sã „citeascã” pânã la capãt ºi cu

multã atenþie „Iarba lui Whit Whitman”, sã se

bucure de „Ora miresmei de tei”, sã „asculte mersul

stelei”, sã se piardã „prin miresme ºi lanuri”, sã

simtã „Fiinþele verii” ºi sã priveascã „izbucnirea

de petale” din grãdininile ce vin sã ne aminteascã

de faptul ca ne-am îndepãrtat de farmecul livezilor

ºi al grãdinilor în primãvarã, în varã ºi în toate

anotimpurile: „Mã recunosc învins – a câta oarã? /

De firul ierbii întors în primãvarã, / de re-nvierea

lui – ºi glorie ºi rugã, / de fuga lui spre ’nalt ce

fugã! // Învingãtor ca ele, perpetuând izbânda, /

nu va cunoaºe vreodat-osânda / de-a fi legat de

lanþul neputinþei, / el urcã-n cer chiar strigãtul

seminþei.” (Recunoaºtere)

În Icoane pe aer, poem ce dã titlul unui ciclu,

descoperim ºi o sui-generis artã poeticã: „ªei ºi

scãri, cãlãreþii-s aproape, / vor trece-n curând

învolburatele ape / ale tãcerilor noastre, sfintele, /

sã ne aducã cuvintele... // Vom împodobi cu ele,

albe, filele, / sã nu ni se usuce zilele, / sã nu ni se clatine

sãptãmânile, / sã nu ne sece fântânile, // Le vom trimite

apoi sã ocroteascã stelele, / sã se joace cu ielele, sã se

roage cufundate-n smerenie / sã aprindã lumini la ceas

de vecernie. // Aºa-s cuvintele noastre – sacrã alcãtuire /

de cer albastru ºi nemurire, / icoane desenate pe aer,

înmiresmate, / îngemãnare purã de clipã ºi eternitate...”

Nu ºtim ºi nici nu suntem curioºi sã aflãm dacã Florin

Costinescu vrea sã acrediteze un nou gen de poezie

„Invectiva”, însã ciclul cu acest titlu ne-a dus cu gândul

la textele scrise pe vremuri de un Al. Vlahuþã, de un Teodor

Neculuþã, de unii dintre paºoptiºti, cei care ne-au lãsat o

liricã aºa-zis „socialã” de o valoare îndoielnicã: „satira”.

Satira, cultivatã cu obstinaþie de un alt poet, Nicolae

Dragoº, începe sã câºtige teren în ultima vreme fiindcã,

slavã Domnului!, „subiectele” se aflã la tot pasul: în

parlament ºi în afara lui, la Guvern, în anume medii

sociale etc., etc. Iatã cã ea, satira, l-a atras ºi pe poetul

nostru ºi titluri precum Elegie la piedestalul primarului

general, Sã vezi ºi sã te cruceºti, Papagalii demnitari,

Gogomãnia creatoare, vorbesc de la sine. De remarcat

cã, având mult umor, Florin Costinescu reuºeºte sã

„îmbrace” subiectele în haine potrivite, ceea ce le face,

pânã la urmã, agreabile.
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Gabriel Dragnea
Lia Maria
Andreitã,

Când se topeºte zãpada, pãmântul este trist. ªi cerul este trist, vãrgat ca un þol de bumbac dintr-o casã

sãracã, pe care femeia nepriceputã, dupã ce l-a spãlat cu sãpun ºi apã fiartã, ºubrezindu-i culorile, îl atârnã pe

culme cu vãrgile culcate, încât ele, culorile, lipsite de vlagã, încep sã migreze spre vale, prelingându-se unele

în altele. O þãrancã aprigã, care þine casa ca paharul de curatã, vãzând pe culme aºternutul, sigur va zice: Uite,

proasta, cum l-a mociorlit! Aºa este cerul, la început de martie: mociorlit, când mantia albã se retrage, uneori

treptat, alteori brutal, lãsând trista negrealã a pãmântului sã-þi invadeze sufletul. Dacã nu-ºi face apariþia o

ploaie care sã sporeascã tristeþea, atunci se furiºeazã un vântuleþ ce zvântã ºi lumineazã ochiuri mai mari sau

mai mici de pãmânt, dupã cum acesta este mai ridicat sau mai lãsat. Tot el, vântul, se înfurie ºi mãturã grãdina

de frunze ºi alte gunoaie, pe care le propteºte în colþul gardului. ªi parcã tot vântul, cu o forþã miraculoasã,

începe sã împingã vãrgile acelea duºmãnoase de pe cer, lãsând lumina sã le sfâºie ºi, în cele din urmã, sã

cucereascã toatã bolta. Aºa este, la þarã, sfârºitul de iarnã; dar nici oraºul nu are o înfãþiºare mai veselã, în

perioada aceasta.

De acum, soarele devine cel mai iubit prieten. Îl cautã iarba, cu primul ei colþ; îl cautã gâzele, cu aripile lor

plãpânde; îl cautã pãsãrile cerului ºi ale pãmântului; îl cautã animalele pãdurii ºi ale curþii; îl cautã omul, cu

nevoile lui.

Într-o primãvarã luminoasã, cu pomi înfloriþi, cu zambile îmbobocite, cãrora albinele începuserã sã le dea târcoale, când tot satul arãta ca

un rai, învãluit de petalele florilor de corcoduº, care erau spre trecere în fruct, atunci, pe uliþe se auzea o chemare, o voce blândã, în armonie

cu atmosfera: Capºa! Capºa!.Hai la Capºa! Din primãvara aceea ºi pânã a trecut în lumea cealaltã, el a completat decorul satului cu felul

aparte de a-ºi câºtiga existenþa.

Capºa era un bãrbat de staturã medie, costeliv, iute la mers ºi rãbdãtor cu oamenii. Era un fel de negustor ambulant. Un marchidan. Purta

pe umãrul stâng o cobiliþã, de care erau agãþate, la cele douã capete ale ei, câte un coº de nuiele gãlbui-roºcate, de formã ovalã; un coº plat,

cu marginile scunde, de-o palmã, în care erau aranjate mãrfuri foarte atrãgãtoare. Într-unul cãra produse alimentare ºi era acoperit tot timpul

cu un tifon, iar al doilea era încãrcat cu articole de mercerie.

Capºa nu vindea niciodatã copiilor. Gospodinele înglodate în treburi, când îl auzeau prin apropiere, puneau câte un ou sau un bãnuþ în

mâna copilului ºi-l trimiteau sã ia fie un ac de cusut cu urechile mari, sã intre firul de lânã prin ele, ori o punguþã cu boabe de piper, sau o

papiotã albã. Negustorul, de cum îl vedea, fãrã sã-l asculte, îl trimitea sã vinã cu unul dintre pãrinþi. Nimeni nu se supãra; aºa cã, de la Capºa

cumpãrau numai adulþii, iar copiii priveau ºi nu-ºi lãsau pãrinþii numai cu acul de care aveau nevoie, pânã nu le cumpãrau ºi lor mãcar o

caramea sau câte o bomboanã înfãºuratã în þiplã.

Capºa ridica pânza de tifon în colþul de el ºtiut, unde gãsea marfa cerutã. Rar, când vreun pãrinte cerea sã vadã, ca sã poatã sã aleagã vreo

zaharicalã pe care ºi-o amintea din copilãria lui, atunci negustorul deschidea pânza, iar privirile copiilor nu se mai puteau dezlipi de coº. Pe

lângã câteva pacheþele cu condimente, care nu stârneau interesul, zâmbea rahatul cu mieji de nucã sau cu arahide, câte douã bucãþi ambalate

în celofan; rahatul din trandafir; puzderia de caramele cu lapte, cu zmeurã, cu cacao, cu cafea albã; puzderia de bomboane cu umpluturi ºi fãrã

umpluturi, spirtoase sau cu lapte, ambalate câte una sau mai multe la un loc. Susanul se prezenta, ºi el, în câteva feluri. Nu lipseau nici

ciubucele, tot un fel de susan. Fascinante erau, însã, acadelele sau zaharicalele fãcute dintr-un zahãr poros, cu forme pãtrate sau dreptunghiulare,

umflate ca niºte pernuþe, sau sub forma unor mici baghete, puþin rãsucite, toate îmbrãcate în dungi portocalii, trandafirii, grena sau verzi. De

asemenea, era prezentã ºi halvaua în cubuleþe ºi zahãrul bucãþi, în diferite forme.

În celãlalt coº, gospodinele gãseau nasturi de forme, culori ºi mãrimi diferite, papiote cu aþã pentru maºina de cusut pânzã sau aþã de

cojocãrie. Bobine ºi ciulele pentru brodat feþe de mese, feþe de perne sau cearºafuri, ori de cusut florile de pe altiþa cãmãºii de dat la nuntã.

Testeaua cu ace de cusut cu urechi pentru aþã finã sau cu urechi mari, prin care sã treacã firul de tort cu care femeia unea cele trei foi þesute

ale pologului, fiecare foaie având o lãþime de 80 de centimetri ºi lungimea de patru metri, un lucru ce nu lipsea din zestrea nici unei fete. Rolul

lui era o datã pe an, dar foarte important: la treierat, se rãsturnau pe el boabele de grâu – de unde, treptat, era adus acasã cu cãruþa. În restul

anului, dupã ce era scuturat ºi spãlat, pologul aºtepta întins pe salteaua de paie a unui pat, pânã anul urmãtor.

Igliþe ºi andrele de diverse mãrimi, ace, mai subþiri sau mai groase, pentru maºini de cusut; spilci mici, cu mãciulii multicolore, de prins

baticul sã nu alunece de pe cap sau spilci mari, cu mãciulia de sticlã albã, pentru fulare, broboade ori pentru pãlãria vreunei învãþãtoare.

Când omul îi ieºea în cale sau îl striga, negustorul se oprea, se înclina uºor de partea cu cobiliþa, o prindea cu ambele mâini ºi o lãsa biniºor

jos, pânã ce coºurile se sprijineau pe pãmânt; apoi trãgea cobiliþa într-o parte a coºurilor. Servea cu atenþie fiecare client, iar ei îl respectau,

la rândul lor, ºi nu se atingeau de marfa din coº.

Vindea pe bani sau pe ouã.

Capºa cutreiera satul pe toate uliþele: de cum se zvânta drumul, primãvara, pânã toamna, când uliþele erau înghiþite de noroi. Clienþii lui de

bazã erau bãtrânii, cã þãranii, în perioada aceasta, plecau dimineaþa, în zori, la muncile câmpului, ºi se întorceau pe drumul luminat de lunã.

Capºa locuia pe la jumãtatea satului, într-o cãsuþã de pãmânt, pe uºa cãreia, ca sã intre, trebuia sã se aplece. Era acoperitã cu trestie, vãruitã

de Dobriþa, nevasta lui; cu ferestrele ºi stâlpii prispei vopsiþi în albastru. Avea trei copii ºi, cu greu, fãcea faþã nevoilor, dar îºi pãstra

demnitatea. Nu-l bârfea nimeni, nu-l iubea nimeni, dar nici nu-l ura careva. Dacã omul avea nevoie de un ac, de o aþã, de un nasture sau de

condimente, la Crãciun, îºi aducea aminte de el; dacã nu, fiecare, strivit de nevoi, nici mãcar nu-l mai auzea, aºa se obiºnuiserã cu vocea lui.

ªubreziþi de sãrãcie, au avut vieþi scurte, ºi el, ºi Dobriþa, lãsând în urma lor cei trei flãcãi nerostuiþi la casele lor. Oamenii îi purtau însã

amintirea în fiecare mãrunþiº cumpãrat de la el. Mai ales, femeile: Bunã igliþa asta de la Capºa, nu agaþã firul; sau: Frumoºi nasturii ãºtia, de

la Capºa, ºi rezistenþi, de când îi port, nu s-a spart unul. Mai auzi ºi azi câte o bunicuþã, dând acul gros vreunei nepoate, sã coasã toba ºi

caltaboºii, la Crãciun: Sã aveþi grijã de acul ãsta, cã e de oþel, he-he, ce marfã aducea Capºa, cã de la el l-am cumpãrat.

Primãvara, femeile de la þarã nu-ºi vãd capul de treburi. Vãruiesc casa pentru Paºti, se ocupã de grãdinã ºi de vie. Apoi, de câmp. Dacã

nu rãspund imediat la semnele date de vie, lucrurile se încurcã ºi riºti roadele acelui an; la fel ºi timpul legumelor; iar dacã porumbul nu l-

ai semãnat pânã la Sfântul Gheorghe, aºa cum grâul dacã nu a fost semãnat pânã la Sfântul Dumitru, nu mai ai ce culege anul acela.

Într-o noapte de primãvarã, gutuii erau înfloriþi; ei înfloresc ultimii ºi fructele lor se culeg ultimele. Aproape toþi ceilalþi pomi îºi trecuserã

florile în fruct când, aºa, din senin, s-a iscat o bãtãlie între douã vânturi venite din direcþii opuse, care s-au întâlnit chiar în coroanele celor

doi gutui din faþa casei, printre crengile acestora, încãrcate de flori mari, pentru cã aºa le era soiul, ºi gutuile erau mari. Bãtãlia am simþit-o

ºi noi, din casã, ca pe o vijelie ce a fãcut geamurile sã zãngãne toatã noaptea; dar jaful de pe câmpul de luptã l-am vãzut abia a doua zi.

Sub cei doi pomi era un covor alb de flori, iar pe prispa casei, pe lipeala proaspãtã, erau flori risipite din loc în loc. În colþul prispei dinspre

ºosea, vijelia înghesuise aproape un coº de flori, iar în colþul dinspre curte, plângeau cam tot atâtea. Am plâns ºi eu cu ele, ridicându-le în

palmã ºi mângâindu-le pe fiecare. Pãrinþii mei erau plecaþi la vie. Nu ºtiam dacã dimineaþa apucaserã sã vadã mãcelul.

În pomi mai scãpaserã vreo douãzeci de flori, unele pe sub poale ºi câteva aproape de trunchi.

Le-am adunat pe cele de pe pãmânt ºi le-am urcat pe prispã, lângã celelalte, crezând cã le uºurez suferinþa. Obosisem, ºi am fãcut o pauzã,

ca sã hrãnesc porcul ºi pãsãrile.

Când m-am întors, le-am gãsit speriate de un vânticel care începuse sã le rãzleþeascã. Le-am strâns pe cele alungate de pe prispã ºi m-am

aºezat pe preºul din faþa uºii. Fericite cã sunt lângã ele, florile au început sã se ascundã în poala mea, în bãsmãluþa mea, în braþele mele. De

cum le dibuia o palã de vânt, ele se îndreptau spre mine. Observând cu câtã uºurinþã le înºfãca vântul, m-am gândit sã le ajut sã-i vinã de hac.

Le-am lãsat puþin singure ºi am fugit la pernuþa cu ace, de unde am luat un ac ºi un bobin, cumpãrate mai demult de la Capºa, ºi am început

sã înºir florile pe aþã. Am fãcut multe salbe, cu care am împodobit ferestrele casei. Oricât de viclean ar fi fost vântul, de acum nu le mai putea

despãrþi. Pânã seara, le-am salvat pe toate, dar terminasem ºi aþa mamei.

Seara le-am arãtat pãrinþilor mei, cât de frumoasã era casa aºa, împodobitã de mine, dar sufletele lor erau împietrite de prãpãdul pe care-

l vãzuserã de dimineaþã, ºi numai tata a scãpat un zâmbet amar. Mama era posomorâtã ºi nu a scos o vorbã.

Atunci am înþeles cã familia nu eram numai noi, eu, tata ºi mama, ci ºi pomii ºi florile, pãsãrile ºi animalele din curte, ºi via ºi tot ce rodea

din munca noastrã, în grãdinã sau în câmp.

…Gutuile se culegeau târziu, dupã ce cãdea bruma. Le rupeam cu codiþã ºi douã frunze în jur. Uneori, gãseam câte douã pe aceeaºi

crenguþã; pe astea le agãþam sus, la ºtergare. Restul, aproape o cãruþã, le aºezam pe jos, în camera fãrã foc, unde mama vãruise ºi podeaua.

Umpleau casa de arome, izgonind duhurile rele. Ne desfãtam cu ele toatã iarna, proaspete sau coapte în cuptor,. Gutuile sunt pline de virtuþi

– am citit mai târziu. Conþin vitamina C, ajutã la curãþirea cãilor respiratorii. ªi multe altele. Þãranul, însã, nu analizeazã compoziþia fructei,

dar ºtie cã, fãrã gutui, iarna trece mai greu.

Bucureºti, 15 decembrie 2017, de Sfântul Elefterie

Capºa

Trebuia sã fie o banalã plimbare de searã la
marginea pãdurii pe care o ºtiam din copilãrie.
Deseori, când mã simþeam sufocat de prezenþa
mobilierului vechi, de aceleaºi umbre care parcã
îmi cerºeau îmbrãþiºãrile tremurânde, când
dorinþa de a asculta tãcerile era mai mare decât sã
stau nemiºcat ºi sã numãr secundele unui ceas
împãienjenit, rãstignit pe pereþii nevãruiþi, îmi
luam o foaie de hârtie ºi-un creion ºi evadam
dintr-o singurãtate în alta, mai crudã, vibrantã,
parcã ruptã din tabloul Paradisului pierdut, dupã
alungarea lui Adam. Era o toamnã decupatã din
tablourile lui Cezanne în care singurãtatea florilor
îºi exersa dansul la marginea pãdurii, printre paºii
mei. De fiecare datã, toatã aceastã coregrafie a
culorilor pe ritmuri de vals mut era o invitaþie în
adâncul de lemn. O chemare pe care niciodatã nu
am refuzat-o. Era particula microscopicã a unei
infinite plãceri care îmi invada trupul pânã la os.
În întinsul de licheni ºi frunze moarte, printre
copacii-cruci, singurii care mai pot vorbi despre
tãcere ºi învierea omului nou, îmi cãutam mereu
un alt loc unde sã-mi pot sculpta visurile pe
rãdãcini dezgolite. Apoi pe foaia de hârtie scriam
poezia zilei în care renãºteam cu noi aripi
reînviind zborul îngerilor abandonaþi sub paºii
amorþiti ºi resemnaþi ai oraºului prãfuit de ani, cu
ambiþiile arestate. O reciteam ºi apoi o îngropam
în micul meu cimitir al poemelor dedicate lumii.
Pânã într-o zi când, sub rãdãcinile unui fag bãtrân
am gãsit un sãculeþ de pânzã veche ce avea
înãuntru, un bilet îngãlbenit ºi atent împãturit ce
purta sigiliul Eternei Cãutãri a Omului. Erau
versuri scrise cu litere caligrafice, subþiri, în culori
pãmântii amestecate cu nuanþe de cer aflat la
rãsãritul soarelui: „Sunt fluture venit din
amintire/ Ce caut clipa ce-a trecut/ Zadarnicã
speranþã, ºovãire/ Mi-e trupul obosit de lut.// De
câte ori eu aripile-ntind/ Îmi pare cã mi se lãrgeºte
zarea/ ªi tot zburând cu gândul în trecut/ Nu mai
gãsesc la-ntoarcere cãrarea./ Sunt fluture venit
din amintire/ Ce nu gãsesc la-ntoarcere cãrarea.”

De atunci, toate nopþile îmi sunt scãldate în
infinite amintiri pe care le resimt mereu ºi le vãd
în fiecare vis, sculptate pe aripile de cearã ale
fluturilor rãtãciþi în catedralele nopþilor. Printre
coloanele lor înalte, gotice înalþ zmee de fum
dintr-o þigarã uitatã în buzunarul de la piept ºi-
mi numãr în liniºte paºii pânã la altarul unde mi
s-au cununat cândva privirile cu zãrile, cu
adâncurile, cu toate culorile din privirile celei
care pleacã mereu ºi revine în fiecare noapte
desenatã sub cearcãnele lumii, o lume vãruitã
strident ºi care-ºi joacã rolul sub ochii mei.

Acesta este infinitul care se ascunde printre
secundele ceasului meu prãfuit, care se hrãneºte
cu umbrelele oamenilor care se strecoarã cu
pãcatul lor nerostit în nopþile mele de catedralã
pãrãsitã.

P.S. Ah, sã nu uit! Adam, chiar ºi acum mai
muºcã pe ascuns din mãrul pãstrat cu grijã în
buzunarul cusut din frunze ºi piele de ºarpe.

Poemul
infinitei
cãutãri
într-o

scrisoare
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În centrul capitalei lombarde, Milano, sub privirea atot
cuprinzãtoare a lui Leonardo da Vinci, furnicarul uman se
îndreaptã prin piaþa à la Scala spre galeria Vittore Emanuelle al
doilea, centrul modei ºi al bunului gust. Aici se aflã marile firme
care dau tonul modei: Gucci, Armani, Steillman, Vuitton, de
aceea Milano este prezentat în prospectele turistice drept oraºul
în care bate gongul modei. Moda are, desigur, importanþa ei,
însã ceea ce dã eleganþã orasului sunt instituþiile sale artistice,
muzeale, lãcaºele de cult, la care se adaugã Tetro alla Scala,
emblemã a scenei lirice mondiale.

În piaþa celebrului edificiu al
liricii, multe persoane stau la rând
pentru a pãtrunde în Palatul
Marinno, unde în Sala Alessi este
expusã o singurã piesã, o
copleºitoare lucrare semnatã de
Tizian – Sacra Conversazione –
pictatã în 1520, deci în plinã
maturitate artisticã, autorul având atunci 43 de ani, acesta
bucurându-se nu numai de o longevitate biologicã remarcabilã
(99 de ani), dar ºi de una artisticã cu adevãrat unicã. Capodopera
veneþianului a fost adusã pentru a fi restauratã de la Muzeul de
Artã „Francesco Podesti” din Ancona.

În eleganta locaþie este prezentatã în primã instanþã spatele
lucrãrii, din lemn, ranforsat cu o mãiestrie de neegalat, pe linia
medianã ºi pe lateralã cu îmbinãri care împiedicã deformarea
enormei suprafeþe. Alãturi, pe un suport, un gigant prapor din
perioadã completeaza atmosfera. Totodatã, pe spate se identificã
desene, cu pete de culoare, ale chipului lui Iisus ºi o
serie de adnotãri ale maestrului ºi ale discipolilor sãi.
Decorul sobru, drapat în negru, te însoþeºte pe un
coridor spiralat, luminat cu mare ºtiinþã, pâna într-o
incintã unde puterea lampilor pune în evidenþã
majestuoasa capodoperã, înaltã de peste trei metri,
restauratã pentru a-ºi relua locul pe generoasele simeze
ale muzeului.

Aºadar, un tablou (în faþa cãruia primeºti explicaþii
documentate), poate fi tema unei expoziþii, cu atât
mai mult cât el este opera lui „Rinnovatore”, care
aduce luminã, culoare ºi energie.

Oricât ai fi de îndrãgostit de modã, tentaþia este
enormã de a vizita clãdirea marelui templu al Acalei,
construit pe ruinele unei vechi mãnãstiri. Privilegiul
de a vizita sala cu ºase rânduri de balcoane, în timpul
unei repetiþii, echivaleazã cu un câºtig la loto... Se
repetã cu lumini, decoruri ºi costume Andrea Chénier,
opera lui Giordano. Mâine, 7 decembrie, de San
Ambroggio, Patronul oraºului, are loc premiera.
Afarã, ºapte care de reportaj ale RAI stau parcate
pentru transmisiune. În 1951, când s-a reluat, dupa
rãzboi, stagiunea la Scala a debutat tot în 7 decembrie.
Tot de ziua Sfântului, în 2004, bustul marelui dirijor
Arturo Toscanini a fost plasat în foaierul Scalei.

Deci, Sfântul este protectorul celebrului teatru.
Într-un elegant hol al primului etaj, o substanþialã

expoziþie dedicatã marelui animator al instituþiei,
Victor de Sabata, care ºi-a închinat viaþa Scalei.
Dirijor, compozitor, director, animator al acestei instituþii, a condus
teatrul de operã pe culmile gloriei.

Sã nu uitãm ca pe scena de vis a Scalei au urcat ºi s-au afirmat
mari nume ale interpretãrii muzicii de operã: Haricleea Darclée
(pentru care Giacomo Puccini a scris rolul Floriei Tosca din
opera cu acelaºi nume), Florica Cristoforeanu, Aca de Barbu ºi
mai aproape de noi Nicolae Herlea, Eugenia Moldoveanu, Angela
Gheorghiu ºi mulþi alþi interpreþi români, unii fiind ºi astãzi sub
contract cu binecuvântata instituþie.

Muzeul operei, dupã o primã parte, unde prezintã o multitudine
de vechi instrumente muzicale, portrete ale marilor actori sau
compozitori, alãturi de pianul lui Liszt, ca ºi o bogatã expunere a
multor recuzite pe care celebritãþile care au urcat pe scena operei
le-au utilizat, continuã la etaj cu o expoziþie dedicatã marii dive a
scenei lirice, Maria Callas.

În chiar capul scãrii, spectatorul este întâmpinat de costumul
din Vestala, opera lui Gaspare Spontini, în care Maria Callas a
debutat... tot în ziua de 7 decembrie (1954). Costumul, creaþia lui
Piero Zoffi, i-a purtat noroc. Alãturi de colegii de scenã (Franco
Corelli, Nicolla Zaccarini ºi Nicolla Rossy-Lemeni, soþul marei
soprane române Virginia Zeani, solistã ºi ea la Scala), va începe
o strãlucitã carierã pe marile scene ale lumii. Urmeazã alte
rãsunãtoare succese: Ifigenia în Taurida ºi Alcesta de Gluck,
apoi o epocalã Somnambula de Bellini ºi rãsunãtoarele succese
din Bãrbierul din Sevilla ºi Turcul în Italia de Rossini. Un punct
de rãscruce: reprezentaþia de la Dallas, din 1958, cu Traviata,
având la pupitru pe Herbert von Karajan ºi colaborarea ilustrei
soprane Mirela Freni. A colaborat cu marii dirijori ai momentului:
Sabato, Bernstein, Serafin. Cei mai importanþi artiºti scenografi
i-au desenat costumele: Al. Benois (care colaborase cu Bakst ºi
Djaghilev la Baletele ruse), Salvatore Fiume, Piero Ziffi, Piero
Tosi, Leonor Fini (pentru Rãpirea din Serai). Seria de afiºe ºi
costume continuã cu Piratul de Bellini, Don Carlos de Verdi,
Medeea de Cherubini. Seria regizorilor care au semnat punerea
în scenã este ºi ea la acelaºi nivel: Luchino Visconti, Eberth (din
ºcoala Max Reinhardt), Tatiana Pavlova, Franco Zeffirelli.

Nu au lipsit nici... bârfele. A fost acuzatã cã are „patru registre
vocale” pentru uºurinþa cu care aborda ariile, de la sopranã de
coloraturã la contraalto... Gura lumii, slobodã!

ªuºotelile, vorba pe la colþuri, intriga nu au scutit nici pe marii
artiºti ai Renaºterii, mai ales în cazul acelora cu o viaþã mai
agitatã, cum ar fi Michelangelo Merisi da Caravaggio, cãruia
„Galeria d’Italia”, situatã în careul de la Piazza Scala, i-a organizat
o mare retrospectivã, în care opera sa era plasatã în contextul
unor mari creatori din epocã, unii dintre aceºtia fiindu-i apropiaþi
sau chiar învãþãcei. Rãmâi uimit de un asemenea personaj, care a
creat opere de mare încãrcãturã emoþionalã ºi de dimensiuni
impresionante, majoritatea având teme de sorginte biblicã, a putut
sã fie atât de aprig în viaþa din afara ºevaletului.

Caravaggio nu este, desigur, cel mai cunoscut spadasin. În
privinþa acestei activitãþi mai mult sau mai puþin cavalereºti,
Benvenuto Cellini, un alt geniu al celui de-al ºaisprezecelea secol,
lãsându-ne la maturitate o spumoasã mãrturie autobiograficã a
isprãvilor sale în domeniu.

Enormele pânze cu subiecte mitologice ºi religioase, aranjate
savant pe simeze mobile, poziþionate dupã un plan scenografic
bine gândit în grandioasele sãli ale clãdirii Bãncii Comerciale a
Italiei, oferã un itinerar pictural de primã mãrime, care te conduce,

treptat, spre o altã grupare de sãli cu un totul alt ton. O întâlnire
surprizã cu reprezentanþii amplei miºcãri plastice moderne italiene
din secolul al douãzecelea: Boccioni, Carra, Severini, Balla,
Morandi, De Pissis, pentru a enumera doar câteva din marile
nume.

Este interesant faptul cã în importante retrospective ale
clasicilor, sau în importante muzee care expun comori ale artei
italiene clasice, în paralel apar ºi secþiuni de artã modernã. Acest
lucru dovedind în mod graitor indestructibila legãturã dintre
diferitele moduri de a gândi arta în corelaþie cu progresele pe care

umanitatea le-a înregistrat prin dezvoltarea socialã, eticã,
economicã sau politicã a societãþii.

Linia generalã a muzeelor de artã milaneze, aveam sã constat,
este tocmai aceea de a înlesni vizitatorului înþelegerea artei în
continuitatea ei, începând de la sfera figurativului, a artei realiste,
parcurgând cu multã ºtiinþã a psihologiei artei, realizãri artistice
din alte perioade de timp ºi de altã facturã esteticã, pentru a-l
aduce, pe îndelete, pe cel ce se bucurã de operele prezente pe
simezã la cele mai noi elemente ale creaþiei picturale sau
sculpturale.

Acest itinerar cvasi-ideatic este prezent ºi la „Museo d’Arte
Moderne”, strãjuind o laturã a marii grãdini a Muzeului de Istorie
Naturalã, unde dupã parcurgerea somptuoaselor sãli din Villa
Reale, dupã bogãþiile date la ivealã de creatorii din „ottocento” ºi
„novecento”, itinerariul sãlilor ne poartã spre sãlile moderniºtilor
italieni sau straini, ca ºi prin sãlile destinate unor importante
donaþii, fapt care mã determinã sã mã gândesc la o serie de
donaþii de la noi, astãzi cu totul uitate...

Pictorii Mattise, Utrillo, Max Liebermann, Sisley, Vollard,
Cézane, Gauguin, Van Gogh, alãturi de Boccioni, Giacomo Balla,
Fausto Pirandello, Carlo Carra, dar ºi un nume pe care-l întâlnim
în arta interbelicã de la noi, expozant în sãlile bucureºtene. Este
vorba despre Massimo Campigli, ziarist ºi pictor, soþul pictoriþei
Magdalena Rãdulescu, o reprezentantã de seamã a picturii
româneºti, care alãturi de acesta a expus în sãlile Bucureºtiului
interbelic.

Surpriza este dublatã de faptul cã în lucrarea Doamna cu
oglindã descopãr modelul: însãºi pictoriþa noastrã!..

De altfel, pe Massimo Campigli, spre bucuria mea îl voi întâlni
ºi în expuneri de artã modernã, alãturi de marile figuri italiene ºi
la Brera ºi la Novecanto. Massimo Campigli, preluând în opera
sa motivul vechilor fresce pompeiene, te întâmpina pânã la
momentul seismului din 1977 în vestibului muzeului Zambaccian
din Bucureºti, cu douã astfel de portrete.

Între numeroasele piese semnate de mari nume aveam sã mai
identific, între multele piese datorate lui Menardo Rosso, sculptor
apropiat de Brâncuºi ºi un portret al maestrului deschizãtor de
drumuri noi în arta modelãrii formelor.

În Piazza del Duomo, între clãdiri seculare s-a construit dupã
o lunga perioadã de gestaþie un modern edificiu, dat în funcþiune
în 2010. În eleganta „Galerie del novecento”, aflãm în expunere
pe cei mai mari artiºti moderni ai Italiei. Marilor artiºti li s-au
acordat spaþii separate, marcate prin prezenþa unor opere
reprezentative din creaþia lor. Dupã o micã introducere: lucrãri de
Mattise, Braque, Kandinski, Dufy, urmeazã pe ºase nivele,
terminate cu o salã oferind o splendidã panoramã a pieþei Domului,
cavalcada spaþiilor individuale: Severini, Arturo Martini
(sculptor), Carra, Fontana, Ardengo Soficci, Achile Funi, Felice
Casoratti, De Pissis, Fausto Pirandello, Fausto Melotti, colecþia

lui Marino Marini, mergând pânã la construcþii Anastasio Soldatti,
Aldo Galli, Osvaldo Licini, continuând cu arta cineticã, arta
programatã sau „arte povera”.

Douã adnotãri la vizitã. Am întâlnit o cunoºtinþã mai veche,
bine reprezentat, Renato Guttuso, foarte apreciat pentru latura sa
militantã de cãtre regimul comunist din România, care i-a organizat
o expoziþie retrospectivã în marea salã Dalles. Campigli este ºi el
prezent cu câteva lucrãri, intre care portretul pictorului Achile
Funi, iar în lucrãrile lui Pierro Manzu, descopãr multe puncte
comune cu ale constructivistului Ilie Pavel, participant la expoziþia
constructivistã de la Nürenberg (1968), a cãrui operã este, pe
nedrept, prea puþin cunoscutã în ziua de astãzi...

Trecând pe la palatul Pozzoli, în afara puternicei impresii lãsatã
de cãtre pictorii lombarzi, colecþiile de ceasuri, obiecte de cult,
casnice, mobilã, adunându-i pe Rafael, Bellini, Botticeli, Pierro
della Francesca, Pinturichio, nu poþi sã nu reflectezi ºi la sloganul
care te întâmpinã în acest oaº al muzeelor: „Arta meritã mai mult
spaþiu!”.

Bogãþia depozitelor muzeelor nu-ºi gãseºte niciodatã, niciunde
rezolvarea! Muzeul are întotdeauna mai multe valori în depozit
decât în expunere. Un gigantic muzeu, gãzduit de o construcþie
din secolul al XVI-lea, denumit douã secole mai târziu Brera.
Palatul cu acelaºi nume are 37 de enorme sãli cu numele mari din
pictura italianã, în care troneazã „Christ mort”, tabloul lui Andrea
Mantegna, alãturi de capodoperele lui Gozzoli, Luca Signorelli,
Bellini, de acel Daddi din „trecento” sau acel Bernardino Luini,
cel iubit de George Coºbuc, cu a sa picturã Istoria lui Dafné,

povestitã de Ovidiu în ale sale Metamorfoze.
Brera, socotit drept „Luvrul italian”, te

întâmpinã în curtea interioarã cu un „Napoleon
pacificator”, golaº, operã a lui Canova, având
drept straie o mantie aruncatã pe umãr. Neaºteptatã
întâlnire, care-þi trezeºte uimirea, fãcându-te sã te
îndrepþi cu gândul cãtre „Împãratul Traian”, opera
lui Vasile Gorduz, care te întâmpinã pe scãrile
Muzeului Naþional de Istorie de pe Calea Victoriei.
ªi în aceastã structurã clasicizantã, în Brera
descoperim o secþiune de artã modernã italianã
cu marile ei nume, îmbinate cu „stanierii” Picasso,
Bracque, Estève.

Dar, în primul rând Brera este o mare ºcoalã.
Asta se poate vedea prin marele numãr de vizitatori
ºi uimitorul numãr de tineri preocupaþi de artã,
care-ºi fac aici ucenicia sub atenta îndrumare a
dascãlilor lor. Sã nu uitãm cã Maria Thereza a
Austriei a fãcut aici o Academie de Belle-Arte,
care funcþioneazã ºi astãzi, cu mulþi elevi, de
pretutindeni. Muzeul reprezintã o ºcoalã pentru
vizitatorul obiºnuit, pe care-l educã în spiritul
cunoaºterii modului specific de funcþionare,
cãutându-se sã se creeze legãturi cu cel care
iubeºte arta ºi creaþiile cele mai valoroase din
punct de vedere estetic.

Un artist ºi totodatã teoretician al artei, iatlianul
Russolo, scria: „Muzeul este un loc de impresie,

nu de evaziune, de izolare sau separaþiune.”
Încã de la intrarea în Brera sunt anunþate cinci principii dupã

care aceastã mare cetate a artei se ghideazã: colecþia, conservarea,
studiul, interpretarea, prezentarea.

Amintind despre familiarizarea spectatorului cu opera de artã
ºi dialogul continuu muzeu-vizitator, trebuie sã subliniez douã
aspecte inedite ale acestui for de culturã, , care îndeplinesc tocmai
acest rol ºi merg în întâmpinarea vizitatorului.

în acest scop, conducerea muzeului a iniþiat în a douã parte a
circuitului expoziþional, o incintã gãzduitã de un enorm cub din
plastic, cu latura de circa ºapte metri, în care funcþioneazã un
atelier de restaurare ultramodern, care are chiar ºi un elevator
prin care echipa de specialiºti, prin simpla acþionare a unui buton,
poate ridica sau coborî  podiumul pe care sunt plasaþi artiºtii
restauratori în momentul în care lucreazã la piesele de mari
dimensiuni.

Un alt exemplu de punte între instituþie ºi spectator este ºi
alocarea unui spaþiu suficient de întins în douã sãli de expoziþe
pentru a servi depozitãrii operelor de artã, plasate pe pereþii glisanþi
ai depoziþului. Vizitatotul are astfel posibilitatea de a urmãri din
spatele unui perete din sticlã manevrele celor  ce acþioneazã în
depozitul respectiv. Astfel, se obþine o integrare a celui ce viziteazã
lãcaºul de culturã în viaþa respectivei instituþii, iar aceste
demosntraþii pe viu nu au nimic ostentativ. Totul decurge firesc,
armonic. Dacã se adaugã conferinþele, simpozioanele, publicaþiile
diverse realizate pe hârtie sau film, toate vor conduce la o apropiere
cât se poate de fireascã, de beneficã, de artã ºi de cei ce se
strãduiesc sa o facã înþeleasã, pe de o parte ºi de cei ce vor sã o
înþeleagã pe de altã parte.

Au existat ºi la noi douã manifestãri cu caracter temporar, la
Muzeul Naþional de Artã a României, în care s-a încercat
prezentarea efortului restauratorilor instituþiei pentru readucerea
la luminã a unor piese de valoare (picturã, graficã, sculpturã,
sticlã, metal, þesãturi), aflate în inventarul marelui muzeu.

Expoziþia „Restaurarea între ºtiinþã ºi artã” a fost organizatã cu
peste patru decenii în urmã, iar „Anatomia restaurãrii” în anul ce
a trecut. Am avut bucuria de a le vizita, consemnându-le. Despre
prima am scris în revista Forum, a învãþãmântului superior, iar
despre cea de-a doua în sãptãmânalul de culturã Observator
Cultural.

P.S. – Aflu de la TV, la început de an nou 2018, din gura unor
politicieni de marcã ai zilei, cã programul de guvernare prevede,
pe lângã alte proiecte culturale, un nou Muzeu de artã ºi unul
destinat istoriei. Sã sperãm cã nu vor avea soarta ..?..

Oricum, cele douã locaþii impunãtoare sunt greu de depãºit ca
suprafaþã ºi arhitecturã. Cu ele ce se va întâmpla? Vor avea, ca
final ºi ele o destinaþie politicã, precum sediul aristocraticului
muzeu Toma Stelian de pe ºoseaua Kiseleff-ului? Sã fie
predominant, oare, acel precept aristotelic al lui Zoon Politikon?

Pinacoteca Brera din Milano, curtea interioarã

Milano, lecþia muzeului
Florin COLONAª



1111111111INSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTII,,,,,

ÎNTREGIRI LA BIBLIOGRAFIA LUI I. A. BASSARABESCU

Nicolae
Scurtu

Biografia profesorului,
prozatorului, publicistului,
traducãtorului ºi memorialistului I.
A. Bassarabescu (n. 17 decembrie
1870, Giurgiu – m. 29 martie 1952,
Bucureºti) a fost temeinic cercetatã
de istoricul ºi criticul literar Teodor
Vârgolici (n. 1930), care a
reconstituit ºi restituit itinerarul
fizic ºi creator al autorului nuvelei
Pe drezinã.

Apreciat de B. P. Haºdeu, Titu
Maiorescu, Duiliu Zamfirescu, E.
Lovinescu, G. Cãlinescu, Pompiliu
Constantinescu ºi alþii, I. A.
Bassarabescu s-a bucurat de
preþuirea intelectualã a acestor mari

personalitãþi ale literaturii ºi culturii naþionale. Adesea le-a trimis
cãrþile, a dialogat epistolar cu unii dintre ei, iar alþii au receptat,
cu înþelegere ºi eleganþã, mesajul prozelor sale.

În cercetãrile mele sistematice de istorie literarã, de curând,
am descoperit câteva epistole, necunoscute, ale lui I.A.
Bassarabescu trimise confratelui sãu, mai tânãr, Constantin N.
Mihãilescu-Conemy1, poet, prozator ºi jurnalist din Câmpina.
Epistolele acestea, deloc convenþionale, conþin note ºi precizãri
despre manuscrisele lui Conemy, pe care, uneori, i le încredinþa
spre lecturã ºi, evident, apreciere, lui I.A. Bassarabescu.

Întâlnim, de asemenea, referiri la cartea de proze pentru copii
a lui I. A. Bassarabescu ºi la unele momente dureroase din
biografia prozatorului giurgiuvean a cãrui casã a fost distrusã de
bombele americane în timpul celei de a doua mare conflagraþie
mondialã.

*
Ploieºti, 20 oct[ombrie] [1]910

Iubite Mihãilescu,
Îþi mulþumesc din inimã pentru bunãvoinþa cu care te-ai grãbit

sã te interesezi de bãiatul în chestiune. Mulþumesc de asemenea
ºi domnului Meþian de a cãrui prietenie nu m-am îndoit niciodatã.

Am scris bãiatului ºi dacã-i vor conveni condiþiile sau nu se
va fi angajat în altã parte, vi-l voi trimite la Câmpina.

Cercetarea textelor ce mi-ai lãsat am hotãrât-o pentru
sãptãmâna viitoare. Vreau sã am timp liber disponibil, ca sã nu le
dau zor.

Cu cele mai bune mulþumiri ºi salutãri,
I. A. Bassarabescu
[Domnului C.N. Mihãilescu – Câmpina].
*
Ploieºti, 26 oct[ombrie] [1]910

Iubite Mihãilescu,
Eºti prea bun cu tânãrul care ºi-a pus speranþa în sprijinul

nostru.
Venind acum din Bucureºti am gãsit aceste rânduri din partea

lui; e silit sã dea ajutor pãrinþilor la vie pânã duminicã ºi ne cere
rãgaz.

Îndatã ce va veni îl voi trimite la d[omnu]l Meþian cu o
scrisoare de recomandaþie ºi de mulþumire în acelaº[i] timp.

ªi eu am stat tot trei zile în Bucureºti. Când te-am vãzut pe
Calea Victoriei mã întorsesem sã te opresc o clipã, dar pãreai
grãbit.

Vreau sã-þi spun, cã la rândul meu, nu sunt aºa de prompt în
servicii ºi am întârziat cu lectura. Totuºi sper sã mã achit la
timpul fãgãduit.

Cu cele mai bune salutãri ºi mulþumiri,
I. A. Bassarabescu
[Domnului C.N. Mihãilescu – Câmpina].
*
[Ploieºti, 26 decembrie 1910]

Iubite Mihãilescu,
M-ai cãutat duminica trecutã, când eram la Bucureºti unde a

trebuit sã iau parte la un banchet dat de colegii mei de la Liceul
Sf[ântul] Sava.

Am împlinit 20 de ani de la terminarea liceului ºi am sãrbãtorit
aceastã datã. Eu fãceam parte din comitetul de iniþiativã.

De altfel, dacã m-ai fi anunþat din ajun, era mai bine, cãci te-
aº fi aºteptat dimineaþa cãci am plecat cu trenul de 3. Nu-þi
închipuieºti ce rãu îmi pare.

În general duminica ºi lunea cam fugim la Bucureºti. N-ai
putea sã vii în cursul sãptãmânii acesteia?

În caz cã da, te rog anunþã-mã printr-o cartã poºtalã. De
ex[emplu], miercuri ºi joi dupã prânz sunt liber. Alege una din
aceste zile ºi scrie-mi.

Dacã poþi duminica viitoare iarãºi te rog scrie-mi din vreme
la ce orã eºti dispus sã vii. Doresc mult sã mã gãseºti acasã. Am
fost aºa de ocupat sãptãmâna asta, cã abia acum pot sã-þi scriu.

La revedere cu bine,
I. A. Bassarabescu
[Domnului C.N. Mihãilescu. Publicist – Câmpina].
*
Ploieºti, 31 oct[ombrie] [1]914

Iubite Mihãilescu,
Aºtept cu plãcere manuscrisul. Îl voi citi în liniºte ºi pe la 8

noiembrie când te vei hotãrî sã vii, te rog anunþã-mã cu vreo
douã zile înainte ca sã te aºtept.

Îþi rãspund în grabã, de teamã sã nu fiu prins de treburi ºi griji,
care de la o vreme m-au pus rãu ºi cu scrisorile ºi cu scrisul.

Sunt nerãbdãtor sã vãd cum combaþi în epigrame.

Cu dragoste ºi la revedere,
I. A. Bassarabescu
[Domnului C.N. Mihãilescu. Publicist – Câmpina].
*
Ploieºti, 28 decembrie 1921

Scumpul meu Conemy,
Constat cu inima plinã de bucurie cã ai rãmas pentru mine

acelaº[i] prieten bun, afectuos ºi tandru, cum te-am ºtiut
totdeauna.

Îþi mulþumesc cãlduros. Am primit azi informaþiile tale atât
de preþioase ºi complete ºi le voi transmite întocmai celor interesaþi.
Aº fi încântat sã pot, la rândul meu, sã-þi dau amãnunte cât mai
plãcute ºi cât mai curând asupra... celor ce vor sã vie.

ªi vor veni batã-le norocul de candidate. Vor veni, cãci stã în
mâna ta sã le faci sã vie. Dar pânã atunci, când vii în Ploieºti nu
mã ocoli. Adu ºi bãiatul, ca sã-l cunoascã Cireºica. Toatã
recunoºtinþa ei cã n-ai uitat-o.

Vã sãrutã pe amândoi. Sincere ºi vechi afecþiuni,
I. A. Bassarabescu
[Domnului C.N. Mihãilescu-Conemy. Publicist – Câmpina.

Steaua Românã].
*
Ploieºti, 14 decembrie 1922

Scumpul meu Conemy,

Singurul noroc al sufletelor bune, de câte ori se întâlnesc, ele
sunt totdeauna la unison.

Rãsunetul pe care schiþa mea pentru copii l-a avut în inima ta
ºi a celor dragi care te înconjoarã, numai aºa se explicã. Mi-ai
redat în câteva rânduri pline de duioºie întreaga atmosferã de
bunãtate ºi tandreþe, care domneºte în familia ta.

E o fericire de care nu se bucurã mulþi, mai ales în realismul
feroce al zilelor de acuma, ºi pe care nici o monedã pe lume,
oricât de scumpã, n-ar putea-o plãti.

La rândul tãu, m-ai miºcat adânc cu mãrturisirile tale pline de
sinceritate ºi nu-þi pot arãta recunoºtinþa decât asigurându-te cã,
în gândul meu, n-ai lipsit niciodatã de pe pagina întâia a listei
prietenilor mei celor mai buni ºi credincioºi.

Cireºica se apropie de patru ani, dar vorbeºte ºi mai ales
raþioneazã ca pentru zece. Are de fãcut prietenului meu Conemy
o imputare: cã nu s-a þinut de vorbã sã aducã într-o zi la Ploieºti
pe Dorel, pe care îl aºteptãm ºi sãrutãm cu toþii.

Volumul pentru copii2 va apãrea, probabil, spre februarie,
când te rog sã vii negreºit cu Dorel sã primiþi direct de la autor
exemplarul care vi s-a rezervat cu toatã dragostea.

Cu vechi ºi neschimbate afecþiuni,
I. A. Bassarabescu
[Domnului C.N. Mihãilescu-Conemy. Publicist – Câmpina].
*
Ploieºti, 1 ianuarie1923

Scumpe Conemy,
Te-ai rãzbunat: „Lenuþa” ta ne-a stors lacrãmi sincere ºi calde,

dovada cea mai bunã a artei adevãrate. Suntem cu toþii plini de
admiraþie pentru Dorel. Cireºica vã va trimite la timp schimbul.
E foarte drãgãlaº, fãrã cusur.

Sã-þi trãiascã întru mulþi ani ºi sã-þi facã fericirea aºa cum o
vezi tu în gândul tãu de tatã bun. Iatã ce vã dorim de Anul Nou.

Cu tot dragul,
I. A. Bassarabescu
[Domnului C. N. Mihãilescu-Conemy. Publicist – Câmpina].
*
Predeal, 26 iulie [1]930

Scumpul meu Conemy,
De alaltãieri ne-am instalat în Predeal. Prima scrisoare pe

care mi-a înmânat-o ieri poºta a fost din partea ta. Îþi mulþumesc
din toatã inima. Preþuiesc demult sentimentele ca ºi calitãþile tale
alese, pentru ca sã înþeleg la justa valoare izvorul curat din care
felicitãrile au pornit.

ªi mie mi-e dor sã te vãd. La toamnã, când vii în Ploieºti,
adu-þi aminte cã ai un prieten vechi ºi bun acolo.

Sãrut pe micul Conemy, care acum trebuie sã fie domn mare.
Cele mai sincere afecþiuni,
I. A. Bassarabescu
[Domnului C. N. Mihãilescu-Conemy. Publicist. Funcþionar

„Steaua Românã” – Câmpina].

*
Ploieºti, 25 mai [1]933

Scumpul meu Conemy,
Ce sã zic? Cum sã zic? Cã-mi pare rãu, enorm de rãu? Dar,

te mai îndoieºti? mai ales cã, pe lângã plãcerea de a sta de vorbã
cu un prieten nepreþuit ca tine, se mai adaogã ºi interesul; cã, da!
– doar eu te chemasem ºi te aºteptam ca pe un cireº copt.

Eu însã, nu pot fi decât sincer, ca totdeauna ºi îndeosebi, cu
tine. ªi-þi declar cu tot curajul. N-ai dreptate sã fii supãrat. Dacã
þineai sã ne întâlnim realmente, mã anunþai anterior, ori cu o
telegramã, ori cu o scrisoricã, precizându-mi ziua ºi ora.

Dacã ceva urgent m-ar fi silit, îþi rãspundeam, fixând altã orã
ºi zi, cã între prieteni buni nu încape jenã. Cu 99% însã te asigur
cã aº fi fost acasã ºi te-aº fi aºteptat.

Marele meu „ghinion”, cãci ghinionul e al meu, nu al tãu, a
fost cã în ziua aceea, la ora 3 ºi jumãtate când aþi venit cu doamna,
eu ieºisem în oraº, în cãutarea unui avocat, prieten, ca sã-l consult
într-un proces. La ora 5 eram acasã. Dar n-aþi revenit.

Dar mai e ceva. Poate d[omnu]l Grubea þi-o fi precizat cã te
aºtept sâmbãtã la 3. În acest caz, sunt absolut nevinovat. Nu i-am
precizat nimic. Întreabã-l din nou.

Eu n-am dreptul sã dau ordine cuiva de care am nevoie sã vie
la mine când vreau eu, ci când vrea el. Judecã, te rog, dacã ai timp
ºi liniºteºtemã, cãci n-aº vrea sã mã laºi cu remuºcãri.

Te rog transmite respecte doamnei. ̂ ie, afecþiune,
I. A. Bassarabescu
[P.S.]
Totdeauna am fost fãrã noroc în afacerile mele

ºi când a fost vorba de cauzã, tot eu am ieºit vinovat.
Dacã nu þi-am rãspuns imediat e cã m-a contrariat
mult nedreptatea ºi am rãmas câtva timp, cum zice
francezul: «interdit».

[Domnului C.N. Mihãilescu-Conemy.
Publicist. Strada Lascãr Catargiu, nr. 14, Câmpina].

*
Ploieºti, 7 iulie 1947
Str[ada] Regina Maria

Scumpul meu Conemy,
ªtiu cã nu ne vedem nici 100000/00000 pe cât

ne leagã trecutul ºi ne preþuim reciproc, ºtiu cã
evenimentele, ca sã zic aºa, ne nãpãdesc claie peste
grãmadã, fãrã ca slabele noastre puteri sã le poatã
birui.

ªtiu multe... Dar fac puþine... fiindcã în oceanul
de nesfârºite fapte... omeneºti de-o zi, eu cel puþin,
simt cum nu mai însemnez nimic, nici mãcar, cât

inocentul plutonier din copilãria mea, care confunda „Turnul
strâmb de la Pisa” cu „Frumoasele zile de Aranjuez”!

ªi acum, iatã-mã, hop deodatã, sâcâindu-þi în cap. Se vede cã
ºtiu ºi eu ceva, cunosc ºi eu întrucâtva omul întreg ºi adevãrat ºi
de aceea sunt aºa de îndrãzneþ. Dar, vin la oile mele.

O ocazie mi se oferã sã fac ºi eu un adãpost pentru bãtrâneþe,
cãci casa noastrã pe care, ºi tu ºi doamna Conemy, o ºtiþi, nu mai
existã. A intrat de mult în lumea bombelor incendiare!!... Si-
nis-tra-tã!!!

Adicã sã vezi cam cum vine acest „sã-mi fac”, sau mai bine
zis sã-mi gãsesc... ªi-o spui pe scurt. Bombele mi-au distrus
casa, dar nu ºi locul. Îmi vin mereu oameni care vor sã-l cumpere.
Le-am rãspuns. Nu-l vând!! Dar îl dãruiesc oricui... va putea
sã-mi dea în schimbul lui o cãsuþã gata, cu 3 camere, 2 dormitoare
ºi o sufragerie, cu tot confortul modern (baie, closet, gaze,
bucãtãrie, etc.).

Dacã aceastã cãsuþã nu se va putea gãsi în Ploieºti? m-a
întrebat un amator serios de a-mi cumpãra locul, care are o
minunatã poziþie de rãspântie. N-aþi vrea în acest caz un alt oraº?

ªi atunci, dupã motive de chibzuinþã ºi socoteli de-o
sãptãmânã, i-am rãspuns: – Singurul oraº ar fi... Câmpina. ªi
când am zis acest lucru, mam gândit întâi ºi întâi la tine, cã te am
acolo, prieten constant, nepreþuit ºi drag mie, ca ºi un copil al
meu.

Acesta e scopul prezentelor rânduri, în primul... rând!
Cumpãrãtorul pare bine dispus, însã cam grãbit sã nu-l apuce
iarna. Valoarea ar fi cam între 200 ºi 300.000.000 (milioane).
Dacã, în condiþiile spuse mai sus, gãsim ceva, telefoneazã-mi
„cu taxã inversã” (am telefonul nr. 2493) iar cea mai bunã orã ar
fi de la 8 seara înainte, ºi voi veni acolo pentru o orãdouã.

Cu cele mai respectuoase omagii doamnei. Pe dragul fiu,
care trebuie sã fie acum mare, îl îmbrãþiºez cu drag. De la nevastã-
mea ºi fatã, care acum e sinistratã la Ploieºti (Tribunal) afectuoasã
ºi constantã prietenie.

Eu te îmbrãþiºez cu dragoste pãrinteascã ºi-þi mulþumesc
pentru tot ce vei putea face pentru mine.

I. A. Bassarabescu
[P.S.]
Dacã ai ceva îndatã, rãspunde-mi urgent prin ºoferul maºinii

care poate lãsa plicul tãu la Restaurantul Davidescu din Ploieºti,
în Bul[evardul] Ferdinand, acolo unde e staþia de maºini pentru
Câmpina. Cu Davideºtii voi vorbi eu. La revedere, avem multe
de vorbit...

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

1 Constantin N. Mihãilescu-Conemy (n. 1886, Câmpina – m. 1977,
Arad). Colaboreazã la Flacãra, Universul literar, Luceafãrul, Neamul
Românesc, Viitorul, Sãmãnãtorul, Strada, Zeflemeaua ºi altele.
2 I.A. Bassarabescu, Moº Stan. Bucureºti, Editura Literarã a Casei
ªcoalelor, [1923], 144 pagini.

Bassarabescu, facsimil
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O ZI PRINTRE SCRIITORII CRAIOVEI
În centrul istoric al Craiovei, în imediata vecinãtate a Casei Memoriale „Elena Farago”, peste

40 de persoane apropiate cãrþii au fost prezente cu ocazia unei triple lansãri. Astfel cã, în data de
17 martie, sala Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman” a fost neîncãpãtoare pentru
zecile de cititori, poeþi ºi critici literari. Cu toþii au asistat la prezentarea cãrþii de poezie Duminica
în Est a poetului Alexandru Cazacu, dar ºi a volumelor Eminescu în reflexii critice de Constantin
Cubleºan ºi Poezii de Augustin Jianu, tipãrite la Editura Scrisul Românesc. În cadrul acestui
eveniment au fost subliniate calitãþile poetice ale autorilor, parcursul ambiþios al activitãþii literare
a poetului Alexandru Cazacu, emoþia ºi bucuria poetului Augustin Jianu aflat la debut, dar ºi
neºansa multora de a fi scriitor într-o Românie dezechilibratã, în care, de cele mai multe ori doar
compromisurile pot asigura ºanse de promovare ºi apreciere.

Despre volumul Duminica în Est – aºa cum am precizat ºi în intervenþia publicã – Alexandru
Cazacu este unul dintre ghizii aceia bine instruiþi care invitã prin intermediul versului la analiza

sinelui direct proporþionalã cu spaþiul în care trãieºte ºi evolueazã: „...toamna este o iluzie a
sufletelor tari/ când umbrele garoafelor se subþiazã pe ziduri/ iar soarele se ascunde în cãrnurile
serii/ ºi totul se joacã între a fi trãit sau irosit/ printre cartierele tãiate în felii de cablurile lungi/ ce
trimit cãtre oriunde/ bucãþi din puzzle-ul singurãtãþii noastre” (Uneori, p. 93). 

În noul volum tipãrit la Editura Scrisul Românesc poetul Alexandru Cazacu a realizat o
colecþie de duminici îmbrãcate cu multe conotaþii care þin de trãirile lumii – implicit ale poetului –
fie ele explozii de bucurie ºi admiraþie sau mici frustrãri ascunse-n buzunarul de la piept. Gabriel
Garcia Marquez spunea la un moment dat cã, „dacã Dumnezeu nu s-ar fi odihnit duminica, ar fi
avut timp sã termine lumea”. Eu vreau sã cred cã tocmai de aceea Dumnezeu a creat poeþii. În Sala
„Nicolae Romanescu” au mai vorbit despre autori ºi cãrþile lor personalitãþi literare precum Florea
Firan (editorul lucrãrilor), ªtefan Vlãduþescu, Xenia Negrea, Gabriel Dragnea, Spiridon Popescu,
Adrian Frãþilã, Camelia Radulian, Cristian Brebenel ºi Dan Lupescu.

Passionaria Stoicescu

O CARTE CU DUS-ÎNTORS
La Muzeul Literaturii a avut loc o lansare de

succes, noua carte de inerviuri a Romaniþei ªtenþel,

Cãlãtorii pe uliþa copilãriei, apãrutã la editura

RawexComs, Bucureºti, 2018.

Respectând ca ºi în alte cãrþi ale sale canoanele

interviului, autoarea stabileºte un dialog viabil,

graþie cãruia informeazã ºi elucideazã faptele de

viaþã ale celor intervievaþi. Cum cheia interviului

este întrebarea, Romaniþa ªtenþel o foloseºte în

construcþii scurte, clare ºi în cunoºtinþã de cauzã.

Exprimarea precisã a ideii, concizia, simplitatea,

formularea la obiect sunt calitãþi pe care le impune

genul, dar pe care le respectã ºi cei aleºi ca parteneri

de dialog.

Peste toatã cartea, cu forþã tonicã plutesc deopotrivã  umorul, dar  ºi ludicul cerut de esenþa

subiectului, copilãria. Ca un copil bãtrân, autoarea se joacã elegant cu vorbele, inducând ºi prin

aceastã calitate, recursul la memorie, pentru receptarea primei faze de viaþã, cu ochii melancolici

ai adultului. Poza ei de pe copertã, expresia facialã, mãrturisirea cu ºcoala de la Ciovicã, ilustraþia

simplã ºi copilãreascã a cãrþii (Angela Dobrescu) întãresc ideea.

Romaniþa-Maria ªtenþel „recidiveazã” în domeniul interviului ºi pentru a-ºi prelungi profesia

de o viaþã, reporter de radio ºi tv, ºi fiindcã este un personaj curios din fire, iar mediul în care

trãieºte îi permite acest lucru. Fiecare interviu în parte reliefeazã un portret, prezintã un loc

anume, devoaleazã opinii, idei, lãmureºte unele atitudini, comparã vechiul cu noul.

Întregul volum vãdeºte interacþiunea dintre interviul-informaþie ºi interviul-explicaþie, dar ºi

disponibilitatea de a melanja domenii diferite, literatura fiind cel mai cuprinzãtor dintre ele (vezi

scriitorii Florentin Popescu, Eliza Roha, Gheorghe Pãun, Victoria Milescu, George Zarafu, George

Coandã, George ªovu, Ion Hobana), dar ºi teatrul (Alexandrina Halic), arta plasticã (Dan Cioca),

matematica (acad. George Pãun), medicina (dr. Viorel Goleanu, dr. Gabriel-Cristian Viiºoreanu),

coregrafia (Cornel Patrichi), sportul (Iolanda Balaº-Soter), poligrafia (Gheorghe Pãtru), toate

reunite sub cerul copilãriei ºi al adoslescenþei (uneori prelungit în viaþa maturã!).

Structura cãrþii în sine e interesantã, profesionistul dând cuvântul de început ºi încheiere unor

debutanþi, copii, care sã-ºi spunã gândul lor despre copilãrie, cum vine (Maria Alexandra Puºcoi)

ºi cum pleacã (Antonia Toader). Apoi, personajele din finalul cãrþii nu mai sunt printre noi. În

sfârºit, „O altã postfaþã” e dedicatã religiozitãþii adãpostitã în fiecare, reprezentatã de Copilul lumii

– Hristos, care s-a jertfit pentru omenire.

Cartea e rotundã, unitarã ºi cel mai  viu semn al ei este interviul aflat la pragul critic, între viaþã ºi

moarte, pe care autoarea, puternicã, iubind lumea, copiii, copilãria ca semn al puritãþii ºi începuturilor

în viaþã, îl realizeazã cu regretatul balerin, maestru coregaf Cornel Patrichi, pe patul de spital. Este

cea mai profundã profesiune de credinþã pentru tot ce a fãcut cu talent ºi profesionalism Romaniþa-

Maria ªtenþel, o viaþã. De ce? ªi aceastã carte, ca ºi celelalte – Anotimpuri creatoare ( 2010), De

mic am fost mare (2012), se aliniazã sub motto-ul lui Victor Hugo: „De-atunci iubesc copii, iubind

copilãria/ cu tot ce are-ntr-însa mai bun decât am eu…/ Copilul e iubire ºi-ncredere mereu/ ºi-i

singura fiinþã pe lumea asta-n care/ necunoscând ce-i ura, e mic ºi totuºi mare!”

Evoluþia literarã a scriitorului bolintinean Dan Floricã a

cunoscut, pânã acum, douã etape ascendente: cea a exprimãrii

concise, aforistice, în volume de maxime, cugetãri ori haiku-

uri, precum: Micropoeme, Majestatea sa, Clipa, Ia zâmbetul

cu tine, ªi vulturul aºteaptã ºi altele, apãrute la Editurile Amurg

Sentimental, Perpessicius, Haiku, Orion ºi altele; ºi cealaltã a

literaturii pentru copii, începând cu volumele Momentul

adevãrului, Lumina din gutui, Pe tãrâmul iubirii, tipãrite la

Editura Arefeana.

Dacã lucrãrile din prima etapã exprimau talentul ºi, uneori,

înþelepciunea autorului, ele nu puteau alcãtui o literaturã propriu-

zisã, reprezentativã, pentru ieºirea în public – pe o lungã duratã de timp. În schimb, cãrþile pentru

copii ºi tineret i se potrivesc ca o mãnuºã pe degetele unui cavaler luptãtor pentru o cauzã nobilã

– ele îi ofereau o mai largã posibilitate de exprimare, adresându-se unor cititori pe scara afectivitãþii

de la vârsta copilãriei la cea a adulþilor ºi prilejul de-a zugrãvi peisajele minunate din jurul

oraºului Bolintin Vale, localitatea natalã, din câmpie, a Poetului.

De aceea l-am numit Fluierarul din Câmpie, încercând sã-i comentez calitãþile literare din

acest volum, intitulat “Fluierarul auriu”, printr-o corelaþie care-l defineºte. „În fereastra casei, stã

îmbujoratã/ De vreo câþiva ani, mândra de muºcatã,/ Anul acesta însã, plinã de boboci,/ Îndelung

privindu-i, poþi sã îi sufoci” (Mândra de muºcatã, p. 23).

Dan Floricã pare un fluierar în sensul unui pãstor de suflete, care doineºte din acel instrument

atât de armonios ºi tradiþional, cum a rãmas fluierul strãmoºesc.

Într-adevãr, cartea sa prezintã o muzicalitate aparte, despre care talentatul scriitor Victor Gh. Stan

afirma: „El ºtie sã developeze filmul printr-o descriere metaforicã în structurã liricã. Un lirism

blând, ca o curgere linã, ca apa Sabarului în zona Bolintinului ilfovean” (p. 5).

Iar criticul literar Gabriel Dragnea observa, pe bunã dreptate: „Versurile construite cântã renaºterea

naturii ºi nutresc speranþa regenerãrii spiritului” (p. 111). Iatã un exemplu: „În ciripit de vrãbii se

petrecu trezirea/ Pe fond de primãvarã se-aude înverzirea…/ Cocoºul nostru strigã a dorului

luminã,/ Când cerul îºi porneºte tot ochiul de felinã” (În ciripit de vrãbii, p. 9).

Poetul Dan Floricã iubeºte peisajele ºi fiinþele de la þarã, în aºa mãsurã încât versurile sale pot fi

considerate ca o hartã spiritualã a frumuseþilor înfãþiºate în aceastã carte: imagini vizuale, locuri

pitoreºti, anotimpurile naturii, oamenii ºi celelalte fiinþe, pomii fructiferi din grãdina casei ºi arborii

de mai departe, livada pe rod – toate acestea formeazã un cadru vizual aproape cinematografic,

dovedind atât incontestabilul talent al poetului, cât ºi faptul cã aceasta este adevãrata sa cale de

împlinire.

(Dan Floricã, „Fluierarul auriu”, Editura Arefeana, 2017, Bucureºti)

FLUIERARUL DIN CÂMPIE

Ion C. Stefan,

Gabriel D. ADJUDEANU

La pupitru, Camelia Radulian; în plan secund: ªtefan Vlãduþescu,
Xenia Negrea, Florea Firan, Augustin Jianu, Al. Cazacu, Gabriel
Dragnea ºi... revista SUD

La pupitru, Al. Cazacu; în plan secund: ªtefan Vlãduþescu, Xenia
Negrea, Florea Firan, Augustin Jianu
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CULTUL FECIOAREI la Voiculescu, Blaga ºi Ion Pillat
În lirica lui V. Voiculescu,

iconografia Noului Testament
cuprinde creaþii care abordeazã
cristologia ºi cultul Fecioarei.
Acesta din urmã, indisolubil
legat de iconografia
cristologicã, transpare din
poeziile: Lauda (volumul
Clepsidra) ºi Fecioara
(volumul Întrezãriri).

Prima creaþie este centratã pe
episodul Bunei-Vestiri. În Sf.
Scripturã, vestea Naºterii lui
Iisus este relatatã în Sf.
Evanghelie dupã Luca, 1: 28-
35. Vestea îi e adusã Preacuratei
de cãtre arhanghelul Gavril,
care i se închinã. La

nedumerirea ei cum se va întâmpla sã nascã de vreme ce nu
cunoscuse încã viaþa sexualã, îngerul îi explicã: „Duhul Sfânt se
va pogorî peste tine ºi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru
aceea ºi Sfântul care se va naºte din tine. Fiul lui Dumnezeu se
va chema.” Aceastã teofanie va fi prelucratã artistic de Voiculescu
într-o creaþie de numai douã catrene (dar excepþionale în privinþa
imaginilor ºi a ideaticii), în care accentul e pus pe smerenia
Maicii Preciste ºi Întruparea Fiului: «Fecioara sta-n lãuntric pisc
alb de rugãciune / Cu ceru-ntins la poalã ca marea sub o navã /
Un vânt suav deodatã venit cu repejune / O adumbri cu tainã în
cântece de slavã: // „Primeºte Ne-ncãputul, nemuritoare Plasmã,
/ Tu binecuvântatã, prea sfântã-ntre femei…” / ªi adiindu-i vestea,
prelung, ca pe-o mireasmã, / Îmbobocea un înger, acolo-n faþa
ei…» Alternarea descrierii cu naraþiunea ºi pseudodialogul face
din aceastã secvenþã a Bunei-Vestiri o scenetã vie, plinã de
tandreþe. Poetul va prelua ºi va accentua în versurile sale ideea
smereniei Mariei, idee ce se vãdeºte în versetele biblice. Astfel,
în primele douã versuri, Fecioara e surprinsã în plinã acþiune de
rugãciune, iar cele douã imagini – una metaforicã („lãuntric pisc
alb de rugãciune”), alta realizatã cu ajutorul unei comparaþii („ca
marea sub o navã”) – intensificã nu numai religiozitatea acesteia,
ci ºi sau mai ales mãreþia moralã a celei Preasfinte.

Vestea minunatã e comunicatã, ca ºi în versetele din Sf.
Evanghelie dupã Luca, în mod direct, cãci întruparea
Mântuitorului e cea mai mare tainã a creºtinãtãþii. Poetul va
potenþa aceastã tainã în urmãtoarele douã versuri ale primului
catren. Imaginea e realizatã atât la nivelul grupului nominal („un
vânt suav”), cât ºi la nivelul grupului verbal - „o adumbri cu
tainã, în cântece de Slavã” . Recunoaºtem aici o doxologie, prin
care se confirmã sfinþenia Fecioarei. Discreþia vestirii naºterii lui

Iisus o regãsim în versul al treilea al celui de-al doilea catren, un
rol important, în acest sens, revenindu-i comparaþiei: „ªi adiindu-
i vestea, prelung, ca pe-o mireasmã”. Punctul culminant al acestei
discrete Vestiri se concretizeazã în imaginea îngerului care
îmboboceºte în faþa Preacuvioasei. Aºa a închipuit poetul
întruparea Celui fãrã de pãcat.

A doua creaþie – Fecioara – este o doxologie: poetul credincios
îºi îndreaptã ruga fierbinte cãtre Cea cu „trup senin”, pe care o
considerã „Albã rãspântie-adâncã” ºi „Clarã odihnã între Ursite”.
Versurile, deosebit de expresive, pun în luminã semnificaþia unirii
sacrului cu profanul: „Cerul ºi pãmântul s-au îngemãnat în Iisus,
iar Maria nu va întârzia sã înþeleagã cã o astfel de unire minunatã”1

era inerentã planului Tatãlui Ceresc de mântuire a oamenilor:
„Þie mã-nchin, trup senin, / Albã rãspântie-adâncã, / Între cerul
strãin / ªi lutul ce ne mãnâncã. // Clarã odihnã între Ursite, / Sub
rotunjimile tale aduni / Frageda tainã a douã lumi topite/ În
limpezimea unei minuni”.

Dincolo de semnificaþia unirii sacrului cu profanul – aceea de
început a actului dumnezeiesc de împãcare a Tatãlui Ceresc cu
fãptura umanã (unire sãvârºitã discret, ca o tainã) –, sesizãm ºi în
versurile mai sus citate zbaterea credinciosului între cer ºi pãmânt,
între libertatea absolutã a spiritului ºi gropniþa lutului. E vorba,
cu alte cuvinte, pe de o parte de tentativa de cunoaºtere a
absolutului, iar pe de altã parte de raportul dintre etern (ca
nostalgie a departelui ce rãmâne trãind omului) ºi efemer (care
duce indiscutabil spre degradarea profanului). Aºa se explicã
invocaþia din strofa finalã (unde se face trimitere la Faptele
apostolilor, 1: 14: „Toþi aceºtia [apostolii – n. n.], într-un cuget,
stãruiau în rugãciune împreunã cu femeile ºi cu Maria, mama lui
Iisus…”), prin care se doreºte ca Maica Precistã sã lucreze la
atenuarea divorþului dintre sacru ºi profan: „Rãmâi aicea viaþa
întreagã, / Unde se taie pãcat cu slavã/ ªi cãi potrivnice încheagã
/ Un dulce popas de carne suavã”.

Cu totul altfel recepteazã Lucian Blaga mitul creºtin al Fecioarei,
în poeziile În amintirea þãranului zugrav ºi Bunavestire, din
volumul În marea trecere. Miracolul rodirii se produce în planul
profanului, nu al sacrului: „Ce-a mai venit se poate-asemãna
numai c-un vis. / Din pulberea de floare / cernutã peste tânãrul ei
trup / fecioara Maria / a legat rod ca un pom” (În amintirea…).
În ambele poezii, Fecioara „e preþuitã tocmai pentru starea ei
omeneascã de cuceritoare naivitate ºi ingenuitate”2: „În noaptea
asta lungã, fãrã sfârºit, / o femeie umblã sub cerul apropiat. / Ea
înþelege mai puþin decât oricine / minunea ce s-a-ntâmplat. /
Aude sori cântãreþi, întreabã, / întreabã ºi nu înþelege. / În trupul
ei stã închis ca într-o temniþã bunã / un prunc” (Bunavestire).
Aceleaºi naivitate ºi simplitate specifice þãrãncii le vom sesiza ºi
în Biblicã (din volumul Lauda somnului): „Maicã Precistã, tu
umbli ºi astãzi râzând / pe cãrãri de apã pentru broaºtele þestoase.

// Între ierburi înalte ºi goale / copilul þi-l dezbraci/ ºi-l înveþi sã
stea în picioare. / Când e prea rãu / Îl adormi cu zeamã de maci.
// Pentru tine lumea e o pecete / pusã pe o tainã ºi mai mare: / de
aceea mintea nu þi-o munceºti / cu nimic. / În casa lângã blidarul
cu smalþuri rare / în fiecare zi pãzeºti cu rãbdare / somnul marelui
prunc. / A mustrare clipind / te superi doar / când îngerii trântesc
prea tare uºile / venind ºi ieºind.” Se poate lesne observa cum
sacrul a fost convertit în profan; Maria este aici o mamã iubitoare,
care vegheazã atent creºterea pruncului, dojenind îngerii, când
aceºtia – ca orice copil – devin prea zgomotoºi.

Într-un mod asemãnãtor celui al lui Blaga procedeazã ºi Ion
Pillat, în ciclul de versuri Povestea Maicii Domnului. Din acest
ciclu, ne-am oprit la poezia Maica ºi Pruncul, aceastã creaþie
ilustrând opinia lui Valeriu Anania cã „lumea cotidianã poate fi
vãzutã ºi altfel decât apare.”3 Trebuie sã precizãm cã, dacã
Voiculescu în poeziile Lauda ºi Fecioara este fidel Scripturii,
accentul punându-se pe latura sacrã a mitului creºtin, Lucian
Blaga ºi Ion Pillat sunt interesaþi mai cu seamã de latura profanã,
dar nu în sensul desacralizãrii mitului Fecioarei, cum greºit s-a
opinat, ci tocmai  spre a evidenþia taina întrupãrii; pogorându-
se în profan, sacrul i-a dat acestuia o altã dimensiune, dupã cum
el însuºi, prin inhibarea în uman, se vrea înþeles de acesta, cãci
„singura cale de acces a profanului spre sacru – spune acelaºi
Valeriu Anania – trebuie bãnuitã în taina întrupãrii, tainã prin
care natura omului, înnobilatã, devine receptacul al dumnezeirii.”4

Iatã de ce Blaga, Pillat, ca ºi Voiculescu (în Poeme cu îngeri)
plaseazã sacrul în decor rustic.

Scena realizatã de Ion Pillat – ca într-o icoanã naivã, pictatã pe
lemn sau sticlã – este una rusticã, redându-se astfel farmecul
iniþial al naraþiunii biblice: „Singurã cu Pruncul, singurã cu focul
/ Ce-ºi desface-n umbrã coada de pãun, / Maica se gândeºte,
cumpãnind norocul / Pruncului ce-ntinde mâna la ceaun. // Ochii
Lui albaºtri cum e inu-n floare, / Maica îi sãrutã, mângâie bãlai,
/ Pãrul ca mãtasea de porumb, ºi-o doare / Sufletul deodatã
nãpãdit de scai…” Citite cu atenþie, cele douã strofe reproduse
anticipeazã o altã secvenþã biblicã: durerea ºi singurãtatea Maicii
Preciste, privindu-i Fiul rãstignit ºi purtând pe cap cununa de
spini. Aspectul acesta este reliefat cu ajutorul repetiþiei: „Singurã
cu Pruncul, singurã cu focul”, unde sensul propriu al cuvântului
foc anticipeazã sensul sãu figurat – focul inimii mamei sfâºiate
de durere, la vederea Fiului crucificat.

 1 Fernand Comte, Marile figuri ale Bibliei, Editura Humanitas,
1995, p. 152.
2 Al. Tãnase, Lucian Blaga – filosoful poet, poetul filosof, Editura
Cartea româneascã, 1977, p. 358.
3 Valeriu Anania, Din spumele mãrii, Editura Dacia, Cluj-Napoca,
1995, p. 165.
4 Ibidem, p. 174.

O mãrturie despre Dimitrie Bolintineanu ºi anul naºterii sale
A fost o vreme în care amãnunte aparent minore din

viaþa ºi opera unor oameni de culturã preocupau intens
societatea româneascã, interesând atât specialiºtii cât ºi
pe simplii iubitori ai cuvântului scris. Un asemenea pol
de interes a existat în jurul anului naºterii poetului,
prozatorului, publicistului ºi omului politic Dimitrie
Bolintineanu.

Deºi poate pãrea neînsemnat, din punctul nostru de
vedere nu credem cã este lipsit de importanþã a cunoaºte
cât mai precis vârsta la care Bolintineanu ºi-a format
opiniile, cea a debutului literar sau a momentului în
care intra în prima linie a luptelor sociale ºi politice ale
timpului sãu. Dimitrie Bolintineanu a fost unul dintre
actorii cei mai importanþi pe scena unde s-a jucat
înfãptuirea Unirii Principatelor la 1859 ºi modernizarea
ulterioarã a þãrii. Activitatea din aceastã perioadã s-a
rãsfrânt apoi peste ani, la dobândirea Independenþei la
1877 ºi la fãurirea României Mari, în decembrie 1918.

„Istoricul problemei” a fost foarte bine redat de Teodor
Vârgolici, cel mai profund cunoscãtor a ceea ce a
însemnat biografia ºi bibliografia poetului, atât în
volumul Dimitrie Bolintineanu ºi epoca sa (Editura
Minerva, Bucureºti, 1971, p. 16-23), cât ºi într-un articol
din revista Sud (Data naºterii scriitorului, în Sud, nr. 3,
martie 1997, p. 3). Spicuim de acolo informaþiile necesare
familiarizãrii cu aceastã chestiune.

Pornind de la afirmaþia istoricului literar mai sus citat
cã „prima datã importantã din biografia lui D.
Bolintineanu, incertã ºi controversatã pânã acum, este
data naºterii”, vom trece rapid în revistã anii propuºi de
cei care au încercat sã rezolve dilema. Aceºti ani se
încadreazã într-un interval destul de larg, perioada 1819-
1826 ºi facem precizarea cã pe Monumentul ce acoperã
mormântul poetului din curtea bisericii din Bolintinul
din Vale, creaþie a sculptorului Carol Storck, figureazã ca
an al naºterii 1819.

Aºadar, dacã facem abstracþie de spusele lui Ovid
Densuºianu – „Nu putem preciza anul naºterii lui
Bolintineanu” – în aceastã privinþã s-au prezentat mai
multe ipoteze. Ele au ca bazã informaþii orale, din
corespondenþa sau chiar lirica lui Bolintineanu.

– 1819: Anghel Demetriescu (în 1886), George

Cãlinescu (în 1958), D. Pãcurariu (în 1969);
– 1823: Paul Chiþiu (în 1886);
– 1824: George Marian (în 1871), Ion Roman (în

1962);
– 1825: Virginia Pilat (în 1905), Teodor Vârgolici (în

1971);
– 1826: I. G. Valentineanu (în 1859), Aron Pumnul (în

1864), Iosif Vulcan (în 1869), Vasile Gr. Popu (în 1875),
George Popescu (în 1876), I. Nãdejde (în 1886), Ioan
Lãzãriciu (în 1892).

Anul naºterii – 1819 – înscris pe Monumentul
inaugurat în 1888, la „numai” 16 ani de la moartea
poetului, când mai trãiau încã oameni care îl cunoscuserã,
are ca explicaþie marea influenþã pe care a avut-o în epocã
articolul lui Anghel Demetriescu, ce fusese publicat cu
numai doi ani mai înainte ºi reuºise sã „oficializeze”
aceastã datã (Dimitrie Bolintineanu, în Analele literare,
an I, nr. 2, 15 ianuarie 1886).

Suntem acum în mãsurã sã aportãm noi mãrturii
documentare în sprijinul îngustãrii intervalului 1819-
1826. Ele au ca sursã mitricile bisericii ºi dosarele de
stare civilã ale primãriei Bolintin Vale, ce fac obiectul
unui amplu proiect editorial al Asociaþiei pentru Culturã
ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu.

Mama poetului, Anica, provenea dintr-un neam de
moºneni boieriþi – ªtirbeºtii – ce-ºi vor lua un patronimic
dupã numele locului de baºtinã, Bolintin, sat pitoresc ºi
bogat, aºezat între furcile a douã ape – Argeº ºi Sabar – la
micã distanþã de Capitala þãrii.

Mai înainte de vremea naºterii poetului, acest neam se
separase în douã, una dintre ramuri fiind mai avutã decât
cealaltã. În ramura mai sãracã, din care provenea D.
Bolintineanu, familia lui era dintre cele mai scãpãtate.
Avem exemplul unui vãr de-al doilea al poetului, pe
nume Caloian, care lucra cizmãrie în sat. Cealaltã ramurã
se bucura de o situaþie înfloritoare, datoratã ºi înrudirii
cu bogata familie de negustori dâmboviþeni Voinescu.

Anica s-a cãsãtorit cu un mãrunt funcþionar ºi negustor,
de origine aromânã, pe nume Enache Cosmad. Împreunã
au avut mai întâi o fiicã, Ecaterina (Catinca), cãreia i-a
urmat Dimitrie.

Ecaterina Cosmad se va mãrita pe 27 decembrie 1839
cu cineva provenit din ramura mai bine situatã a familiei

Bolintineanu, cu Atanasie, fiul lui Dinu Bolintineanu.
Documentele la care vom face apel, vorbesc chiar despre
aceastã sorã a lui Dimitrie Bolintineanu, Ecaterina.

Se cunoaºte prietenia strânsã ce i-a legat pe Alexandru
Zane ºi Dimitrie Bolintineanu, începutã pe bãncile ºcolii
de la Sf. Sava, trecutã prin vâltoarea Revoluþiei de la 1848,
dificultãþile exilului ºi prin atâtea alte încercãri, culminând
cu cea mai dramaticã parte a vieþii poetului, apropierea
morþii, când familia Zane i-a fost cel mai important sprijin.
Mai puþin se cunoaºte despre faptul cã poetul ºi familia
Zane aveau obiceiul sã-ºi petreacã verile la Bolintin, în
casa surorii ºi cumnatului lui D. Bolintineanu. Într-o astfel
de ºedere, soþilor Alexandru ºi Victoria Zane li se va naºte
un fiu, ce va primi numele Dimitrie ºi va fi botezat de sora
poetului, Catinca Bolintineanu („Dimitrie, nãscut 1860
septembrie 4, botezat septembrie 18, fiul d[umnealui]
Alecsandru Zane ºi Vitoriþa, nãscut Bolintin din Vale,
legitim, naºã cocoana Catinca sin Enache, preot Nãstase”;
BJAN Giurgiu, Fond Starea Civilã Mitrice, Ilfov,
Bolintinul Megieºi, 32/1860, f. 5v-6r, nr. 52.)

Actul de deces al acestei sore mai mari a poetului,
Ecaterina (Catinca) Bolintineanu este important pentru
subiectul articolului nostru. Ea înceta din viaþã la o
vârstã tânãrã, în casele sale din Bolintinul din Vale,
suferindã de lingoare, adicã de febrã tifoidã. Asta se
întâmpla la 12 iunie 1863, iar actul de deces ne spune cã
avea atunci 41 de ani (BJAN Giurgiu, Fond Starea Civilã
Mitrice, Ilfov, Bolintinul Megieºi, 34/1863, nr. 26/1863
iunie 12). Prin urmare, era nãscutã în 1822, iar fratele ei
mai mic, Dimitrie Bolintineanu, se putea naºte, cel mai
devreme, abia un an mai târziu, adicã în 1823.

Nu ne rãmâne, aºadar, decât sã restrângem intervalul
de referinþã pentru naºterea lui Dimitrie Bolintineanu la
anii 1823-1826, mai precis cãtre prima parte a lui, care i-
ar fi permis sã fie coleg de ºcoalã cu bunul sãu prieten
Alexandru Zane, nãscut în 1821.

Oricum, anul 1819, „oficializat” de Anghel
Demetriescu ºi prezent pânã astãzi în publicaþiile cele
mai diverse, manuale ºi enciclopedii, ca sã nu mai vorbim
de mediul on-line, trebuie exclus cu desãvârºire.

Constantin Miu

Vasile GRIGORESCU
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Motto: Membrii cabinetului

american nu vãd nici un interes

de a merge la Davos. Este vorba

doar de întâlniri între

corporaþiile prezente la lucrãri

ºi cele americane. Aceastã

cãlãtorie va fi un voiaj de afaceri

ºi nimic mai mult. (Declaraþia
ºefului Trezoreriei americane,
Steve Mnuchin, 20
ianuarie2018).

Am putea concluziona de la
început cã: gura pãcãtosului
adevãr grãieºte!

Dacã nu am cunoaºte cinismul ºi limbajul de ventrilog al
plutocraþiei mondiale, am crede cã, lucrãrile Forumului Economic
Mondial (FEM) au fost dedicate îmbunãtãþirii stãrii de sãnãtate a
planetei, eradicãrii sãrãciei, diminuãrii decalajelor dintre þãrile
bogate ºi cele sãrace, luptei împotriva corupþiei, combaterii
terorismului, atacurilor cibernetice etc. etc.

Dar, ghinion!

Cum era firesc, cei 3000 de participanþi, de la ºefi de state ºi
guverne, la patronii celor mai puternice corporaþii din lume, la
ONG-uri „ecologice ºi apãrãtoare ale libertãþii ºi democraþiei”
(aparþinând miliardarului american, George Soros), sau la magnaþii
din media, au fãcut o adevãratã demonstraþie de „altruism ºi
compasiune” faþã de gravele probleme care þin captive popoarele,
într-un model de guvernanþã a lumii condusã de cãtre o elitã
minoritarã ºi parazitã. Studiind discursurile reprezentanþilor celor
mai puternice state ºi economii ale lumii, ai crede cã ai fost
„teleportat” în „casa miracolelor”, unde se supraliciteazã „proiecte
ambiþioase” pentru binele umanitãþii.

Dar, din nou ghinion, cum ar spune un „mare om de stat
român”, care nu ºi-a arãtat augusta sa faþã la aceastã importantã
reuniune „mondenã”, nu pentru a-ºi prezenta propria viziune
asupra lumii de azi ºi de mâine, ci pentru a se saluta „frãþeºte” cu
ºefii de stat ºi de guverne, sau pentru a invita corporaþiile sã
investeascã în economia româneascã.

Mesajul Papei Francisc I
Poate cã domnul preºedinte Iohanis a urmat exemplul

Sanctitãþii Sale, Papa Francisc I, de a nu da curs invitaþiei (dacã
ar fi fost invitat), în schimb Sfântul Pãrinte a transmis un mesaj
ºefilor de state ºi guverne ºi corporaþiilor, prin intermediul
preºedintelui executiv al FEM, prof. Klauss Schawab, mesaj
din care vom reþine câteva idei forte, pentru ca apoi  sã ne aplecãm
asupra celor mai relevante discursuri.

„Este o fracturã crescândã între state ºi instituþii. Ambiþia de a
face profit cu orice preþ, favorizeazã fragmentarea ºi
individualismul în societate. Drept urmare, asistãm la o creºtere
a ºomajului ºi a diferitelor forme ale sãrãciei. În absenþa unei
adevãrate orientãri antropologice în dezbaterile politice actuale,
fiinþa umanã se gãseºte redusã la un simplu angrenaj al unui
mecanism care o trateazã de o manierã ca fiind un bun de consum.

Protejarea demnitãþii fiinþei umane, în special prin oferirea
fiecãruia posibilitãþi reale de dezvoltare umanã integralã ºi prin
aplicarea politicilor economice favorabile familiei, ar putea fi o
soluþie rezonabilã pentru construirea unei societãþi incluzive,
drepte, solidare, sã le redea demnitatea celor care trãiesc într-o
incertitudine profundã ºi au pierdut speranþa într-o lume mai
bunã.

Chiar noile tehnologii sunt pe cale sã transforme modelele
economice ºi lumea globalizatã însãºi, care, condiþionatã de a
face profit cu orice preþ, face sã favorizeze mai mult fragmentarea
ºi individualismul mai degrabã decât sã faciliteze abordãrile mai
incluzive. Inteligenþa Artificialã ºi alte inovaþii tehologice, trebuie
sã fie folosite de aºa manierã, încât sã contribuie la bunãstarea
umanitãþii ºi cãminului nostru comun, decât, din contrã, cum
prevãd din pãcate, anumite estimãri certe.”

Într-adevãr, mesajul Sanctitãþii Sale aduce o razã de speranþã
cã, lucrãrile FEM se vor încheia cu unele soluþii pentru schimbarea
actualei stãri de lucruri la nivel planetar, dar, dupã cum vom
vedea, fiecare ºef de stat  sau de guvern reprezentând þãrile cu
economiile cele mai puternice, în luãrile de cuvânt s-au referit
îndeosebi la modalitãþile care ar putea duce la o mai mare forþã
economicã ºi militarã a propriilor state care sã le asigure mai
multã vizibilitate pe tabla de ºah geopoliticã, geoeconomicã,
geostrategicã a lumii.

Abordãrile acestor elite vizeazã toate domeniile vieþii noastre,
ce trebuie modificate pentru a se supune proiectului guvernãrii
mondiale lansat de oculta internaþionalã prin ILUMINATI.

Apariþia preºedintelui Donald Trump a fost una de senzaþie
desprinsã din filmele americane: sosirea pe aeroport cu Air Force
One, dupã care îmbarcarea într-un helicopter al marinei militare
americane escortat de alte ºase helicoptere militare americane, a (continuare în pag. 15)

generat zâmbete ironice ºi comentarii maliþioase, atât din partea
presei, cât ºi a participanþilor la FEM.

Poziþia SUA ºi ideile preºedintelui Trump
Discursul sãu, sub sloganul binecunoscut „America mai întâi”,

a vizat, cum era firesc, promovarea politicii sale menitã sã
„întãreascã întreprinderile americane, industriile ºi muncitorii
americani”, a suscitat comentarii controversate din partea celor
prezenþi, întrucât era în vãditã contradicþie cu tema FEM, care îºi
propunea o lume deschisã cooperãrii ºi multilateralismului.
Atitudinea preºedintelui ºi abordãrile sale au fost etichetate drept
„naþionalist agresive” ºi chiar provocatoare la adresa instituþiilor
internaþionale: ONU, OMC, FMI, NATO.

Alãturi de preºedintele american s-a aflat ºi consilierul sãu
economic, Gary Cohn, care a fost numãrul doi la Goldman Sachs,
un fin cunoscãtor al modului de organizare ºi derulare a lucrãrilor
la Davos, care s-a strãduit sã mai tempereze ºi sã nuanþeze
„dezinvoltura” discursului lui Donald Trump. Vom reda mai jos,
câteva idei forte cuprinse în conþinutul discursului, pentru a
înþelege direcþia în care SUA vor acþiona pentru a-ºi asigura
hegemonia economicã, politicã ºi militarã, într-o lume fracturatã
de interese oculte ºi inegalitãþi economice, culturale ºi sociale.

„Sã construim o Americã puternicã ºi prosperã în care sã veniþi

sã investiþi:
– creºterea economicã a început sã-ºi arate roadele, iar

încrederea întreprinderilor americane a crescut;
– prin adoptarea legii fiscale, a fost creat un mediu prietenos

de afaceri, inclusiv pentru întreprinderile mici ºi mijlocii;
– s-au încurajat investiþiile strãine prin reducerea

reglementãrilor ºi birocraþiei;
– dacã America prosperã, toatã lumea prosperã, de aceea este

nevoie de reformarea sistemului comercial internaþional;
– SUA nu pot trece cu vederea practici comerciale injuste ºi

furtul intelectual;
– SUA sunt gata sã negocieze acorduri bilaterale comerciale

pe principiul avantajului reciproc ºi încrederii;
– nicio þarã nu poate fi ostaticã unui singur furnizor de energie,

SUA fiind în mãsurã sã ofere energie mai ieftinã;
– SUA vor continua investiþiile în cercetarea militarã, pentru

cã prosperitate fãrã securitate nu existã, de aceea este nevoie de
reînoirea armamentului nuclear cu noile tehnologii rezultate din
cercetarea ºtiinþificã a DARPA;

– multiplicarea eforturilor pentru denuclearizarea peninsulei
Coreene;

– coordonarea luptei pentru distrugerea ISIS, acþiune în care
forþele americane au obþinut rezultate notabile;

– continuarea mãsurilor menite sã ne asigure cã Afganistanul
nu va mai fi leagãnul teroriºtilor;

– sistemul de imigraþie trebuie sã fie revizuit prin prisma
capacitãþilor noilor veniþi de a contribui la dezvoltarea economiei
americane ºi de a putea sã-ºi câºtige cinstit pâinea;

–  grandoarea unei naþiuni consã în caracterul ºi valorile la care
se raporteazã;

– naþiunile libere ºi suverane, pot colabora pe baza interesului
reciproc, prin folosirea resurselor de care dispunem pentru a le
da garanþia unei vieþi prospere;

– SUA nu a fost niciodatã mai aproape de a-ºi îndeplini
misiunea de a apãra ºi proteja propriul popor.”

Planurile preºedintelui Trump nu conving
Reacþii la  discursul preºedintelui Donald Trump nu au întârziat

sã aparã. Astfel,  Monica De Bolle, expert în politici comerciale
la Institutul Peterson pentru economie internaþionaã, a þinut sã
precizeze cã: „În martie 2018, se va semna TPP, ceea ce va irita
serios pe Donald Trump, întrucât cele 11 state (Australia, Brunei,
Canada, Chile, Japonia, Peru, Malaesia, Mexic, Noua Zeelanda,
Singapore, Vietnam), au avansat negocierile ºi se pregãtesc de
întâlnirea la nivel inalt al APEC, din Vietnam. Dar preºedintele
american nu acceptã cu uºurinþã un asemenea afront, drept urmare,
a declanºat o amplã campanie pentru a convinge þãrile menþionate
sã accepte încheierea de acorduri bilaterale, considerate de
preºedintele american, Soluþia sa de succes.”

Dar, din nou ghinion!
Potrivit economistului ºef de la „Oxford Economics”, Gregory

Daco, „preºedintele Trump a realizat cã lumea continuã sã
funcþioneze ºi fãrã ca SUA sã facã parte din joc.” De altfel, nici
discuþiile cu Canada ºi Mexic pentru negocierea tratatului de
liber schimb nord-american (ALENA) nu sunt încurajatoare,
ceea ce a determinat mediul de afaceri american sã exercite presiuni
pentru a-l determina pe Donald Trump, sã nu se cramponeze de
politica sa protecþionistã.  Recent, ºeful diplomaþiei canadiene,
Chrystia Freeland, a declarat cã: „Ottawa se pregãteºte pentru o
eventualã retragere a SUA din ALENA (în vigoare din 1994),
ºtiind cã nouã milioane de locuri de muncã americane depind de
comerþul ºi investiþiile canadiene”.

La aceste reacþii se adaugã ºi poziþia exprimatã de preºedintele

BCE, Mario Draghi, la 25 ianuarie 2018 cã „nu vrea un rãzboi al
monedelor”, ca rãspuns la declaraþia secretarului Trezoreriei
americane, care þinea sã sublinieze cã „un dolar slab, este bun
pentru SUA pentru cã favorizeazã comerþul ºi oportunitãþile”.

În faþa acestor reacþii viguroase ºi avertizãri, preºedintele
Trump a fost nevoit sã admitã cã „America mai întâi, nu înseamnã
America singurã. Suntem pentru un liber schimb, dar el trebuie
sã fie just ºi sã fie reciproc”.

Poziþia Franþei în contextul Planului Macron
Interesant a fost ºi discursul preºedintelui francez, Emanuel

Macron (în francezã ºi englezã), care sub sloganul „Franþa s-a
reîntors”, a încercat sã-ºi prezinte „cele 14 sisteme” prin care
Franþa va deveni mai competitivã într-un cadru european. Franþa
a fost puternic afectatã de schimbãrile la nivel mondial, de aceea
îºi propune mãsuri concrete pentru construirea unei Franþe
deschisã la mondializare ºi prosperã. De aceea, preºedintele
francez are în vedere:

„– pregãtirea capitalului uman format de o manierã eficace,
prin reformarea sistemului de educaþie, inclusiv noi reguli de a
facilita accesul la învãþãmântul universitar;

– sprijinirea ºi reglementãri noi ale sistemului de ucenicie care
sã finanþeze deschiderea de noi locuri de muncã;

– investiþii în cercetare, dezvoltare, inovare, în paralel cu mãsuri
de reducere a fiscalitãþii întreprinderilor;

– accelerarea recuperãrii competitivitãþii ºi atractivitãþii Franþei
pentru investiþii strãine;

– reducerea birocraþiei ºi supleþei administrative pentru a ajuta
întreprinderile sã-ºi schimbe modul de bussines;

– alinierea la competitivitatea Germaniei ºi a þãrilor scandinave
ºi o mai bunã adaptare a întreprinderilor la realitãþile pieþei
europene concurenþiale;

– economia Franþei, un exemplu de protejare a mediului, luptei
împotriva schimbãrilor climatice, sens în care, pânã în 2020 va
renunþa la folosirea cãrbunelui;

– schimbarea culturalã prin simplificarea administrativã ºi

elaborarea unei strategii pentru diminuarea inegalitãþilor.”
Sunt mãsuri cuprinse în Planul Macron de „regândire a UE”,

despre care am relatat într-un articol publicat în revista Sud, cu
comentariile de rigoare. Meritã însã reþinutã atitudinea presei
franceze, care în majoritatea comentariilor despre discursul sãu
la Davos au fãcut aprecieri maliþioase prezentându-l ca exponent
al elitei financiare de pe Wall-Street, denumindu-l Macron-
Rothchild, ale cãrei interese le aplicã.

Punctul de vedere al Chinei
La Davos, vocea Chinei s-a auzit prin intermediul înaltului

responsabil pentru afaceri financiare ºi economice din CC al
PCC, Liu He: „Pentru economia chinezã este o necesitate
fundamentalã de a trece de la faza creºterii rapide, la o fazã de
dezvoltare calitativã, ceea ce presupune noi reforme macro-
economice ºi structurale, cât ºi sociale, în scurt timp.”

Sã reþinem ºi din discursul domnului Liu He ideile forte care
creioneazã programul ºi viziunea Chinei privind provocãrile
viitoare ºi mãsurile ce le au în vedere pentru atingerea obiectivelor
propuse:

„– venitul anual pe cap de locuitor va creºte în 2018, de la
8000 $ la 10.000 $;

– creºterea de bunuri casnice a atins cifra record de 58,8%, iar
cea a serviciilor reprezintã aproape 60% din PIB;

– pe mãsura deschiderii Chinei spre exterior, aceastã tranziþie
cãtre un nou model de dezvoltare economicã, va crea noi ºi
numeroase oportunitãþi comerciale nu numai în China,  de
asemenea în lumea întreagã;

– principala atracþie a economiei chineze o reprezintã
disponibilitatea structuralã nãscutã prin faptul cã oferta nu
reuºeºte sã evolueze la fel de repede ca cererea, aspect ce trebuie
urgent soluþionat;

– prioritatea principalã este de a reduce excesul de producþie la
nivelul necesitãþilor, de a scade rezervele în domeniul imobiliar,
scãderea costurilor în toate domeniile ºi întãrirea punctelor slabe
ale economiei, de la servicii publice la infrastructurã ºi instituþii.”

Cu aceste mãsuri, China sperã sã facã oferta mai suplã ºi mai
inovantã, progresele înregistrate în acest domeniu devenind o
realitate tangibilã. În viziunea reprezentantului Chinei, trei sunt
bãtãliile ce trebuie purtate: prevenirea riscurilor, reducerea sãrãciei
ºi controlul poluãrii.

Referitor la riscuri, „chiar dacã sistemul financiar chinez este
în general sãnãtos, ºi prezintã cote ridicate de economisire, totuºi,
trebuie sã lucrãm pentru prevenirea ºi depãºirea marilor riscuri
financiare care pot fi generate de sistemul bancar paralel ºi de
datoria ascunsã a guvernelor locale”.

Pentru a doua bãtãlie „guvernul chinez depune eforturi mai
inteligente ºi mai bine þintite pentru a scoate oamenii din sãrãcie

Planul malefic al elitei mondiale sub sloganul:
„Sã construim un viitor comun, într-o lume

fragmentatã.” (Davos ianuarie 2018)
 Gl.Bg.(r) Gheorghe DRAGOMIR

Preºedinte Centrul de Eticã ºi Strategii (CES)
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în urmãtorii trei ani începând cu 2018, când va lua mãsuri pentru
a scoate din sãrãcie absolutã 10 milioane de persoane, îndeosebi
din zonele cu condiþii climatice dure”.

În lupta împotriva poluãrii, China are în vedere „sã se rupã de
modelele tradiþionale de creºtere, întrucât poporul chinez aspirã
la o dezvoltare ecologicã cu slabe emisii de carbon, China
respectându-ºi angajamentele luate la Paris. În acest sens, din
2016, China a redus producþia de oþel  cu 115 milioane tone, cea
de oþel de calitate inferioarã cu 140 milioane tone, iar cea de
cãrbune cu 500 milioane tone”.

De remarcat cã, discursul domnului Liu He este de fapt o
materializare a viziunii exprimatã de preºedintele Xi cu ocazia
FEM din 2017, când þinea sã asigure participanþii cã „Republica
chinezã va continua sã joace un rol atât ca mare putere responsabilã
în reformarea ºi dezvotarea sistemului de guvernanþã mondialã,
cât ºi pentru a-ºi aduce aportul cu înþelepciunea ºi forþa sa”. De
asemenea, preºedintele chinez prezenta la acea datã planul pentru
dezvoltarea în comun, pornind de la relaþiile internaþionale, de
securitate ºi de stabilitate a schimburilor culturale ºi de protecþie
a mediului, în fine de a  avansa cu lumea în construirea unei
„comunitãþi de destin”.

Prof. Angus Deaton, laureat al premiului Nobel pentru
economie (2015), a apreciat eforturile depuse de China pentru
construirea unei comunitãþi de destin ºi pentru contribuþiile aduse
de China lumii ºi mondializãrii. De  altfel, conceptul de
„comunitate de destin” lansat de preºedintele Xi ºi adoptat de
Consiliul de Securitate ONU, rãspunde în mare mãsurã la ceea
ce are nevoie lumea de azi. „Este foarte important pentru
comunitatea internaþionalã de a avea acest gen de abordare
colaborativ, pentru a ajuta sã se rezolve problemele actuale ºi
viitoare ale lumii”, a subliniat directorul general al Oficiului ONU
de la Geneva, Michael Moller, într-un interviu acordat agenþiei
chineze de ºtiri Xinhua.

O altã problemã de mare actualitate ridicatã la Davos de cãtre
înaltul demnitar chinez, s-a referit la criptomonede, exprimând
cu acest prilej poziþia fermã a guvernului cã „aceste monede
virtuale sunt imprevizibile ºi de necontrolat”, pe seama cãrora s-
a pus dispariþia a 1000 miliarde $ de pe piaþa chinezã în 2015.
Drept urmare, guvernul chinez examineazã posibilitatea creerii
propriei criptomonede, care sã fie schimbatã cu yuanul, închizând
astfel intrarea pe piaþa chinezã a altor criptomonede.

Cu ocazia aniversãrii a patru decenii de la politica de reforme
ºi deschidere promovatã de premierul Den Xiao Ping, China îºi
propune sã se integreze mai rapid în regulile comerþului
internaþional, în paralel cu deschiderea de o manierã substanþialã
a sectorului de servicii ºi în special cel financiar ºi pentru a crea
un mediu mai atractiv pentru investiþii.

Un moment important al prezenþei reprezentantului Chinei la
Davos, l-a constituit, întâlnirile cu ºefii de state ºi guverne prezenþi
la lucrãri, cât ºi cu patronii unor corporaþii internaþionale pentru
a stabili modalitãþi de colaborare. Un astfel de moment, greu
digerat de delegaþia americanã, a fost întâlnirea cu ministrul
canadian al finanþelor Bill Morneau, ca o consecinþã fireascã a
bunelor relaþii stabilite între cele douã þãri dupã vizita în China a
premierului Justin Trudeau, în 2017. În cadrul acestei întrevederi,
cele douã pãrþi au stabilit sã lãrgeascã ºi sã aprofundeze relaþiile
economice ºi financiare ºi sã promoveze în comun, politica
liberului schimb ºi a dialogului strategic.

Atitudinea Indiei
Sã vedem care este ºi atitudinea Indiei, exprimatã la Davos, de

premierul Narendra Modi, care s-a poziþionat în apãrãtorul
mondializãrii ºi multilateralismului, revendicând un loc
preferenþial pentru þara sa, la masa negocierilor globale. Aceastã
poziþie a fost justificatã prin argumentul cã, în 2018, India va
deveni a cincea mare putere economicã a lumii, depãºind Franþa
ºi Marea Britanie, iar pânã în 2030, India îºi propune sã devinã
a doua mare putere economicã mondialã, concurând SUA ºi
China.

De la alegerea sa ca premier în 2014, Modi a lansat un amplu
ºi profund proces de reformare a instituþiilor, reducând birocraþia,
ºomajul ºi sãrãcia, orientând o parte importantã a investiþiilor în
noile tehnologii de vârf, inclusiv în domeniul aero-spaþial ºi
militar.

„Politica  Indiei este de a se deschide spre  exterior dupã
modelul Chinei, sens în care a creat un mediu de afaceri
prietenos”, a þinut sã precizeze premierul. De asemenea, premierul
indian a reafirmat voinþa politicã a þãrii sale, de a se „alãtura celor
care apãrã proiectul de instaurare a unei ordini mondiale
multipolare ºi deschisã la liberalizarea comerþului ºi nu
protecþionismului economic”.

Rusia la Davos
Federaþia RUSA a avut în acest an o prezenþã ineditã la lucrãrile

FEM, prin implicarea directã în organizarea întâlnirilor
preconizate de cãtre ministrul rus al economiei, Maxim Orekin
cu omologii din alte þãri ºi cu reprezentanþii marilor corporaþii,
gazdã fiind Casa Rusã, transformatã într-o platformã de discuþii,
negocieri comerciale ºi a altor evenimente ale delegaþiei ruse.
Casa Rusã ºi-a deschis porþile în Elveþia având drept misiune sã
promoveze iniþiativele guvernului rus pe lângã reprezentanþii
lumii de afaceri ºi a cercurilor politice ºi guvernamentale reunite
la Davos. Pavilionul oficial al misiunii ruse, este pregãtit sã
gãzduiascã mai multe întâlniri la nivel international, pe trei paliere:
tehnologia informaþiei, competitivitatea Rusiei pe pieþele mondiale
ºi relaþiile ruso-americane.

Tema tehnologiei informaþiei va îngloba astfel un larg evantai
al problemelor blockchain, tehnologii financiare, securitate

ciberneticã ºi tehnologii pentru oraºe inteligente.
Discuþiile privind competitivitatea Rusiei pe pieþele mondiale

ale energiei, se vor purta în legãturã cu potenþialul de dezvoltare
a industriei energetice a Rusiei ºi noile forme de cooperare în
lumea de azi.

În privinþa relaþiilor  ruso-americane, o atenþie particularã va fi
acordatã, printre altele, rolului bussinesului în întãrirea încrederii
ºi cooperãrii economice, politice ºi militare.

Ministrul rus al economiei, Maxim Orekin, s-a arãtat optimist
în privinþa perspectivelor de creºtere economicã a þãrii sale,
afirmând cã „Rusia va depinde mai puþin de cursul petrolului, iar
creºterea estimatã va fi de 3-3,5%, în câþiva ani este garantatã de
creºterea economicã care s-a reluat din 2016, în ciuda creºterii
demografice la care trebuie sã facã faþã Rusia”. Evaluarile FMI,
au în vedere o creºtere economicã în 2018 de 1,7%.

Ministrul rus al economiei, a precizat cã „Autoritãþile ruse au
reuºit sã reducã dependenþa economicã de cursul petrolului, iar
rolul Rusiei în economia globalã a crescut semnificativ”.

În privinþa criptomonedelor, Rusia a pregãtit un proiect de
lege care vizeazã asigurarea controlului mai atent a producþiei ºi
folosirii acestor devize care suscitã interesul, dar ºi neîncrederea
autoritãþilor de reglementare. Prin aceastã lege, se vor reduce
considerabil riscurile de fraudã ºi va contribui la construirea
unui regim fiscal transparent pentru operaþiunile cu aceste monede
virtuale, ºi implicit la creºterea intrãrilor fiscale la buget, rubla
fiind singura ºi unica monedã legatã de Federaþia Rusã. Aceastã
lege se alãturã unui numãr mare de iniþiative din lume pentru
încadrarea acestui fenomen financiar care a produs deja îngrijorãri
ºi agitaþie pe pieþele financiare mondiale, prin creºterea
spectaculoasã a bitcoinului în 2017 ºi prãbuºirea lui, la începutul
lui 2018.

Marea Britanie este deschisã pentru afaceri
Marea Britanie, prin vocea premierului sãu, a þinut sã sublinieze

cã „existã o atitudine consensualã a puterii politice,
guvernamentale ºi partenerilor de afaceri, pentru a situa ca
prioritate naþionalã, sprijinirea tehnologiilor de vârf care, deschid
noi oportunitãþi de afaceri ºi noi locuri de muncã la nivel global.
Pe agenda guvernului britanic, un obiectiv major este dezvoltarea
unei industrii strategice moderne, care sã facã faþã cu succes
competiþiei pieþei ºi sã ofere cadrul unor investiþii în viitorul
naþiunii. [...] Mesajul nostru pentru industria strategicã este clar:
Marea Britanie va fi unul dintre locurile cele mai bune din lume
unde se poate iniþia ºi dezvolta acest gen de afacere.”

Vom reda mai jos, câteva direcþii de acþiune ale guvernului
britanic formulate la Davos de cãtre premierul May:

„– investiþii în infrastructura localã ºi la nivel naþional;
– pentru a avea succes în afaceri, este nevoie de o schimbare a

economiei globale;
– o componentã importantã a strategiei noastre industriale,

este de a acorda suportul necesar noilor profesii ºi industrii,
pentru ca astfel sã construim comunitãþi puternice;

– pentru a avea noi locuri de muncã în noile tehnologii de vârf,
se va pune accentul pe sistemul de educaþie tehnicã care are toate
premisele sã devinã cel mai bun din lume;

– pentru instruirea ºi reinstruirea celor care lucreazã în
domeniile digitale, s-a stabilit crearea unui consorþiu format din
60 de universitãþi, experþi în afaceri ºi industrie care sã le asigure
suportul necesar;

– Marea Britanie a devenit lider mondial în Inteligenþa
Artificialã (IA), construitã cu mare succes de companii ca
Deepmind;

– împreunã cu alþi parteneri internaþionali, vom elabora norme
ºi reguli necesare în era digitalizãrii globale, care sã fie însuºite
de toþi. Avem în vedere reguli ºi standarde care pot face IA mai
responsabilã de drumul sãu, astfel încât prin aceºti algoritmi sã
nu se poatã interveni în a o modifica ºi dezvolta în alte scopuri
decât cele stabilite.

De aceea, Marea Britanie, va colabora strâns cu Centre of
Data Etics and Inovation, cât ºi cu partenerii internaþionali din
domeniu, pentru a asigura ºi menþine în siguranþã ºi în limitele
etice, IA ºi inovaþiile, cât ºi aplicaþiile noilor tehnologii.”

Poziþia Poloniei ºi postura de „oaie rãtãcitã” a UE
Sã ne aplecãm ºi asupra declaraþiilor fãcute la Davos de cãtre

„oaia rãtãcitã”, premierul polonez Mateusz Morawievski,
deoarece conþine trimiteri la independenþa ºi demnitatea unui stat
membru al UE.

„Doresc ca Polonia sã fie un partener fiabil al UE, al întregii
Europe. [...] În ciuda estimãrilor institutelor ºi agenþiilor de rating
economico-financiare, cã în 2017 Polonia va avea o creºtere
economicã de 2-2,5%, în realitate creºterea a depãºit orice
aºteptãri, situându-se la 4,5%.”

Într-un interviu acordat ziaristei Saha Vakulina de la
EURONEWS, cu ocazia prezenþei la lucrãrile FEM de la Davos,
premierul polonez a þinut sã precizeze cã „ne vom confrunta la
nivel mondial cu riscuri datorate inegalitãþilor, dezechilibrelor,
enormelor excedente comerciale în China ºi în þãrile nordice ale
UE ºi de deficite în celelalte þãri”. Referitor la poziþia Poloniei în
cadrul UE, premierul a subliniat cã „Polonia aduce un aer proaspãt
în UE ºi va depune eforturi pentru îmbunãtãþirea dialogului,
pregãtind o carta albã a reformei sistemului judiciar, pentru a
explica cã aceasta trebuie sã facã sistemul judiciar mai bun, mai
independent, mai obiectiv, mai fiabil, mai eficient ºi mai
transparent. Este necesar sã se înþeleagã cã actualul sistem judiciar
polonez este ieºit din epoca post-comunistã.”

Viziunea premierului polonez privind viitorul Europei, a fost
exprimatã clar: „În Europa avem nevoie de mai multã concurenþã,
pentru a fi mai competititivi în faþa Chinei, Indiei ºi SUA. Trebuie
sã creãm o mai bunã platformã pentru întreprinderile mijlocii

pentru a putea opera mai uºor în toate þãrile UE, pentru cã ele
reprezintã coloana vertrebalã a economiei noastre, dar ºi în alte
þãri UE, dar existã multã birocraþie care împiedicã legãturile directe
între aceste întreprinderi din Polonia, cu cele din Germania,
Franþa, Olanda, Austria”.

În legãturã cu viitorul UE, premierul polonez a precizat cã
„UE este compusã din 28 de state suverane, independente ºi
trebuie sã rãmânem uniþi pe cât posibil, respectând în totalitate
toate drepturile fiecãrui stat suveran în a-ºi construi sistemul
judiciar propriu ºi sã-ºi administreze singure afacerile interne,
problema refugiaþilor, migraþia, aºa cum înþelege fiecare stat.”
Premierul polonez a reamintit principiile care trebuie sã guverneze
relaþiile între state-naþiuni, care formeazã UE, pentru ca acest
proiect politico-economic ºi militar, sã nu eºueze.

Concluzii
În încheierea acestui material, cred cã se cuvine sã reþinem

câteva concluzii:
– Vedeta FEM ºi „copilul minune”, rãsfãþat, a fost incontestabil

preºedintele francez Emanuel Macron, care a fost felicitat pentru
curajul de a lansa o amplã campanie de reforme atât la nivelul
instituþiilor centrale ºi locale ale administraþiei, a sistemului fiscal,
de educaþie, cât ºi al modelului economic francez. Atât preºedintele
american, cât ºi ceilalþi ºefi de state ºi guverne prezenþi la Davos,
au vãzut în persoana sa „speranþã pentru viitorul Europei, prin
modificarea radicalã a ritmului reformelor propuse, dar ºi pentru
ambiþia de a oferi o nouã viziune a regândirii proiectului
european”.

– Cancelarul german Angela Merkel s-a mulþumit sã stea în
„umbra” preºedintelui francez, poziþia sa în Germania ºi la nivelul
UE fiind mult slãbitã în urma alegerilor parlamentare din 2017,
care au generat volatilitãþi politice ºi imposibilitatea formãrii unui
guvern. La  9 februarie 2018 s-a reuºit, dupã negocieri dure cu
SPD, formarea unui guvern de coaliþie în care poziþiile cheie,
externele ºi finanþele sunt deþinute de SPD, iar internele de CDU.
Cu aceastã ocazie, preºedintele SPD, Martin Schultz a anunþat
cã nu va face parte din cabinet, refuzând poziþia de ministru de
externe. Cu toate acestea, el a reafirmat intenþia exprimatã în
timpul campaniei electorale de a se face demersuri în continuare
pentru retragerea arsenalului nuclear american de pe teritoriul
Germaniei ºi de a se limita cheltuielile militare ale þãrii, în ciuda
presiunilor ºi ameninþãrilor venite din partea preºedintelui Trump.
Noul guvern german s-a declarat gata sã negocieze ridicarea
sancþiunilor la adresa Rusiei, cu condiþia respectãrii acordurilor
de la Minsk (Consiliul UE a prelungit sancþiunile pânã la 31 iulie
a.c).

– Reafirmarea la Davos a ameninþãrilor la adresa Iranului ºi
Coreei de Nord de cãtre preºedintele Donald Trump a generat
reacþii negative din partea europenilor, dar ºi a reprezentanþilor
þãrilor din zona Asia-Pacific, care s-au pronunþat pentru gãsirea
unor soluþii politice, apreciindu-se eforturile stãruitoare din partea
Chinei de a încuraja negocieri directe între cele douã Corei,
folosindu-se de jocurile olimpice de iarnã de la Pyongyang,
unde preºedintele Kim Jong-un a hotãrât sã-ºi trimitã sora în
calitate de „emisar”. Aceastã miºcare diplomaticã abilã a Chinei
dupã Davos a stârnit furia preºedintelui Trump care s-a vãzut
exclus din „joc”, ceea ce a determinat pe vice-preºedintele american
prezent la festivitãþi, sã nu se ridice în picioare la intonarea imnului
Coreei, manifestându-ºi prin acest gest dezacordul pentru
deschiderea dialogului ºi colaborãrii între cele douã Corei. Recent,
preºedintele Kim Jong-un a lansat preºedintelui sud-coreean
invitaþia de a vizita Coreea de Nord.

– O prezenþã atent mediatizatã a fost cea a miliardarului american
George Soros, care a folosit un discurs dur la adresa preºedintelui
Trump ºi a administraþiei americane, subliniind pe un ton
ameninþãtor cã „Administraþia americanã este un pericol pentru
pacea, securitatea ºi democraþia lumii, iar fenomenul Trump îl
privesc ca fiind temporar, care va dispare în 2020, sau mai
devreme”.

Analiºtii politico-militari pun rãzboiul dintre cei doi miliardari
pe seama a douã ºcoli de gândire americane ce luptã pentru a-ºi
impune propria viziune privind crearea unei noi ordini mondiale,
dupã chipul ºi asemãnarea lor ºi a organizaþiilor oculte din care
fac parte. O altã explicaþie a înverºunãrii lui Soros, ar putea fi ºi
existenþa, potrivit dr. Michael Sala, a unui „ordin executiv dat de
preºedintele Trump la 21.12.2017, prin care se blocheazã
proprietãþile ºi conturile bancare ale persoanelor implicate în
abuzuri foarte grave cu privire la drepturile omului ºi la corupþie”,
numind într-o anexã secretã indivizi ºi organizaþii cunoscute cu
asemenea practici pe teritoriul american ºi în lume. Deºi ordinul
pãrea a se referi la persoane ºi organizaþii aflate sub influenþa
Moscovei, realitatea este cu totul alta, Ordinul Executiv vizeazã
de fapt guvernul „din umbrã”, numit ºi „Cabala Satanicã”, sau
gruparea criminalã cunoscutã sub numele de ILUMINATI, cu
referire la Soros ºi miile de organizaþii finanþate de acesta în
întreaga lume, prin care încearcã sã controleze guverne, pieþe de
capital ºi economiile lumii sub sloganul apãrãrii drepturilor
omului, democraþiei ºi statului de drept.

Sã sperãm cã, politicienii ºi guvernanþii, prin intermediul
sutelor de secretari de stat ºi consilieri bine retribuiþi, vor avea
bunãvoinþa ºi determinarea sã se aplece cu atenþie asupra
problemelor ridicate de mai marii lumii la Davos, pentru a înþelege
mersul lumii pe harta geopoliticã ºi geoeconomicã a lumii ºi a
reþine acele idei utile creionãrii unei viziuni privind viitorul
României, în acest an de celebrare a Centenarului Marii Uniri ºi
în pregãtirea preluãrii preºedintiei Consiliului UE, în ianuarie
2019, dupã cea a Bulgariei ºi Austriei.

Doamne, dã mintea cea de pe urmã conducãtorilor noºtri ºi
lumineazã-le calea spre unitate ºi demnitate naþionalã!

(urmare din pagina 14)
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Dupã ce am parcurs jumãtate din numãrul de apariþii

ale revistei Zenit (cine avea sã ºtie atunci câte vor mai

apãrea? Bineînþeles se doreau cât mai multe), suntem

întâmpinaþi în cel de-al douãzeci ºi treilea numãr de un

supratipar agresiv pe copertã, aºa cum vom întâlni ºi pe

urmãtorul numãr.

Coperta poartã o linogravurã a lui Lozowick, iar din

cuprins desprindem Prolog misterului bufu, de Vladimir

Maiakovski, futuristul devenit militant ºi

totodatã un satiric al realitãþii bolºevice.

Opisul ne dezvãluie ºi un articol al unui

colaborator mai vechi, din Germania, unde

proletariatul era suficient de învolburat. Titlul:

Aria dolarului de F. R. Behrens, a cãrui

semnãturã o vom întâlni ºi în urmãtorul numãr.

Numãrul 24, dedicat culturii croate, are pe

copertã o gravurã de Micici. În interior, costume

de teatru create de Iosif Klek (Belgrad). Un titlu,

Suferinþele emailului, este semnat de actriþa

Céline Arnauld, românca noastrã, originarã din

Cãlãraºi.

Behrens, devenit un obiºnuit al revistei,

publicã Balada ciocolatei, iar Théo van

Doesburg, autorul lui De Stijt, un motto despre

Stil.

Coperta verde deschide cel de-al douãzei ºi

cincilea numãr. Formatul este 25x17 cm, iar pe

copertã vom întâlni portretul lui Micici executat

de mai vechea noastrã cunoºtinþã Petrov. Ne

aflãm în februarie ’24.

La Contimporanul, dupã un salt de nouã luni,

revista apare cu nr. 45, de data asta în opt pagini,

dar cu un format redus (31,5x23,7) – formatul

mijlociu. În cuprins, fotografia „Domniºoarei

Pogany”, opera lui Brâncuºi ºi ilustaþii de

referinþã, aºa cum este desenul portret al lui

Urmuz de Iancu. Mai au ilustraþii Enrico

Prampolini (cel cu Noi) ºi o gravurã pe lemn a

lui Maxy. Un text de Tzara, din perioada Dada

(1914) ºi unul teoretic al lui Iancu despre artã.

ªi ca sã fie ºi mai agresiv numãrul 25 pe

pagina unu, iarãºi supratipar.

Dealtfel, revistele moderniste ne-au obiºnuit

prin curajul lor, nu numai în privinþa textelor,

dar ºi al esteticii tiparului ºi a punerii în paginã.

Numãrul beneficiazã de ilustraþii de primã mânã:

Archipenko, Kandinski, Vera Biller. Din nou o paralelã

cu Contimporanul, unde în cele 102 numere sunt mulþi

artiºti de renume care semneazã grafica.

Un slogan extrem de interesant în acest numãr:

„Zenitismul reprezintã o miºcare de sintezã a artei noi”.

Minunat! Un deziderat pe care-l aflãm în mai toate

revistele avangardei, inclusiv in cele româneºti.

Revista croatã va organiza în februarie 1924, la

Belgrad, o expoziþie internationalã de promovare a artei

noi. Va fi de bun augur pentru Balcani. În noiembrie-

decembrie a aceluiaºi an, Contimporanul va deschide la

Bucureºti, pe strada Corabiei, „Prima expoziþie

internaþionalã a Contimporanului”, la care vor fi prezenþi

viitori stâlpi ai modernismului european.

La Belgrad, se cânta consolidarea zenitismului,

expresionismului, futurismului, cubismului, purismului

ºi a constructivismului, deci, a tuturor „ismelor” care

vor împrospãta prin ideile lor arta mondialã a începutului

de secol douãzeci.

Între participanþii expoziþiei belgrãdene, întâlnim pe

Lozowiek (SUA), pe belgienii Peeters (prezent ºi la

Contimporanul), pe bulgarii Bojaciev ºi Kuciulev, pe

francezii Gleizes ºi R. Delaunay, pe olandezul Wilink,

pe ungurii Moholy-Nagy, pe ruºii Archipenko,

Kandinsky, Lissitzky ºi Zadkin, pe italienii Palladini ºi

Prampolini ºi bineînþeles Jo Klek, Biller, Petrov.

Precum viaþa individului, cea a unei reviste are suiºuri

ºi coborâºuri, momente de triumf alternate cu unele

umbrite. Aceastã sinusoidã cauzatã de factori intrinseci

sau din exteriorul subiectului, pot fi sociali, economici,

politici sau pur ºi simplu generaþi de psihologia

colectivã.

Zenit, ajuns la al douãzeci ºi ºaselea sãu numãr,

mãsoarã 28x21 cm, adicã va reprezenta pachetul

mijlociu. Va fi tipãrit pe foi groase, va avea 32 de pagini,

va fi datat octombrie 1924. Va fi o înlãnþuire de opt

numere (26-33), fiecare având elemente de supratipar.

În paginile comprimatului numãr, întâlnim în primul

rând, aºa cum este normal, un articol al redactorului ºef –

Liubomir Micici, în care se trateazã linia directoare a

revistei, ce a fost ºi va fi: Zenitosofia. Pe aceleaºi

coordonate, materialul semnat de Petro Buzzi, Per Zenit

Salve! ºi în acelaºi ton militant al publicaþiei, sloganul

„Zenitismul luptã pentru balcanizarea Europei”.

Partea graficã se bucurã de participarea lui Luis

Lozowick de la New York, a lui Behrens care are o gravurã,

ca ºi o alta, expediatã de la Anvers de cãtre Joszef Peeters,

al doilea an al redacþiei revistei moderniste Het

Overzicht.

Între alte semnãturi care colaboreazã în acest numãr

întâlnim pe E. Dictonius, de la Riga, cu poemul Anno

Domini 1921, pe Simon Feltschin de la New York cu

Grãdina Luxemburg ºi pe Stefan Zivanovici cu

Patriopantomimã. De la Milano, Petro Buzzi, activ ºi în

cuprinsul revistei cu titlul Moartea unei lebede, aflat în

proximitatea altui titlu sosit de la Lyon, intitulat

Palestina Foxtrot, aparþinând lui Voskovec.

ªi pe Micici îl gãsim cu un al doilea text Cuvinte în

spaþiu. Conducând publicaþia cu o vãditã aplecare spre

stânga, era evident cã la moartea lui V. I. Lenin, genialul

conducãtor al proletariatului internaþional, sã tipãreascã

o fotografie a marelui Ilici, alãturi de un text

comemorativ, semnat de redacþie. De asemenea, existã

un text datorat lui Lev Trotzki, alãturi de o fotografie a

Mausoleului din Piaþa Roºie a Moscovei.

O inserþie în latinã întãreºte solemnitatea

momentului: De mortuis nihil nisi bene. Întradevãr, de

morþi doar de bine!

Ceea ce trebuie neapãrat subliniat este faptul cã apar

reclamele unor reviste moderniste, între care

Contimporanul condus de Iancu. Publicaþia româneascã

ajunsese la al 48-lea numãr ºi va cuprinde ilustraþii de

Iancu, Maxy, ca ºi douã texte teoretice despre arhitecturã

elaborate de Iancu ºi Szczucka.

Numãrul din noiembrie 24 este cel ce-al treizeci ºi

patrulea din seria Zenit. Debuteazã cu o ilustraþie a unei

sculpturi de R. Beccing (Berlin), tot aici gãsind o

Avangarda de la „A la Z”
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reproducere dupã Adolf Floos, cel care i-a construit la

Paris casa lui Tzara ºi un studiu despre noua arhitecturã

semnat de Mendelsohn, care a fãcut Turnul lui Einstein,

Postdam, 1920, revelaþie a arhitecturii.

În cuprins întâlnim poemul Þipãt nr. 6 de Michel

Seuphor (Anvers), animatorul revistei flamande Het

Overzicht. Douã colaje, Reclamã ºi Auberge sunt semnate

de cãtre Jo Klek. Tot în acest numãr, un nou colaborator,

marele scriitor rus Maxim Gorki, semneazã un text.

În noiembrie 1924, la Bucureºti, Contimporanul

editeazã un numãr dublu, 50-51, catalog al „Expoziþiei

Internaþionale a Contimporanului”. Adevãrat regal,

revista oferã lucrãri de Iancu, Maxy, Segal, Schwitters,

Peeters, K. Teige, Kassak K. Szczucka, H. M. Teutsch,

asta pentru a cita doar pe cei din sfera graficã. Existã ºi

texte teoretice semnate de Maxy, Arp, Marinetti, alãturi

de o poezie Dada din 1915 a lui Tzara (O

sâmbãtã). De reþinut: au existat ºi exemplare de

lux! Un amãnunt deloc de neglijat – pentru prima

datã au fost expuse fotografii din atelierul

Brâncuºi! Retrospectiv privind, numãrul se aflã

exact la jumãtatea parcursului celor 102 numere

care au vãzut lumina tiparului.

În acelaºi decembrie 1924, Zenit editeazã cel

de-al treizeci ºi cincilea numãr, în care este

publicatã macheta Zenithoum aparþinând lui Jo

Klek. În cuprins referiri la Contimporanul ºi

primul numãr din revista lui Scarlat Callimachi,

Punct, care era de fapt un ziar-afiº, de culoare

cãrãmizie.

Între colaborãri: Michel Seuphor, un alt

flamand Vanderkammen, croatul Stefan

Jivanovski ºi din nou Maxim Gorki cu Victoria

Revoluþiei.

Urmeazã o rubricã de plagiat sau calambururi

care se terminã cu suprarealistul Paul Dermie.

Este vorba despre o scrisoare de la Paris, în care

apar Tzara ºi Picabia.

Numãrul 36 are copertã color cu douã cercuri,

roºu ºi verde. Formatul este mijlociu ºi are 24 de

pagini, care debuteazã cu Vila Zenit a lui Jo Klek,

douã reproduceri ale proiectului clãdirii

majestuoase, asemenea unui dom, a redacþiei

Zenit. În cuprins o compoziþie abstractã de Vasile

Kandisky.

Din numãr mai spicuim poezii de Herwarth

Walden, iniþiatorul ºi mentorul curentului „Der

Sturm”, plecat neinspirat în URSS într-un

idealism cu accente comuniste, unde îºi va afla

sfârºitul împuºcat fiind de oamenii lui Stalin. În

preajmã, un alt autor moscovit, Grigori Petnicov,

semneazã ºi el versuri.

Interesantã este compoziþia muzicalã, datând

din 1912, semnatã Iosif Stolþev – Slavenski.

O atenþie deosebitã este acordatã bulgarului Geo

Milev, pe douã pagini unde gãsim poemul Septembrie.

El a fost iniþiatorul revistei Plamak, apãrutã la Sofia între

ianuarie ºi iunie 1924 (12 numere). A fost omorât de

Servicii... In memoriam, Micici îi va dedica un sensibil

text.

În sfârºit, o construcþie a lui Moholy-Nagy vine sã

completeze solidul sumar al numãrului.

Nu se pot trece cu vederea anunþurile referitoare la

viitoarea apariþie: „Avion sans appareil” de Micici

(1925), poeme antieuropene. Zenit, ca ºi Integral, a avut

ºi editurã. În Integral, la Paris, s-au editat cinci titluri,

toate de referinþã nu numai din punct de vedere literar, ci

ºi tipografic ºi bibliofil.

Este normal sã accentuãm faptul cã sunt citate în

interiorul revistei publicaþiile româneºti Contimporanul,

Integral, Punct, dar ºi Periscop, apãrutã la Arad. De mirare

este faptul cã nu se face niciun fel de referire la acea

fundamentalã apariþie din lumea avangardei, 75HP.

Poate, tirajul redus al unicului sãu numãr a împiedicat

acest lucru. Internetul nu era pe firmament, încã...

Mai întâlnim numele lui Arthur Segal, marele pictor

care a activat la noi, apoi în Elveþia, Germania ºi Anglia.

Un articol, al lui Nikolaus Braun, completeazã în mod

fericit ansamblul de preocupãri al celor care alcãtuiesc

publicaþia: Probleme ale luminii în arta plasticã.
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Situat în vechea zonã

rezidenþialã a localitãþii

Ciorogârla, în apropierea

pârâului cu acelaºi nume,

conacul  Gigurtu, ajuns

astãzi o ruinã, suscitã un

interes deosebit din partea

celor pasionaþi de istoria

acestei comunitãþi. Deºi

vârsta sa este aproximatã

la peste douã sute de ani,

încã nu s-a aflat cine l-a

construit ºi când,

atribuindu-i-se în mod

eronat numele actual

numai pentru faptul cã

ultimul deþinãtor a fost

bogata familie Gigurtu

care, dupã cum vom vedea, a devenit proprietarã a moºiei

Ciorogârla ºi implicit asupra conacului, de abia în anul 1940.

În dezlegarea acestei enigme, singura pistã plauzibilã a

fost aceea a identificãrii tuturor proprietarilor care au stãpânit

aceste locuri ºi despre care, din fericire, ne-au rãmas mai

multe  documente în baza cãrora s-ar putea da un rãspuns,

chiar dacã pe unii nu i-ar convinge. Dar cum istoria unor

evenimente trecute nu poate fi scrisã decât prin corelarea ºi

interpretarea multor date ºi informaþii, îi invitãm pe cei care

nu ar fi de acord cu ipoteza pe care o vom enunþa, sã aducã

la rându-le probe care sã o combatã, singurul beneficiu ºi

de o parte ºi de alta, fiind acela al aflãrii  adevãrului.

Incursiunea fãcutã în trecut pornind de la vârsta clãdirii,

ne-a condus spre  perioada când proprietar al acestor locuri

ajunsese Constantin Samurcaº, care la început de secol XIX

îºi construise frumoase case pe malul drept al pârâului

Ciorogârla ºi unde puþin mai târziu va ridica mânãstirea ce-

i va purta numele. Aceste case sunt amintite de Alexandru I.

Samurcaº, fiul adoptiv al soþilor Samurcaº, în Ctitoricescul

Testament întocmit în luna octombrie 1847. Astfel, când

acesta menþioneazã daniile pe care familia sa le-a

fãcut mânãstirii, numeºte ºi ,,casele noastre cele

mari de acolo împreunã cu curtea”. (Alexandru

Tzigara-Samurcaº, Memorii I (1872-1910),

Editura ,,Grai ºi suflet - Cultura Naþionalã”,

Bucureºti, 1991, p. 25)

Despre aceste case vorbeºte ºi ieromonahul

Damian Stãnoiu în lucrarea sa monograficã

Mânãstirea Samurcãºeºti – Ciorogârla publicatã

în anul 1926, unde referindu-se la finalizarea

construcþiei mânãstirii aratã cã: ,,Dupã ce a

terminat biserica, Samurcaº a adus aci câteva

cãlugãriþe pe care le-a aºezat în casele existente,

iar el ºi-a clãdit altele care se vãd ºi acuma în

satul Ciorogârla...”. (Damian Stãnoiu, Mânãstirea

Samurcãºeºti – Ciorogârla,Tipografia Cãrþilor

Bisericeºti, Bucureºti, 1926, p. 7)

În legãturã cu aceastã menþiune, facem

precizarea cã în anul 1926, când autorul ne-a oferit

aceastã informaþie, pe raza satului Ciorogârla nu existau

alte case boiereºti cu vechime în afarã de conacul zis Gigurtu

ºi de hanul numit într-un document, Belvedere Hotel.

Mai târziu, strãnepotul lui C. Samurcaº, poetul

Alexandru Tzigara-Samurcaº, în ale sale Memorii, fãcând

trimitere la configuraþia  mânãstirii, ne-a lãsat o descriere a

arhitecturii acestor case, precizând cã: ,,În colþul dinspre

rãsãrit al patratului se aflã o clãdire impunãtoare cu douã

caturi servind de stãreþie ºi camere de musafiri. Clãdirea

frumos ornamentatã cu pilaºtri terminaþi cu capitele imitate

din arhitectura vienezã a începutului secolului al 19-lea,

au servit ca model la mai multe clãdiri din capitalã. [...] Aici

se refugia Tudor Vladimirescu când venea la vornicul C.

Samurcaº care avea mare putere în sufletul lui Tudor, fiind

fost în slujba d-sale ºi om al casei de aproape (Dupã cum

afirmã Naum Râmniceanu).” (Alexandru Tzigara-Samurcaº,

op. cit., p. 26) Aceastã clãdire a fost mistuitã de flãcãri în

timpul incendiului izbucnit la mânãstire în anul 1914.

Familia Samurcaº a stãpânit moºia Ciorogârla-

Samurcãºeºti pânã în a doua jumãtate a secolului al

XIX-lea, când intrã în posesia Elenei Muzicu.

În anul 1885, moºia Ciorogârla se gãsea în

proprietatea soþilor Eliza ºi Nicolae Gherassy, care în

anul 1901 îi solicitau inginerului Elie I. Bujoiu,

întocmirea unui plan cadastral al proprietãþii. Printre

detaliile înscrise în acest plan, în zona rezidenþialã,

în apropierea bisericii, este marcat un grup de cinci

imobile din care unul este menþionat drept ,,castelul

proprietãþii” ºi care în mod incontestabil reprezintã

clãdirea conacului. (B.A.R, nr. inv. 50, Planul moºiei

Ciorogârla)

La data de 8 decembrie 1912 vãduva Eliza N.

Gherassy vinde moºia Ciorogârla cu trupurile

Zalopeºti ºi Rada Flocoasa lui Athanasie Lipatti, care

dupã aproape nouã ani, la 12 august 1921, o revinde

Elenei I. R. Simons. Din actul de vânzare-cumpãrare

autentificat de Tribunalul Ilfov, Secþia Notariat, sub

nr. 17873/1921, rezultã cã Athanasie Lipatti a vândut:

,,Partea rãmasã în urma exproprierii constatatã prin

cele douã procese verbale ale Comisiei de Expropriere

din 26 ianuarie 1919 ºi din 6 aprilie 1921, pe care o

am ºi eu cumpãratã de

la D-na Eliza

Gherassi, împreunã cu

carete, conac , han,

brutãrie, bucãtãrie,

casã de administraþie,

pãtule, magazie,

precum ºi

construcþiile ce se aflã

pe moºie, grãdinãrii ºi

zãvoaie, fãrã a-mi

rezerva nimic pe

seama mea.”

În schimbul sumei

de 21 milioane lei, la

data de 1 octombrie

1940, Elena I. R.

Simons, vinde moºia

C i o r o g â r l a

inginerului I. P. Gigurtu, precizând în actul de vânzare-

cumpãrare cã: ,,Moºia se compune din douã corpuri,

o vând în întinderea ºi poziþiunea în care am

cumpãrat-o prin actul autentic specificat mai sus, ºi

aºa cum o stãpânesc eu azi ºi cum rezultã pentru

primul corp din mãsurãtoarea rãmasã definitivã

conform planului din 2 septembrie 1935 al

cadastrului ºi al fiºei din 20 noiembrie 1932, adicã

196 de ha 9305 m.p., iar al doilea corp în vatra satului

cu suprafaþa de 18 ha ºi 5000 m.p. pe care sunt

construite conacul, o bunã parte din clãdiri ºi

instalaþiile moºiei, moara cu locuinþele ei [...].”

De la Elena I. R. Simons, ne-a rãmas ºi o succintã

descriere a conacului: ,,Conac 12 camere de stãpân, 7

dependinþe, pivniþã în beton, jos totul în boiserie,

încãlzire centralã, luminã ºi forþã electricã direct de

la U.C.E. [Uzina Comunalã de Electricitate].” (D.

Niculae Stoica

Conacul Gigurtu de la Ciorogârla:
între enigmã ºi adevãr

Dima, Puþine cuvinte despre istoria unei localitãþi de

lângã Bucureºti – Ciorogârla, p. 48-49)

Din cele prezentate rezultã cã cei care au stãpânit cel

mai mult moºia Ciorogârla, au fost membrii familiei

Samurcaº ºi singurul boier despre care se afirmã în

documente cã în urmã cu douã secole ºi-a construit case

în aceste locuri, a fost Constantin Samurcaº.

Dupã cum se observã, aºa zisul conac Gigurtu

întotdeauna a fost transmis odatã cu moºia, celor care au

cumpãrat-o.

Corelând toate aceste date ºi informaþii se poate trage

uºor concluzia cã aceastã clãdire este cea de a doua

casã pe care vornicul Constantin Samurcaº a ridicat-

o dupã ce a ctitorit mânãstirea ce-i poartã numele ºi

cãreia, aºa cum s-a vãzut, i-a donat primele sale case.

În sprijinul acestei ipoteze se mai adaugã încã un

argument, respectiv acela al legendei tunelului ce ar fi

fãcut legãtura între incinta mânãstirii ºi noua casã. Deºi

aceastã legendã, astãzi ne apare ca o nouã enigmã, ea

conþine un sâmbure de adevãr ce putea fi scos la luminã

dacã în zonã se fãceau sãpãturi arheologice. Într-o scurtã

monografie a satului Ciorogârla, scrisã în anul 1935 de

preotul ªtefan Angelescu, fiul bãtrânului preot Gheorghe

Angelescu ce a slujit la biserica Sfântul

Mare Mucenic Gheorghe încã din anul

1885, se menþioneazã urmãtoarele: ,,În

timpul cât au zidit mânãstirea, spun

bãtrânii, cã Samurcaº de teama tuturor

oamenilor rãi a fãcut un tunel care pleacã

din partea stângã a bisericii, trece pe sub

râul Ciorogârla ºi corespunde în casele

proprietarilor.” (ANIC, Fond Ministerul

Culturii Naþionale. Direcþia învãþãmânt

primar, 319/1941, f. 279-281)

Dacã pânã în anul 1989, clãdirii

conacului i s-au dat diverse întrebuinþãri în

folosul comunitãþii, dupã aceastã datã, din

motive care ne scapã, primii edili care s-au

perindat la conducerea comunei l-au lãsat în

paraginã, mergându-se pânã acolo încât au

încuviinþat unor neaveniþi sã-l transforme în

saivan pentru oi, o situaþie incredibilã ce i-a

grãbit sfârºitul.  Câþiva ani mai târziu, conacul

ºi terenul aferent a fost revendicat ºi

retrocedat unor urmaºi ai familiei Gigurtu,

care fie cã nu au avut posibilitãþi materiale,

fie nu au dorit sã-l consolideze ºi reabiliteze,

l-au lãsat în stare de continuã degradare, cu

toate cã aceastã clãdire figureazã în lista

monumentelor istorice de interes local (nr. 608/IF-II-m-

B-15272.02; Monitorul Oficial al României, nr. 113 bis/

2016, p. 1820)

În ciuda vicisitudinilor la care a fost supus de-a lungul

timpului, conacul Gigurtu a rãmas ºi rãmâne în atenþia

celor interesaþi. În acest sens, este demn de reþinut

proiectul întocmit de studentul arhitect Costin Niþã, sub

îndrumarea conf. dr. arh. Radu Teacã ºi prof. ing. Dragoº

Voiculescu, prezentat la Anuala de Arhitecturã desfãºuratã

în anul 2017, proiect ce are ca obiect reabilitarea ºi

conversia clãdirii conacului Gigurtu, urmând ca acesta

sã devinã un frumos ºi interesant obiectiv turistic.

(v. foto; sursa: http://competition.betacity.eu/ro/

preselectie/conversie-conac-gigurtu-2)

Propunerea de refacere a Conacului Gigurtu

Conacul Gigurtu, 2012
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„O DULCE ªI AMARÃ VINÃ”

Geo Naum ºi obsesia operei perfecte
Prin noul roman, Obsesia, Geo

Naum îºi testeazã limitele ca

romancier, provocându-ºi

inspiraþia sã delimiteze ficþiunea

de nonficþiune, nonficþiunea de

ficþiune, într-un exerciþiu al

nuanþelor, un experiment al

ideilor care implicã, pe lângã epic,

teoria literarã ºi estetica.

Din acest experiment narativ

rezultã un metaroman în care autorul Geo Naum îl

explicã pe naratorul Geo Naum, personaj în propria

operã, având ca efect sporirea gradului de autenticitate.

El ia în discuþie convenþiile ficþiunii care se bazeazã pe

imaginaþie, imaginaþia care transfigureazã realul, cãci

nu existã operã de purã imaginaþie..., ºi care creeazã

sugestia de autenticitate ºi de substanþialitate.

Nimic nou sub soare! Dacã alþi romancieri, precum

trãiriºtii interbelici ai deceniului trei, urmãreau acelaºi

vis estetic ºi obþineau efectul autenticitãþii fructificându-

ºi experienþa de viaþã, subordonând-o tehnicilor

veridicitãþii – jurnal, scrisoare, narare subiectivã la

persoana I, integrarea printre personaje, Geo Naum obþine

acelaºi efect refuzând din start, paradoxal, convenþia

adevãrului sãu de viaþã. În imaginaþia auctorialã,

ficþiunea ºi nonficþiunea concureazã permanent, însã

naratorul mizeazã exclusiv pe imaginaþie, suprema

dovadã a vocaþiei scriitoriceºti, fãrã a-ºi propune, totuºi,

ca postmoderniºtii optzeciºti, sã prozaizeze, sã aducã

literatura în noroiul greu al realitãþii.

Întregul roman Obsesia este conceput ca o reflectare a

receptãrii romanului Enigmatica Matilda, incluzând

procesul de creaþie, implicarea naratorului în toate

stadiile acestui proces, relaþia dintre narator ºi personaj,

dintre poveste ºi cititori. Obsesia trebuie cititã ºi înþeleasã

în dublu sens: obsesia pentru creaþie, obsesia pentru

personaj, vãzute ca aspiraþie spre perfecþiune ºi

completitudine. Matilda devine obsesia  tuturor: a

personajului-narator Geo Naum, a pictorului Valerie

Brumãrescu, creatori, într-un fel sau altul, ai acestui

personaj, prelungind obsesia primului creator în planuri

diferite ale realului ficþional sau/ºi nonficþional.

Creaþia, înþelegem, citind invers romanul, de la final

spre început, este evanescentã, misterioasã – ceva scapã

mereu atât creatorului, cât ºi receptorului, încât creatorul

nu poate delimita riguros, raþional, potrivit unei

conºtiinþe critice ordonatoare, limitele ficþionalului. Ce

este mai important în acest raport inefabil dintre realitate

ºi ficþiune? Pânã unde merge libertatea creatorului? Este

ficþiunea mai importantã, întrucât o ficþiune precum

Enigmatica Matilda a provocat, deopotrivã, raþiunea ºi

imaginaþia, propunându-se ca univers independent, de

sine-stãtãtor, dând proba supremã a imaginaþiei?

Matilda/Mathilde este prototipul eternului feminin,

al acelei feminitãþii a cãrei enigmã atrage, fascineazã,

ispiteºte. Ca-n mitul ielelor, Matilda este una dintre aceste

iele, provocând masculinitatea sã se manifeste, sã se

descãtuºeze din implozia simþurilor în explozia extazului

erotic dionisiac, asumat ºi afirmat.

Cele patru personaje masculine –

scriitorul-personaj Geo Naum,

pictorul Valerie Brumãrescu, artiºti,

spirite contemplative, obiºnuite a

privi manifestãrile vieþii prin oglinda

artei lor, profesorul Mircea Râureanu,

spiritul raþional, pentru care doar

logica ºi judecata matematicã pot

explica spectacolul existenþei,

clarificând personajele în

determinãrilor lor legice acceptate, ºi

Horaþiu, inocentul, masculinitatea în

forma ei purã, au aceeaºi reprezentare

a Matildei: feminitate, frumuseþe,

mister, dar fiecare se lasã fascinat pânã

la obsesie în felul sãu.

Mitul lui Pygmalion este reactualizat

în grila unei proze postmoderniste. Nu

creatorul se îndrãgosteºte de creaþia sa

insuflându-i, astfel viaþa, ci creaþia se

rãzvrãteºte, afirmându-ºi dreptul la

viaþa sa, aºa cum o gândeºte din

interiorul propriilor determinãri. Este

aici ºi ideea cã nicio operã nu este

perfectã, cã între perfecþiune ºi frumuseþe existã nuanþe

imposibil de decelat cu raþiunea creatoare, ordonatoare.

Peste imponderabilele creaþiei se arcuieºte permanent umbra

conºtiinþei critice, conºtiinþã pe care autorul trebuie sã o

împartã cu receptorul sãu. Cãci, dupã creaþie, povestea nu

mai aparþine creatorului ei, el putând fi sacrificat în numele

unui adevãr relativ revendicat de fiecare receptor în parte.

Aºa, scriitorul Geo Naum, autorul romanului Enigmatica

Matilda este obligat, impulsionat de însuºi personajul sãu

care a cãpãtat viaþã ºi, deci, ºi drept de contestaþie, la reveniri

succesive pentru a ajunge la perfecþiunea acceptatã în dublu

sens – ficþional ºi nonficþional, ºi pentru a o ºlefui aducând-

o în standardele ideale ale unui prototip reductibil la un

prototip originar.

Profesorul Mircea Râureanu este tentat de potrivirea

realului artistic cu idealul reprezentãrii lui, al celui care

trãise direct consecinþele fascinaþiei pentru enigmatica

Mathilde. Pictorul Valerie Brumãrescu este obsedat de

potrivirea în ideal, sclav al imaginaþiei insuflate de

inspiraþie. Singur Horaþiu trãise plenar, deºi inocent,

eliberându-se de obsesie ºi de obsesii, fiind recunoscut de

Matilda prin chiar sinceritatea trãirii lui dionisiace, absolvit,

de aceea, de povara obsesiei imaginii evanescente de fata

morgana a femeii ºi, inclusiv, a feminitãþii.

Modul celor trei bãrbaþi de a o

reflecta constituie substanþa obsesiei.

De aici, decurge o altã problemã de

creaþie. Este creaþia preexistentã, iar

creatorul nu face decât sã transcrie,

fiind un simplu instrument între o

instanþã divinã misterioasã ºi

receptor? Personajele izbucnesc ºi

invadeeazã viaþa creatorului,

impunându-ºi sensul, destinul,

simbolismul?

Geo Naum, autorul care pune în

aceastã grilã o întreagã problematicã a

creaþiei, opteazã pentru soluþia

ezotericã. Matilda este un suflet

rãtãcitor care-ºi cautã creatorul,

ajungând sã-ºi admire propria operã,

anume „manifestãrile celor trei

bãrbaþi”, manifestãri, desigur, în planul

unei realitãþi la fel de evanescente,

incluzând misteriile realului ºi ale

ficþiunii. Creaþia þine de dimensiunea

ezotericã, iar eforturile noastre de a o

înþelege înseamnã coborârea din

ezoteric în limbajul exoteric.

Limitele care despart fictivul de nonfictiv, realul de

ideal sunt deosebit de fragile ºi în aceastã fragilitate

imponderabilã se aflã întreaga problematicã a romanului,

ca în indecizia care creeazã fantasticul. A opta pentru

una sau alta dintre soluþiile lecturii înseamnã a decide

în favoarea ficþiunii sau a nonficþiunii.

Deschis unor asemenea incitante idei de teorie literarã

ºi de esteticã, Geo Naum a demonstrat cã nu este doar un

creator de lumi imaginare, ci ºi unul deschis

experimentului narativ, capabil sã aducã în epic concepte

ºi sã le concretizeze în poveste lãsând posiblitatea ca

personajul Geo Naum sã-ºi caute ºi sã-ºi afle propriul

creator...

(Geo Naum, Obsesia, Editura Tracus Arte, Bucureºti, 2018)

Ana Dobre

Victoria Milescu

Doamna Valentina

Becart face parte din acea

categorie de oameni

stãpâniþi de dorinþa

irepresibilã de a-ºi

aºterne pe hârtie

senzaþiile, experienþele,

observaþiile din viaþa

trãitã cu intensitate.

Pentru aceºtia, marile sau

micile  întâmplãri

însoþite de amãnuntele

lor caracteristice, capãtã

înþelesuri ºi semnificaþii personalizate. Valentina Becart

este, cum se spune, un suflet sensibil, receptiv la ceea ce

îi oferã parcursul existenþial din care extrage esenþa în

enunþuri uneori axiomatice. Aspectele contradictorii cu

care se confruntã sunt analizate cu ochiul ºi inima unei

femei care trãieºte, iubeºte ºi pãtimeºte. Noua sa carte,

Cântec de ape/ Water Song, în ediþie bilingvã, românã-

englezã, apãrutã la editura PIM din Iaºi, în 2017,

reprezintã tributul unei feminitãþi accentuate, cu o

bulversantã paletã de nuanþe, stãri, sentimente.

Dominanþa iubirii se revarsã în versuri de prim impact,

confesive, cu delicate lamentãri dezvãluind emoþiile

aºteptãrii celui drag, tristeþea aºteptãrilor aducãtoare de

singurãtate, melancolia trecerii timpului cu ale lui urme

nemiloase ºi de neºters. Când iubirea pleacã, îi ia locul

singurãtatea, o sorã geamãnã, devotatã: ,,Numai

singurãtatea mi-a rãmas/ sorã devotatã/ mereu cu un pas

mai aproape/ mereu mai tandrã/ când eu îi strig sã disparã

pe uºa/ întredeschisã/ a primului gând/ a clipelor

rãvãºite...ce nu vor s-o mai vadã.” Poezia sa respirã

constant candoare, uneori o candoare adolescentinã, ce

o ajutã sã punã (la rându-i), dezinvolt, marile ºi vechile

întrebãri ale omenirii, rãmase fãrã rãspunsurile aºteptate.

De ce este nevoie de suferinþã în iubire, în poezie? ªi în

cazul de faþã, farmecul discursului vine tocmai din aceste

frãmântãri, tatonãri, ambiguitãþi în zona gri a sufletului,

în efortul dureros ºi insidios de cunoaºtere a sinelui. Prin

introspecþie, singurãtatea se multiplicã în ,,singurãtãþi

delirante”, ajungând chiar ,,un imperiu al fricii!”

Elanurile pasionale (,,Sã ne iubim o varã”) alterneazã cu

renunþarea, deziluzia, transformându-se în încrâncenare,

când poeta  ,,scrie cu pumnii strânºi”.

Deºi sentimentalã par excellence, Valentina Becart are

forþa, la un moment dat, sã-ºi regândeascã, sã-ºi

reorienteze opþiunile privind în faþã, cu

luciditate, realitatea, care îºi pierde

podoabele romantismului, când a

pierdut iubirea. Rãmâne însã

înþelepciunea concluziei: ,,Ai grijã, ºi

dragostea, da, poate ucide!” Tot ce

strãlucea înainte, acum se stinge, urbea

în care locuieºte poeta, Paºcani, devine

un loc anost: ,,Eu sunt aici, mereu o/

aºteptare,/ în târgul ce suspinã/ sub paºi

strãini/ ºi trenuri, mereu/ întârziate.../

coboarã cineva?/ E toamnã, e oftat ºi

dor,/ în pragul disperãrii,/ nimeni...”.

Singurãtatea îºi cautã un refugiu în

poezie, în artã, cu revoltate dubitaþii:

,,ce-i arta?/ ce-i scrisul?/ o dulce ºi

amarã vinã/ prin care/ eu – umilul serv

– / mã nãrui...”. O ars poetica recuperantã

ce trimite litotic la o veritabilã

conºtiinþã a propriei valori. Privind în

oglinda vieþii cu un fior narcisist, dar în

acelaºi timp detaºându-se,  eul poetic

îºi redefineºte ironic identitatea: ,,Când

nimãnui nu-i va pãsa de tine,/

Valentina,/ revino/ în labirintul

primului cuvânt,/ ecou ºi miros de pãmânt,/ în umbrele

lungi/ ale serii. (...)/ Când nimãnui nu-i va pãsa de tine,/

Valentina,/ un glas te va striga pe nume,/ ºi-atunci,

revino/ pe þãrmul îmbrãþiºat/ de ape/ ºi de corãbieri/ ce-

þi cautã privirea.” Întâlnim aceeaºi autoreferenþialitate

ca în Poemele becartiene, câteva dintre acestea

regãsindu-se ºi în recenta carte, Cântec de ape, titlu în

acord cu fluenþa versurilor moderne ce curg cu o anume

muzicalitate obþinutã prin rime neaºteptate, asonanþe etc.

Ele sugereazã trecerea unui râu, cu graþie,  ºi peste pietrele

netede ºi peste cele colþuroase, urmându-ºi destinul

deplin înþeles. Cântec de ape este un cântec de dragoste,

când împlinitã, când sfâºiatã. Poeta se identificã cu

pasãrea-spin, al cãrui tril este cu

atât mai duios cu cât suferinþa este

mai mare când se aruncã cu

pieptul în spinul unui copac,

înþelegând cã iubirea, dar ºi arta,

cer un preþ, vãzut sau nevãzut.

Cartea se prezintã în ediþie

bilingvã, traducerea poeziilor în

limba englezã fiind realizatã,

inspirat, de Mariana Zavati

Gardner ºi John Edward Gardner.

Cu ceva timp în urmã, Valentina

Becart mi-a trimis câteva poezii

pentru a i le traduce în limba lui

Shakespeare. Le-am regãsit aici,

sub semnãtura mea, inclusiv

poemul ce dã titlul cãrþii. Dacã

traducerea în limba englezã

mãreºte suprafaþa de receptare a

poeziei, îndrãznesc sã spun cã

uneori îi mãreºte ºi altitudinea

expresivã. Un exemplu: ,,Eu sunt

cântec/ de ape/ tu eºti furtuna

nemiloasã/ ce rupe puntea/

firavului gând...”; în traducerea

mea: „I’m the water song/ you are the merciless storm/

breaking the deck/ of my frail thinking...”. Cartea

reprezintã o reuºitã ºi datoritã aspectului grafic, alãturi

de coperta elegantã, realizare a cunoscutului pictor ºi

grafician Mihai Cãtruna.
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Nu ºtiu câþi scriitori s-ar

aventura într-un amplu text, de

nivelul unui roman, sã îºi aleagã

erou literar un personaj

recunoscut ca „nu din lumea

aceasta”, dupã atenþionarea durã

a lui George Cãlinescu: este

aproape imposibil sã surprinzi

într-o ramã, în orice artã,

portretul unui geniu. Scenariile

radiofonice, filmele

documentare despre George

Enescu sunt involuntar ridicole,

Mihai Eminescu sau Ciprian

Porumbescu par inadaptaþi la

modul caraghios, Mozart se

obrãzniceºte cu insolenþã ºi

proastã creºtere printre prinþi la fel de prost crescuþi, Beethoven

bântuie ca un rãtãcit printre beþivi ºi furtuni fals-bubuitoare,

aproape alienat, nu se descurcã decât izbind cu degetele,

apocaliptic, în claviatura pianului. Chiar aºa o fi fost, dar e prea

puþin. În definitiv, Constantin Brâncuºi nu a creat forme, cum

spune cu mult ºi sincer avânt Ana Calina Garaº în splendidul

poem în prozã, Brâncuºi, prinþ al formei pure, ci a vrãjit, a

obligat materia inertã sã plângã, sã îngenuncheze, sã sufere, sã

zboare, sã urce în infinit, însã acestea sunt imagini aruncate în

seama sa de poeþi, de eseiºti, de biografi, chiar de Brâncuºi

însuºi, în calitatea de epistolier, de gânditor asupra lucrului

propriu, pentru cã în realitate asta a fost, un cioplitor în piatrã, în

lemn, în lut, un sculptor în cãutarea vocii unice, sacre, printre alþi

sculptori cu voci unice. În rest nu ºtim nimic, trebuia sã ne

imaginãm totul.

Biografia lui Brâncuºi este bine cunoscutã, dar poetul,

prozatorul trebuie sã-i caute dimensiuni ezoterice, simbolice,

suprareale, dincolo de orice aparenþã, ceea ce Ana Calina Garaº

încearcã în limitele celor deja cunoscute, neadãugând decât

dimensiunile propriei sensibilitãþi accentuate. Probabil Peter

Neagoe în „Sfântul din Montparnasse” a ajuns, deocamdatã, cel

mai departe în încercarea de a dimensiona pe genialul, în definitiv,

meºter iscusit, creator al unor obiecte inexistente în afara

imaginaþiei sale. Cât despre Petre Pandrea sã nu mai discutãm,

noi îl percepem pe marele hobiþan prin ochii criticului de artã,

tâlcuitorului de sensuri, aºa cum îl citim ºi îl înþelegem cãlinescian

pe Eminescu, cu toate cã suntem siguri de falsitatea imaginii.

Aºteptãm un alt curajos extrem sã modifice percepþia eronatã

printr-o altã percepþie eronatã, însã mai apropiatã de pretenþiile

unui alt timp, al nostru. Mã gândeam ce ar fi meditat ºi scris

Emil Cioran despre Brâncuºi, repet, Cioran, nu Mircea Eliade,

Tudor Arghezi, nu Sadoveanu. Probabil Vasile Voiculescu,

povestitorul ezoteric, ar fi avut ceva noroc sã încifreze ºi sã

descifreze. Aþi discutat vreodatã cu vreun artist plastic? Te

minunezi dinaintea creaþiei sale, iar el, naiv, ridicã din umeri.

Ridicaþi-vã mirarea ºi puterea de a cãdea pe gânduri la puterea o

mie una ºi nimeriþi pe teritoriul meºterului din Hobiþa.

La jumãtatea drumului între eseu de idei ºi roman biografic,

Ana Calina Garaº sintetizeazã o biografie ºtiutã ºi ani ºi ani de

ani de meditaþii despre eroul biografiei, Brâncuºi. La un moment

dat, într-o scurtã discuþie particularã, i-am sugerat romancierei/

eseistei sã fi ordonat unele fragmente din scriiturã în versete,

pentru cã poezia propune o altã dimensiune a expresivitãþii decât

proza, dincolo de cele patru dimensiuni ale „realului” cercetate

„Dar ce fac eu acum?

Judec?! Cine sunt eu sã judec

sentimentele cuiva? Cum pot

eu sã mã transpun în sufletul

altei persoane, fãrã sã o cunosc,

doar citindu-i gândurile ce mi-

au picat aºa pur ºi simplu în

mânã, în mâna sufletului meu...

Ce drept am eu spre judecatã?

N-am nici unul, nici dacã mi-ar

fi cea mai bunã prietenã.

Suntem unici fiecare chiar dacã

ne asemãnãm din mai multe

puncte de vedere.”

Sunt semne de întrebare ale prozatoarei Simona Ghiduºilã în

aventura ei de descifrare ºi înþelegere ale unor gânduri ºi

experienþe adunate în paginile unei cãrþi gãsite în parc. De aici

începe totul. De aici creºte ºi se dezvoltã un mister al filelor în

conþinutul cãrora se prezintã pasaje din destinul, aparent al unei

necunoscute ºi în acelaºi timp, atât de familiar prozatoarei.

Aceleaºi întrebãri mi le pot pune ºi eu, fãrã a risipi acea aurã de

tainã nãscutã pe braþele intimitãþii dintre carte ºi cititor. „Dar ce

fac eu acum? Judec? Cine sunt eu sã judec sentimentele cuiva?”

Ca lector al acestei cãrþi nu judec, ci descifrez, nu adaug sentinþe

poveºtii, doar încerc sã o înþeleg devenind involuntar personaj-

martor al acþiunii. O acþiune care curge aparent în liniºte, un râu

de munte pe al cãrui traseu se pot observa mici stãvilare, ochiuri

adânci de apã, ispititoare chemãri în adîncuri colorate ºi vii care

vrãjesc privirea ºi te îndeamnã sã acþionezi într-un fel sau altul.

În linii mari, aceasta este senzaþia pe care þi-o creeazã aceastã

poveste croºetatã cu andrele fãurite din cele mai sincere sentimente

ºi trãiri, vise ºi tulburate clipe. De acum prozatoarea Simona

Ghiduºilã nu se dezice de stilul sãu profund sentimental ºi

pãtimaº. Aceeaºi notã de trãire intensã exprimatã în cele mai

simple cuvinte, dar pline de rãsfãþ ºi alint poetic poate fi observatã

cu uºurinþã atât în poezie cât ºi în prozã: „Cum sã-þi fie dor de

cineva sau ceva ce încã n-ai avut sau n-ai vãzut? Cum poþi purta

dor de ceva ce n-ai atins sau n-ai simþit? Întortocheat e dorul din

povestea asta ce încã n-a început. Da, aºa scrie: Când inima mea

þi-a zâmbit, tu nu ºtiai de existenþa mea ºi de-atunci mi-e dor de

tine!!! Când te-am zãrit, starea ta de spirit era una plinã de nervi

pe guvernanþi... ºi cãutam sã citesc în ochii tãi ura, dar... n-am

vãzut decât un albastru liniºtit care se întersecta undeva cu tristeþe

ºi neliniºte. De-aº fi putut þi-aº fi sãrit în braþe atunci, sã ºterg

tristeþea ºi s-alung neliniºtea... sã rãmânã doar albastrul liniºtit

din ochii tãi ºi fumul ce se risipea din pipa din care trãgeai cu

nesaþ de parcã cineva ar fi vrut sã þi-o ia.”

Respectându-se, parcã, legile existenþei noastre, pe scena

aceasta a naturii în care se îmbrãþiºeazã uºor în penumbrã sacrul

cu profanul, totul începe într-un parc. Banca de lemn rãmâne ºi

în cazul de faþã un simbol al aºteptãrii, al întâlnirii ºi al despãrþirii:

„...mi-am îndreptat paºii spre cea mai apropiatã bancã, m-am

aºezat uºor sã nu tulbur liniºtea naturii, sã nu-i stric vântului

plãcerea de-a ºuiera printre cãrãrile înfrunzite ºi copacii aproape

dezgoliþi prin care soarele-ºi arunca din când în când razele pline

cu dinþi fioroºi. Mi-am lãsat capul puþin pe spate ºi priveam

parcã în gol spre cerul strãveziu. Vântul sur îmi învelea gâtul ºi

se strecura pe sub haina mea destul de groasã fãcându-mã sã

tresar din când în când, ºi sã privesc în jur, sã-mi dezlipesc

privirea de pe cer... Vedeam un joc de culori minunat sau mai

bine zis un amalgam de culori între strãveziu, ruginiu ºi galben ºi

când soarele strãlucea în privirea mea se forma un curcubeu al

speranþei...”

Nimic nu avea sã anunþe avalanºa de tulburãri ºi coincidenþe

stranii între destinele acestor douã persoane care aparent se

completeazã reciproc. Singurele personaje ale acestei poveºti se

provoacã pe rând ca într-un joc al cunoaºterii. De fapt nu este

vorba decât despre un joc prelung ºi misterios asemãnãtor cu

jocul femeii în faþa oglinzii în care încearcã sã se descopere ºi sã

reînvie sensuri noi ale existenþei. În situaþia de faþã nu avem

oglinda, dar avem cartea lãsatã voit pe o bancã ºi un bilet care

anunþã începutul provocãrilor, de fapt începutul analizei sinelui,

începutul drumului pentru descoperirea unui nou sens, a unui

nou început: „Te-am urmãrit plinã de emoþie sã vãd ce faci. Mi-

a fost teamã cã o vei lua acasã, dar se pare cã eºti o femeie

cinstitã, ce nu-i al tãu, nu-i al tãu ºi gata. Îþi mulþumesc pentru

curiozitate, teamã ºi tot ce te-ncearcã când citeºti gândurile mele.

Ai trei sãptãmâni sã citeºti ceea ce ai acum în mâini... ºi nu poþi sã

fugi cu povestea mea...  ºi ºtii de ce? De teamã.”

Într-adevãr, nu poþi fugi de propria viaþã, de propriul destin.

Cum spune chiar autoarea „destinul ne presarã ºi flori ºi spini pe

aleea vieþii, dar nu ne lasã sã alegem pe unde sã pãºim”. Eu aº

completa spunând cã avem totuºi ºansa de a alege CUM sã

pãºim. Cartea vieþii proprii nu poate fi înstrãinatã, nu se poate

vinde. Dar se poate rescrie literã cu literã ºi oferitã ca lecturã

celor din jur. Dacã experienþele noastre ne trântesc la pãmânt ºi

Serban Codrin,

Gabriel Dragnea

Ana Calina Garaº sau limitele într-un univers infinit

avem puterea de a ne ridica, atunci viaþa noastrã poate fi un

exemplu de „aºa DA!”, iar cartea noastrã poate deveni una de

referinþã, o pildã pentru cei care cu greu mai pot crede în realizarea

schiþei unui om nou.

Dacã la început avem parte de negãri, comentarii în dezacord

cu cele descoperite în cartea rãtãcitã voit pe aleea parcului, pe

parcursul lecturii care o plaseazã într-o realitate tot mai cunoscutã,

autoarea devine involuntar actorul propriului film intitulat „Deja

vu, deja vecu”. Practic, aceastã carte-oglindã îi redã autoarei

(acþiunea fiind construitã la persoana

I) posibilitatea de a se confrunta cu

propriul trecut, cu scopul de a fi mult

mai receptivã ºi deschisã în faþa celor

ce vor veni. Abia la finalul cãrþii ne

dãm seama cã toate aceste zbateri,

frãmântãri, tulburãri se succed ºi se

învârt misterios în jurul unei singure

persoane. Vorbim despre un feed-back

al propriilor experienþe de viaþã apãrut

într-un vis cu prilejul unei intervenþii

medicale: „– Bunã ziua, doamnã dragã!

Ne-aþi speriat puþin, aþi dormit mai mult

decât ar fi avut efect anestezia./  Cine a

murit? Ea?  Unde este ea?  Ce s-a

întâmplat? Eu ce caut aici? Cum am

ajuns la spital? Întreb disperatã , omul

aplecat deasupra mea, îmbrãcat din cap

pânã în picioare numai în alb de parcã

ar fi fost o sarma, doar înveliºul avea

altã culoare./ – Nu a murit nimeni

doamnã! Sunteþi foarte confuzã, ceea

ce mã face sã-mi dau seama cã efectul anesteziei a fost mult prea

puternic, dar bine cã v-aþi trezit. Am observat în timpul controlului

cã somnul nu vã era foarte liniºtit, aveaþi momente în care parcã

aþi fi fost entuziasmatã ºi momente crispate... Liniºtiþi-vã! Nu s-

a întâmplat nimic rãu!”

Aºadar, un vis cu tot ce implicã acesta: gânduri ascunse, unice

trenuri pierdute, ceaþã ºi praf sub fiecare pas în cãutarea luminii,

regrete, lacrimi care nu au curs la momentul potrivit, dar mai ales

speranþã. Visul, poartã spre cele petrecute ºi fereastrã pentru ceea

ce vrem sã se întâmple.

La fel cum o spune chiar prozatoarea, „...dau sonorul la maxim,

cd-ul mã încântã cu Blues Brothers – Everybody needs

somebody, melodia mea preferatã” ºi, în cazul meu, aºtept. Pe o

bancã asemãnãtoare celei din aceastã carte aºtept alte file de volum,

noi gânduri ºi reflecþii ale Simonei Anca Stoica, un autor care

fierbe într-un interior cãptuºit cu dorinþa de a merge mai departe

invocând permanent cuvântul dor reuºind în acelaºi timp sã înoate

în ochiuri adânci de apã, ispititoare chemãri în adâncuri colorate

ºi vii care vrãjesc privirea.

(Simona Anca Stoica, Poveste neînceputã, Editura Izvorul

Cuvântului, 2018)

Eul din oglindã sau dorinþa de a reînvia prezentul

de Albert Einstein, alt fizician ºi poet în acelaºi timp. Poezia

lãrgeºte mult percepþia unor obiecte, care luate ca atare, tern,

coborâte în platitudine, la Tg. Jiu, sunt spãlate, din ordinul

serviciului de salubritate al Primãriei, cu furtunul, sub presiune,

ºi detergenþi. Nimic greºit, dupã mintea proºtilor în cauzã, pentru

cã aºa procedeazã acasã cu poarta, masa, stâlpul cerdacului, lada

de zestre sau de fãinã, le reparã cu ciocanul, cu dalta, cu mãtura,

pe când „obiectele brâncuºiene” sunt altceva, simboluri eterice,

nu pot fi atinse nici cu ochii, ci numai cu gândul, cu ideea; ce sã

mai minunãm de târgoveþii, care foloseau „Masa Tãcerii” în mod

concret, de suport pe-o terasã de bodegã, cu scaune de rafie,

unde îºi mâncau pâinea amiezii, nicidecum anafura sfântã.

Carte „frumoasã” în limitele esteticului, poate exagerat de

frumoasã, calofilã, însã Brâncuºi sugereazã alte ºi alte universuri

ale gândirii, nedescoperite de exegeþi, nu numai în cazul sãu; aºa

se întâmplã cu artiºtii geniali, nu încap decât în propria operã, iar

ceea ce propun contemplatorii, auditorii, gânditorii, comentatorii,

romancierii de pe margine este întotdeauna mai puþin. Pentru a

depãºi impasul, un astfel de personaj imperceptibil ar trebui tratat

numai literar, unde forþa de creaþie ºi imaginaþia scriitorului, dacã

o are, ar fi salvatoare; personajul ar coborî din carte, s-ar încarna,

ar cãpãta identitate, concreteþe, ar deveni acceptabil. De aceea, un

Constantin (Brâncuºi) cãlãtorind din Oltenia spre Paris mai mult

pe jos, cu traista în bãþ, obosit, flãmând, rãtãcit, ar fi mai de

crezut, mai aproape de destinul unui om, decât cãutãtorul de

„forme pure”, totuºi niºte abstracþiuni înalte, însã atât, de-o

înãlþime acuzabilã de impuritate.

(Ana Calina Garaº, Brâncuºi, prinþ al formei pure, Editura

RAO, Bucureºti, 2016)
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Cãlãtorului îi ºade bine cu drumul,

aºa cã, dupã popasul din satul Ciufleºti,

delegaþia Despãrþãmântului Astra

„Mihail Kogãlniceanu”, Iaºi, ºi

Ansamblul Folcloric „Olteþul” din

Morunglav, jud. Olt, ne-am îndreptat

spre o altã localitate apropiatã,

Baimaclia, acelaºi raion, Cãuºeni. Era

ultima din traseul nostru, de fapt al

Festivalului „Se-ntâlneºte Dor cu Dor”

organizat de astriºtii ieºeni.

În faþa ºcolii, am fost întâmpinaþi de primarul localitãþii, domnul

Anatol Doibani, ºi de doamna Ecaterina Guþu, profesoarã de

biologie-chimie, având funcþia de director al Gimnaziului

„Veceslav Harnaj” din Baimaclia. ªi de data aceasta, eram

conduºi de dna inginer Lidia Jubea, veche astristã, preºedinta

Despãrþãmântului Astra „Valul lui Traian” din Tighina. La

intrarea în ºcoalã, am fost primiþi cu pâine ºi sare – un obicei

bine statornicit în satele basarabene. Aveam sã aflu cã în ºcoalã

învaþã 150 de elevi, plus încã 60, aparþinând Centrului Comunitar

pentru Dezvoltarea Timpurie, un proiect ce are în vedere

pregãtirea copiilor pentru ºcoalã.

Dupã primirea sãrbãtoreascã ºi tradiþionala fotografie de grup,

doamna director ne învitã în clãdirea ºcolii. Faþa îi strãlucea de

mândrie. Avea de ce. ªcoala sclipea de curãþenie, ordinea ºi

bunul gust îºi spuneau cuvântul, ca peste tot în ºcolile vizitate de

noi, în Basarabia. Mie cel mai mult mi-au plãcut panourile cu

citate din scriitori ºi istorici români. Dar la Baimaclia, cadrele

didactice, elevii ºi locuitorii satului se mândresc ºi cu o importantã

personalitate. Chiar la intrare în ºcoalã, am fost invitaþi sã vizitãm

un punct muzeal dedicat patronului spiritual al gimnaziului,

Veceslav Harnaj. Am aflat informaþii interesante oferite chiar de

directoarea ºcolii. Personal, numele îmi era cunoscut; mi-a amintit

de adolescenþã, când familia mea era abonatã la revista Apicultura,

iar numele Harnaj l-am auzit la tatãl meu, un pasionat apicultor,

în timpul liber.

Veceslav Harnaj s-a nãscut la 7 noiembrie 1917, în comuna
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Note de cãlãtorie

În Basarabia, la Baimaclia – satul natal al lui Veceslav Harnaj
Baimaclia, în familia preotului Dumitru Harnagea. A fãcut studiile

primare în sat, unde a învãþat „buchia cititã ºi scrisã”, apoi a

absolvit liceul în Chiºinãu. În timpurile grele ale rãzboiului,

preotul Harnagea rãmâne în Baimaclia, iar copiii cu mama trec în

România, unde îºi schimbã numele din Harnagea în Harnaj. Nu

cunoaºtem cum ºi de ce aceastã schimbare de nume.

Veceslav Harnaj a urmat cursurile Institutului Politehnic din

Bucureºti, pe care l-a absolvit în anul 1945, obþinând diploma de

inginer constructor cu „magna cum laude”. Între anii 1946-

1974 a fost profesor la Institutul Politehnic Bucureºti, Institutul

de Construcþii, Academia Militarã Tehnicã, Institutul de Petrol,

Gaze ºi Geologie, Bucureºti. Între anii 1957-1983 a fost

Preºedinte al Asociaþiei Crescãtorilor de Albine din România.

Dragostea ºi pasiunea pentru albine ºi albinãrit a moºtenit-o de

la tatãl sãu, preotul Dumitru Harnagea. A îndrãgit apicultura din

fragedã tinereþe; tatãl sãu fiind nu numai crescãtor de albine, dar

ºi stãruitor propagator al acestei milenare îndeletniciri.

Eminent om de ºtiinþã, renumit specialist recunoscut pe plan

naþional ºi internaþional, posesor a numeroase brevete ºi certificate

de inventator, Veceslav Harnaj, împreunã cu câþiva colaboratori

apropiaþi (împãtimiþi apicultori), a reuºit, în 1957, sã înfiinþeze în

România Asociaþia Crescãtorilor de Albine (ACA). Prin

pasiunea, competenþa ºi diplomaþia de care a dat dovadã,

profesorul Harnaj a fãcut din ACA un sprijin real pentru

apicultura ºi apicultorii României. A încurajat ºi prin contribuþia

personalã a fãcut posibilã apariþia revistei Apicultura, publicaþie

care a ajuns la un tiraj de 25-30000 exemplare, plus alte cãrþi de

specialitate. Omul sfinþeºte locul!

Veceslav Harnaj a înfiinþat Liceul Apicol din Bucureºti, astãzi,

„Colegiul Agricol Veceslav Harnaj”, ºi Institutul „Apicola

Bãneasa”, Bucureºti, care din 1991 are denumirea de „Complexul

Apicol Veceslav Harnaj”.

În 1965, Veceslav Harnaj a fost ales preºedinte al „Federaþiei

Internaþionale a Asociaþiei de Apicultori” (APIMONDIA). La

data respectivã statutul Apimondia prevedea cã o persoanã nu

poate fi preºedinte mai mult de douã legislaturi a câte 5 ani.

Înainte de sfârºitul celei de-a doua legislaturi, datoritã competenþei

de care a dat dovadã, s-a hotãrât schimbarea statului Apimondia.

Astfel, Veceslav Harnaj a fost preºedintele Apimondiei pânã în

anul 1985, când sãnãtatea nu i-a mai permis. Dupã 1985, a fost

ales preºedinte de onoare pânã la sfârºitul vieþii, în 28 octombrie

1988.

Cu adevãrat, ºcoala ºi locuitorii comunei Baimaclia se pot

mândri cu asemenea personalitate ca Veceslav Harnaj, consãteanul

lor, fondatorul apiculturii moderne româneºti.

Doamna prof. Ecaterina Guþu ne povesteºte cum profesorul

Vecesalv Harnaj a fost deseori la Baimaclia, cu soþia ºi mama,

atunci când mergea la congrese internaþionale în Rusia (cred cã

ar fi trebuit sã spunã URSS). Aflãm cã fetele surorii sale Nina

sunt în viaþã. Una dintre ele este actriþa de cinema Ileana Popovici,

care „vine foarte des la noi, în ospeþie”. ªtim  cã pãrinþii Ileanei

Popovici (tatãl, preot) au locuit în satul Buturugeni, deci ea a

copilãrit în spaþiul Bolintinului. În Republica Moldova, mai este

nepoata doamnei Ileana, Ludmila Popovici Paraschiv, „mare

poetesã ºi textierã”, prin urmare existã relaþii cu familia patronului

spiritual al ºcolii.  Privim în expoziþia din holul ºcolii un portret

pictat în ulei ºi un bust al profesorului Veceslav Harnaj realizate,

fãrã niciun fel de pregãtire de specialitate, de nepotul directoarei,

pe când era elev în clasa a IX-a. Aflãm cã acum acesta este elev

în clasa a XI-a la Liceul de Artã „Igor Vieru” din Chiºinãu.

Probabil, peste timp, localnicii din Baimaclia se vor mândri ºi cu

un pictor renumit.

Vizitând câteva sãli de clasã, vorbesc cu profesoara de românã

Tatiana Cojocaru, mândrã ºi ea de ºcoala unde lucreazã. „Ne

ridicãm pe scãri” la etajul urmãtor, unde ºeful de gospodãrie

(administrator!?) ne deschide uºa muzeului. O mulþime de

exponate! Predominã cele de etnografie – minunat! Aºa nu vom

uita satul cu tradiþiile lui. Un loc special este dedicat patronului

ºcolii, lui Veceslav Harnaj. Ne oprim îndelung ºi admirãm cravata

profesorului imprimatã cu... albine, scrumiera ce are model o

albinã, caseta tip stup vechi cu model albine. Toate provin de la

familie. Frumos! Aºa se va pãstra memoria. Nu pot sã nu

zâmbesc când doamna director ne aratã încântatã o fotografie cu

un pui de gãinã. Ce plãcere! Trebuie sã înþeleg asemenea plãceri

ºi ... pasiuni.

La sfârºitul programului artistic, prof. Areta Moºu,

organizatoarea principalã a Festivalului, în calitatea domniei sale

de preºedintã a Despãrþãmântului Astra „Mihail Kogãlniceanu”,

Iaºi, a mulþumit gazdelor, a prezentat Festivalul „Se-ntâlneºte

Dor cu Dor” ºi a vorbit despre rolul cultural al ASTREI în

evidenþierea unitãþii culturale, întru tradiþie, credinþã ºi limbã a

poporului român. A oferit exemplare din Revista românã,

publicaþie a Astrei din Iaºi ºi din ziarul Mesagerul de Covasna în

care s-a scris despre activitãþile ASTREI.

Am apreciat spusele primarului precum cã trebuie sã ne întregim

neamul, cã aºa nu se mai poate. În toate zilele trãite în Basarabia,

în sãptãmâna luminatã de dupã Paºti, perioada când s-a desfãºurat

Festivalului Folcloric „Se-ntâlneºte Dor cu Dor”, am simþit

lumina Învierii Domnului, am simþit cãldura românilor

basarabeni. Mai mult, am simþit cã ASTRA uneºte DORURILE

românilor de pe ambele maluri ale Prutului.

Momentele de socializare cu cei prezenþi s-ar fi prelungit mai

mult, dacã noi, cei din România, n-am fi avut un drum lung de

fãcut pânã la Iaºi. La plecare, urarea tuturor a fost: „Sã mergeþi

cu paza Domnului!” Aºa sã fie! Sã rãmâneþi în paza Domnului

ºi sã ne reîntâlnim cu voie bunã!

Rãsfoind periodicele, care au apãrut de-
a lungul timpului  la Giurgiu, pãstrate de
Biblioteca Academiei Române, am avut
plãcuta surprizã de a întâlni în paginile
„ziarului pentru toþi vlãºcenii, Cãlugãrenii”,
numele poetului Virgil Carianopol. Poet,
pe care am avut prilejul sã-l cunosc ºi cu
care am bãut o canã cu vin ºi am mâncat
tradiþionalele locului, scovergi cu brânzã,
vorbind despre literatura vremii, la ºcoala
unde am fost profesor ºi director, din satul
giurgiuvean Remuº, adus de mai multe ori
de culturnicii de odinioarã de la judeþ, pentru

a rãspândi lumina cãrþii în aºezãrile rurale.
Publicaþia giurgiuveanã la care a colaborat Virgil Carianopol a

avut o apariþie efemerã, din 1 decembrie 1943 pânã la 1-15 august
1944. Redactor responsabil a fost Ion Vasiliu, un împãtimit ziarist,
nãscut la 13 martie 1910, la Brãila, care a colaborat la diferite
publicaþii ale vremii, dar a ºi fondat câteva. Se stinge din viaþã la
31 august 1985, la Târgoviºte.

Pentru prima datã semnãtura lui Virgil Carianopol apare în
numãrul 2, din 25 decembrie 1943. Poetul avea 35 de ani ºi
publicase deja ºase volume de versuri. Era deja cunoscut.

Virgil Carianopol nu a fost singurul poet atras colaborator la
Cãlugãrenii. Vom întâlni în paginile periodicului giurgiuvean ºi
alte nume.

Aºadar, debutul lui Virgil Carianopol la ziarul giurgiuvean
este un articol, apãrut în deschiderea ultimei pagini, având ca
titlu Cantine pentru muncitorii din Giurgiu.

“Demult, demult, când viaþa mã aruncase într-un vârtej din
care nu am mai puteam ieºi, mi-am pus ºi eu întrebarea , pe care

ºi-o pun astãzi mulþi ºi cei cu competenþã o ºi rezolvã. De ce oare
muncitorii mãnâncã pe lângã garduri, pe maidane sau în murdãria
cine ºtie cãrui birt?

Desigur, de atunci ºi pânã astãzi au trecut aproape douãzeci de
ani. Unii dintre foºtii conducãtori au neglijat problema, iar alþii
au promis fãrã a face nimic. Nu mi se pare nici astãzi de neînþeles
acest soi de oameni. Fiecare avea intenþii, fiecare era binevoitor
dar numai pânã la vot. Dupã aceasta, nimeni nu se mai gândea la
cele fãgãduite. Domnul Ministru, ori nu mai avea timp, ori nu
voia sã se deplaseze sã vadã feþele murdare ºi triste ale acelora
care îl suiserã pe scaunul ministerial. Banii luau întotdeauna alt
drum ºi muncitorii  rãmâneau iarãºi sã-ºi mestece mâncarea pe
cine ºtie ce maidane, cu furnicile ºi murdãriile purtãtoare de
microbi.

De atunci, cum am mai spus, au trecut douãzeci de ani.
Eram copil ºi învãþam cântecul fierului scrijelat de cuþitul

modelator, într-o fabricã de la marginea Bucureºtiului ºi tot pe
atunci, Panait Istrati, marele, poate cel mai mare scriitor pe care
l-a dat Þara Româneascã, era muncitor, cu ziua, în port.

Muncitorii se obiºnuiserã cu acest tratament pentru cã nu
cunoscuserã niciodatã nici masa curatã a unei cantine, nici
prietenia acelor pe care îi puseserã în fruntea lor.

Masa de prânz ºi uneori chiar ºi cea de searã era luatã fie în
picioare lângã strung, fie pe vreo stivã de lemne. ªi toate acestea
se fãceau fãrã nici un respect pentru curãþenie. Fiecare muncitor
cãuta sã mãnânce cât mai repede. Unii se îmbolnãveau de stomac,
alþii de piept ºi asta numai pentru cã marii directori ºi stãpâni de
fabrici nu se gândeau sã înfiinþeze o cantinã în care omul muncitor
sã meargã liniºtit sã se spele ºi sã mãnânce omeneºte la o masã.”

Am transcris, pentru frumuseþea îmbinãrii meºteºugite a
cuvintelor, doar partea introductivã a articolului care informeazã

cititorii cã „s-a inaugurat la Giurgiu, cu stãruinþa d-lor Marinescu-
Oþelul, preºedintele Camerei de Muncã Giurgiu ºi ªtefan Tache,
secretarul aceleiaºi instituþii, o cantinã pentru muncitorii din port...
De astãzi înainte, muncitorii din portul Giurgiu nu vor mai mânca
cum mâncau altãdatã pe sub vagoane. Vor avea ºi ei o masã curatã...”

În numãrul 4, din 1 februarie 1944, tot pe ultima paginã a
publicaþiei, Virgil Carianopol semneazã articolul Românizarea
personalului din întreprinderi.

Virgil Carianopol a fost preocupat ºi de alte probleme sociale.
O dovedeºte articolul pe care îl semneazã în numãrul 7, din 15
martie 1944, intitulat Muncã ºi conducere, din care reproducem
doar un fragment:

„Se pare cã niciodatã ca astãzi munca nu s-a aºezat pe un plan
de mai înaltã valoare moralã ºi naþionalã. Se pare chiar cã, acest
deziderat tinde sã înlocuiascã atât în uzine ºi fabrici, cât ºi în
ºcoli, tot ceea ce nu este în legãturã cu munca.

În strãinãtate, de pildã în Japonia, munca stã pe primul plan.
De la vârsta de 12 ani pânã la 60, tineri, bãtrâni, nu ºtiu altceva
decât lucrul în fabrici, privind industria de rãzboi.

La noi totul rãmãsese în faza pregãtirii. ªcolile învãþau elevii
cu visãtoria, ca la rândul sãu, fiecare elev ieºit de pe bãncile
ºcolii, în loc sã ajungã un bun maestru fierar sau un bun inginer,
deºi avea diplomã în acest sens, îºi descoperea mult aplicaþii spre
teatru ori îºi ura meseria  ca pe un lucru odios.”

O plãcutã surprizã ne oferã ultimul numãr (13, anul II, din 15
iulie 1944) al ziarului Cãlugãrenii. Pagina a doua este consacratã
poeziei ºi se deschide, pe prima coloanã, cu „trei poeme inedite de
Virgil Carianopol”, însoþite ºi de o fotografie a poetului. Titlurile
celor trei poeme sunt: Plecãri, Întrebãri triste ºi Cântec de toamnã.

VIRGIL CARIANOPOL colaborator la un ziar giurgiuvean

Obiectele lui Harnaj

Sala Muzeului Harnaj
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Emil
Pãunescu

Editura bucureºteanã Librex,
care pare sã-ºi fi propus – între
altele – o viziune nouã asupra
istoriei neamului, a avut de curând
(la 1 februarie a.c.) o lansare de
carte la Muzeul judeþean „Teohari
Antonescu” din Giurgiu. Invitaþia
Muzeului fusese fãcutã în contextul
comemorãrii a ºase secole de la
trecerea în veºnicie a marelui
voievod Mircea cel Bãtrân,
fondatorul Cetãþii din Insulã ºi cel
care i-a conferit localitãþii noastre
primele elemente de viaþã urbanã.

Afiºând intenþii generoase ºi
lãudabile, reprezentanþii Librex

Publishing au anunþat un proiect consacrat marcãrii Centenarului
Marii Uniri: o colecþie de 12 cãrþi, „dedicate” unor personalitãþi
ale istoriei românilor. Colecþia a fost începutã cu Mihai Viteazul
ºi continuatã cu Mircea cel Bãtrân, iar din ea va face parte ºi
Petru Dimitrie Cercel (o primã ediþie a acestei cãrþi apãrând deja
anul trecut). Toate lucrãrile îl au drept autor principal pe Cristian
Moºneanu, un tânãr candidat la doctoratul în istorie. Domnia sa
este susþinut de colaboratori, precum Cornel Bârsan (Bistriþa),
ªtefan Dumitrache (Curtea de Argeº), Cristian Condurache (Iaºi),
Petre Suciu (Turda), Vasile Lupaºc Sfinþeº (Târgoviºte), Anca
Dãneþ ºi alþii.

Dupã umila noastrã opinie, ca sã-þi asumi asemenea subiecte
trebuie fie sã ai un talent literar înnãscut ºi sã vizezi alcãtuirea
unor opere de vulgarizare, fie sã fii tobã de carte ºi sã încerci
interpretãri noi (dacã nu revoluþionare, cel puþin îndrãzneþe).
Autorul nostru încearcã sã prindã ambii iepuri, dar – din pãcate
– îi lipsesc mijloacele. Pe deasupra, constatãm cu regret cã
tehnoredactarea, corectura ºi alte compartimente editoriale sunt
în mare suferinþã (ca sã ne exprimãm elegant).

Sã ne referim, pe scurt, la cele trei cãrþi amintite!

MIHAI VITEAZUL
Aceastã încercare de monografie „marca” Cristian Moºneanu

se deschide cu vreo patru prefeþe ºi o cronologie zisã selectivã.

Conþinutul propriu-zis cuprinde aproape 40% din text acordat
familiei voievodului (adicã pãrinþilor, unchilor, fraþilor, soþiei,
copiilor ºi… ibovnicelor), alte zece procente privind situaþia

Între bune intenþii ºi pretenþii nejustificate
tronului Valahiei în perioada anterioarã candidaturii lui Mihai.

Istoricul nostru se întoarce apoi la controversele despre originea
lui, acordã prezentãrii domniei mai puþin de 20%, analizeazã pe
larg titulatura ºi citeazã copios relatãrile unor izvoare despre
uciderea eroului. Sunt ignorate practic politicile internã ºi externã
duse de la Mihai Viteazul, mãsurile sale fiscale ori religioase,
iniþiativele diplomatice ºi concepþiile militar-strategice.

Bibliografia utilizatã, aparent diversã ºi bogatã, este departe
de a fi „la zi”. Lipsesc deopotrivã cercetãri fundamentale ºi
contribuþii care au adus în discuþia istoriografiei noastre surse
noi. Pentru judeþul Giurgiu (ca sã nu mai vorbim de instituþia în
care a avut loc lansarea) a fost dezamãgitor sã constatãm cã sunt
ignorate lucrãrile prof. dr. Marin Cristian de la Cãlugãreni, ori
descoperirea colonelului Dan Cãpãþânã referitoare la bãtãlia de
la Giurgiu.

Rãsfoirea cãrþii lui Moºneanu lasã o impresie neplãcutã de
improvizaþie ºi „lãutãrism”, ceea ce pune în umbrã de la bun
început eventualele pasaje demne de citit.

PETRU CERCEL
Cartea are un subtitlu promiþãtor, Gentilomul valah care a

fermecat Europa ºi este recomandatã în deschidere de un „istoric
documentarist” ºi un „scriitor”. Ea începe cu un capitol introductiv
intitulat „Istoria ca un jurnal”, în care autorul îºi mãrturiseºte
crezul profesional ºi pasiunea pentru subiectul ales. Pornind de
la arborele genealogic al voievodului, sunt prezentaþi înaintaºii
(tatãl ºi fraþii vitregi), precum ºi urmaºii (fiii sãi cu Stanca ori
Sultana). Sunt relatate cãlãtoriile întreprinse din adolescenþã ºi
pânã la înscãunare (1555-1583), dar ºi drumul sãu spre moarte

(1585-1590). Nu sunt ocolite femeile din viaþa lui, cãci vodã a
fost „iubitor de creaþie dumnezeiascã ruptã din coasta lui Adam”.
Domniei propriu-zise îi sunt rezervate 11 pagini din cele vreo
130 ale textului. Ultimele capitole, de facturã culturalã, trateazã
spiritul sãu „vizionar ºi enciclopedic”, îl calificã drept „primul
ambasador cultural din istorie al Þãrii Româneºti” ºi povesteºte
„prietenia cu Pierre de Ronsard sub stindardul Banul Mãrãcine”.
Dacã în cuprinsul celor de mai sus se aflã ºi traducerea unui
poem atribuit lui Vodã Cercel, autorul încheie opul sãu cu o
versificare personalã, o poezie dedicatã însãºi ºtiinþei istoriei.

Apreciind pânã la un punct îndrãzneala tinereascã de a aborda
personalitatea unui conducãtor din umbra marilor domnitori, am

fost neplãcut surprins sã constat cã domnul Moºneanu nu
cunoaºte biografia romanþatã a profesorului Alexandru Cartojan,
nici piesa lui Mircea Dem. Rãdulescu, ambele reeditate nu demult
în „Biblioteca giurgiuveanã”.

MIRCEA CEL BÃTRÂN
Spre deosebire de precedentele volume, cartea despre voievodul

recent comemorat are un coautor în persoana lui ªtefan
Dumitrache, director al Muzeului din Curtea de Argeº, cãruia îi
datorãm – probabil – transcrierea unei legende (ori compunerea
ei?!) ºi o suitã de imagini cu frescele bisericii fostului Schit
Brãdetu.

De data aceasta nu mai avem de-a face cu prefeþe ºi recomandãri,
textul debutând cu o „cronologie” ºi cu prezentarea familiei
voievodului, de la Radu I la Vlad Dracul inclusiv, ceea ce
reprezintã cam jumãtate din monografie, cealaltã fiind consacratã

domniei ºi rãzboaielor.
Comparativ cu lucrãrile consacrate „fraþilor” Petru Cercel ºi

Mihai Viteazul, cea despre Mircea cel Bãtrân povesteºte domnia
acestuia într-un stil mai didactic, chiar dacã unele aspecte sunt
relatate cam telegrafic. Numeroasele controverse din istoriografie
sunt fie escamotate, fie tratate superficial, iar descrierile (dintre
care unele se bazeazã pe date ºi analogii târzii) oscileazã între
aplomb ºi suficienþã.

Cetatea fondatã de Mircea la Giurgiu este abia amintitã, iar
importanþa localitãþii (a doua reºedinþã temporarã dupã cea de la
Argeº) este ignoratã. Ne abþinem de la alte comentarii.

DOUÃ CONCLUZII
Autorul, editorul ºi susþinãtorii lor au pretenþia de a rescrie

istoria românilor în cinstea Centenarului Marii Uniri, într-un
mod mai „proaspãt”, sintetic ºi atractiv, cu accente inedite,
spectaculoase ºi „picante”, pe gustul contemporanilor. Din cele
înfãþiºate credem cã iubitorii disciplinei au înþeles cã pretenþiile
celor de la Librex sunt prea mari pentru puterile dumnealor.

Nu avem motive de a nu le acorda prezumþia de bune intenþii,
numai cã drumurile pavate cu aºa ceva nu se aflã în portofoliul
C.N.A.I.R. ºi nu dorim nici mãcar duºmanilor sã ajungã la capãtul lor.

Credem cã se cunoaºte, însã este bine sã ne reamintim cã în
fiecare lunã martie, pe 15, Bolintinul mai adaugã un an la
multiseculara sa atestare documentarã. Hrisovul din anul 1433
al voievodului Alexandru Aldea fãcea referire la satul Bolintin ºi
la mãnãstirea cu hramul Bunavestire ce se afla aici din timpuri
îndepãrtate, din vremea „domnilor Basarabi ai Þãrii Româneºti”.
Bolintinul este aºezarea cu cea mai mare vechime din zonã, mult
mai veche decât a sãtucului ce mai târziu, mult mai târziu, i se va
da numele de Bucureºti ºi va deveni capitalã a þãrii.

Bolintinul ºi mãnãstirea sa aveau destinele îngemãnate, menite
sã evolueze împreunã. Pânã la un timp aºa s-a ºi întâmplat,
numai cã, astãzi mai existã doar satul, mãnãstirea dispãrând fãrã
sã lase urmã pe faþa pãmântului. Cauzele dispariþiei sunt mai
multe ºi nu ne vom ocupa aici de ele în mod special. Poate
reuºim mãcar sã ne dãm seama când s-a întâmplat fenomenul ºi
sã propunem un anume interval temporal.

Pentru aceasta trebuie sã vã vorbesc mai întâi despre
extraordinara descoperire ce o fãcea Alexandru Odobescu, în
anul 1862, într-una dintre peregrinãrile sale arheologice. Umblând
pe malul lacului Snagov, la intrarea bisericii din Turbaþi avea sã
gãseascã niºte uºi superbe, ce vor fi numite în literatura de
specialitate ale „paraclisului Buneivestiri”. Asupra lor specialiºtii
nu au fost zgârciþi cu aprecierile, fiind de acord cã datoritã
„sculpturii lor ce se remarcã prin maiestatea ºi nobleþea siluetelor,
prin felul savant în care e tratatã draperia, cât ºi prin modul
veridic în care este tratat peisajul, este cea mai valoroasã operã
sculptatã în lemn din Þara Româneascã”. (Scurtã istorie a artelor
plastice în R.P.R. I. Arta româneascã în epoca feudalã, Bucureºti,
Editura Academiei, 1957, p. 99)

Legenda spune cã ar fi aparþinut unei vechi biserici a mãnãstirii
Snagov ce s-ar fi scufundat în apele lacului, iar uºile, desprinse

de la locul lor ar fi plutit spre nord de unde ar fi fost pescuite de
mãicuþele de la schitul Turbaþi care le-au montat la biserica lor.

Însã, aici, ca în orice legendã, este doar o fãrâmã de adevãr,
astfel încât unii istorici, dupã ce au cãzut de acord cã întâmplarea
este neverosimilã, au propus un alt loc de provenienþã a
impozantelor uºi. Reputatul medivist Dumitru Nastase, interesat
îndeaproape de ideologia puterii în evul de mijloc românesc, în
studiul Domnul Þãrii Româneºti Vladislav al II-lea ºi asediul
din 1453 al Constantinopolului („Revista Istoricã”, t. X, nr. 1-2,
1999, p. 85-98), punând în concordanþã hrisovul din 29 aprilie
1453, acordat de acelaºi voievod mãnãstirii Bolintin, cu
iconografia respectivelor uºi, danie tot a lui Vladislav al II-lea la
leatul 6961 (1452-1453), conchide susþinând apartenenþa lor la
mãnãstirea Bunavestire de la Bolintin.

Fiind de acord cu aceastã ipotezã (Vasile Grigorescu, Cea mai
valoroasã operã sculptatã în lemn din Þara Româneascã provine
de la mãnãstirea Bunavestire?, în „Sud”, nr. 46, aprilie 2003, p.
10), aº dori sã aduc în discuþie ultimul document cunoscut în
care se aratã cã anumite construcþii religioase erau încã în picioare
la Bolintin. La 26 mai 1676, Gheorghe Duca permitea mãnãstirii
Mihai Vodã sã þinã „doi oameni strãini la metohul mãnãstirii de
la Bolintin, ca sã-l ajute pe un cãlugãraº pe care îl avea mãnãstirea
la metoh”. Am putea presupune cã biserica mãnãstirii Bunavestire,
devenitã metoh mihaliot ºi simonopetrit, era încã în picioare la
acea datã, deºi în document se spune cã acel cãlugãraº era „ºezãtor

Vasile GRIGORE

Bolintin 585 de ani
pentru bucatele mãnãstirii de acolo”. (Documente româneºti din
arhiva mãnãstirii Simonopetra de la Muntele Athos, ed. Petronel
Zahariuc, Florin Marinescu, Dumitru Nastase, Iaºi, Editura
Universitãþii „Al. I. Cuza”, 2016, p. 339, nr. 362)

Plecând de la acestã supoziþie, a existenþei clãdirii bisericii la
1676 – în ce stare de conservare, nu putem ºti – amintesc cã am
vorbit în altã parte despre legãtura familiei Cantacuzino cu
Bolintinul, cu strãmoºii boierilor Bolintineanu ºi ctitorii
Buneivestiri. Ea a existat ºi a fost foarte strânsã, cum la fel de
strânsã a fost cea dintre Cantacuzini ºi neamurile boiereºti
Drugãnescu ºi Florescu, care stãpâneau moºii chiar la Bolintin
ºi în vecinãtate, la Palanca, Drugãneºti, Stoeneºti sau Floreºti.
(Vasile Grigorescu, Studii bolintinene, locuri ºi fapte, Bucureºti,
Editura RawexComs, 2009, p. 108-109, 228) Or, biserica de la
Turbaþi, despre care se spune cã a adãpostit o vreme trupul
neînsufleþit al postelnicului Constantin Cantacuzino, asasinat
miºeleºte în decembrie 1663, a fost refãcutã integral ºi
înfrumuseþatã de fiul postelnicului, marele spãtar Mihai
Cantacuzino. Acest lucru se întâmpla în vremea domniei lui
ªerban Cantacuzino (1678-1688) ºi nimic nu ne împiedicã sã ne
ducem cu gândul spre o tranzancþie între mãnãstirea Mihai Vodã
ºi Cantacuzini, având ca obiect respectivele uºi, ce aveau sã fie
transladate tocmai la Turbaþi.

Credem cã acestui interval – 1676-1688 – trebuie sã-i
adjudecãm dispariþia principalei clãdiri a mãnãstirii, a bisericii
cu hramul Bunavestire, cãreia i-au fost smulse impresionantele
uºi dãruite de voievodul Vladislav al II-lea, într-un gest salvator
pentru ele, ruinãtor pentru vechea ctitorie.

Aceste uºi, ce strãjuiau cândva intrarea bisericii mãnãstirii
bolintinene, pot fi admirate azi la Muzeul Naþional de Artã a
României, fostul Palat Regal de pe Calea Victoriei din Bucureºti.
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De curând, am primit, sub forma electronicã, frumoasa

ºi interesanta revistã Sud, pentru care mulþumesc, în

primul rând, domnului redactor-ºef Vasile Grigore, dar ºi

celorlalþi redactori ºi colaboratori, care se strãduiesc,

numãr de numãr, sã o menþinã la un nivel înalt.

Desigur, forma tipãritã o voi procura, ca de obicei, de

la ...coloane, din Piaþa Romanã.

De regulã, nu îmi propun sã fac aprecieri de dragul de

a face aprecieri, ci numai dacã ceva îmi pare  deosebit de

interesant din punctul meu

de vedere, desigur.

Printre multele ºi

interesantele articole

publicate în acest numãr de

final de an 2017, unul mi-a

atras atenþia în mod deosebit.

Este vorba de articolul

intitulat O nouã contribuþie

la biografia profesorului Ion

Carbarãu, publicat în

revista Sud, nr. 11-12, 2017,

pagina 11, de cãtre domnul

Nicolae Scurtu, care ne

surprinde, ca de obicei,

numãr de numãr, cu

rezultatele cercetãrilor sale

literare, prin care aduce o

mulþime de contribuþii în

peisajul literar românesc

contemporan.1

Pe lângã faptul cã citesc cu

un deosebit interes tot ce se

scrie în revistã despre

profesorii ºi colegii mei,

despre bolintineni în general,

articolul citat mi-a arãtat ºi

alte calitãþi deosebite ale

profesorului Ion Carbarãu,

profesorul meu de literaturã

românã din liceu, liceu pe care

l-am urmat în perioada 1963-

1967, de la terminarea cãruia, iatã, s-a împlinit o jumãtate

de secol! Despre calitãþile sale de profesor, de dascãl, de

pedagog, de om de culturã, s-a scris mult, iar noi, elevii

dânsului, l-am receptat ca atare, pentru cã modul cum þinea

lecþiile de literaturã, emoþia artisticã pe care o genera ºi o

transmitea nouã, elevilor, mai ales prin exemplele „extra-

manual” pe care le oferea, preluate din cãrþile pe care le

aducea dânsul în geanta aceea plinã, burduºitã de

literaturã, pentru cã, în acea vreme, unii dintre scriitorii

importanþi nu erau incluºi în manuale, un exemplu fiind

chiar poetul Dimitrie Bolintineanu.

Geanta aceea plinã de cãrþi, la care tânjeam adesea,

aveam sã o revãd dupã mulþi ani de la  dispariþia

profesorului, în timpul unei vizite în casa acestuia,

desigur la invitaþia fiului dumnealui, omul de culturã,

scriitorul ºi jurnalistul care a fondat revista Sud, domnul

C. Carbarãu, acum intrat în nemurire ºi cãruia toþi cititorii

ºi colaboratorii revistei îi suntem recunoscãtori.

Acele lecþii, în care eram învãþaþi de profesor cum sã

citim, cum sã apreciem ºi cum sã înþelegem operele de

valoare din literatura românã, starea de emoþie artisticã

care se crea, faceau ca sã lãcrimeze mulþi colegi ºi colege,

iar uneori chiar ºi profesorul, aceste lecþii, spuneam, m-

au marcat pentru tot restul vieþii.

În articolul citat mai sus, se spune cã profesorul a fost

„Instruit ºi format ca dascãl de emoþii estetice în cadrul

Facultãþii de Litere ºi Filosofie a Universitãþii din

Bucureºti, unde a avut prilejul de a audia cursurile lui N.

Iorga, Ovid Densuºianu, Mihail Dragomirescu, Nicolae

Cartojan, P. P. Negulescu”. Aceastã listã de personalitãþi

celebre din perioada interbelicã, subliniazã climatul

ºtiinþific ºi cultural de excepþie în care s-a format

profesorul Ion Carbarãu, pe care l-am considerat totdeauna

prea modest în raport cu valoarea sa realã.

Aflu acum, din articolul menþionat, cã „s-a înscris la

doctorat”, detaliu pe care nu l-am ºtiut ºi nici nu l-am

bãnuit,  avându-l îndrumãtor pe profesorul Nicolae

Cartojan, o altã celebritate a sudului nostru literar. Nu

ºtiu nici mãcar dacã a finalizat sau nu acel doctorat...

Ajungând aici, nu pot sã nu dau glas curiozitãþii mele,

pentru care, din lipsã de informare ºi necunoaºtere, aº

dori sã pun o întrebare, în primul rând domnului Nicolae

Scurtu care ar putea sã-mi rãspundã imediat sau sã se

foloseascã de ea pentru continuarea cercetãrilor sale, dar

ºi altora care mã pot lãmuri. Iatã întrebarea:

Au fost colegi de facultate studenþii Ion Carbarãu ºi

Radu Gyr?

Întrebarea poate sã surprindã, inclusiv pe mine m-ar fi

surprins în urmã cu câteva zile, dar poate ºi pe alþii,

deoarece rãspunsul pozitiv ar genera cu siguranþã ºi alte

întrebãri, la fel de interesante.

Pe ce mã bazez când pun aceastã întrebare?

Pe cele ce am aflat în urma lecturãrii, la un interval de

douã-trei zile a revistei Sud ºi, respectiv, a unei cãrþi de

amintiri despre unele personalitãþi care s-au nãscut în

Câmpulung Muscel sau în zonã. Este vorna de cartea

domnului Adrian Sãvoiu intitulatã Câmpulung Muscel.

Scrinul cu amintiri, apãrutã la Editura Ars Docendi a

Universitãþii din Bucureºti, în anul 2008.2

În paginile dedicate poetului Radu Gyr, pe lângã multe

alte date, se subliniazã cã acesta s-a nãscut la Câmpulung

Muscel, la data de 5 martie 1905, iar mai departe, cã „a

urmat cursurile Facultãþii de Litere ºi Filosofie din

Bucureºti, unde i-a avut ca profesori, printre alþii, pe

erudiþii Nicolae Iorga, Vasile Pârvan ºi Nicolae Cartojan.

Discipol al esteticianului Mihail Dragomirescu, i-a fost

asistent acestuia la Universitate, iar apoi a devenit

conferenþiar, þinând un curs despre evoluþia criticii

estetice”.

Din simpla lecturã a numelor menþionate, se vede

imediat cã trei nume (N. Iorga, Nicolae Cartojan ºi Mihail

Dragomirescu) se regãsesc ºi la studentul Ion Carbarãu.

În timp ce îndrumãtorul de doctorat al tânãrului Ion

Carbarãu era profesorul Nicolae Cartojan, îndrumãtorul

tânãrului Radu Gyr era, probabil, profesorul Mihail

Dragomirescu, de vreme ce i-a fost asistent ºi a devenit

conferenþiar, ceea ce este de presupus faptul cã a finalizat

doctoratul cu dânsul.

Amintim, de asemenea, cã profesorul Ion Carbarãu s-a

nãscut la 15 septembrie 1906, deci la un an diferenþã,

ceea ce face ca posibil sã fi fost chiar în acelaºi an de

studii. Dacã mai amintim ºi pasiunea comunã pentru

esteticã, pentru emoþii estetice, pentru frumos, la Ion

Carbarãu ºi pentru critica esteticã, la Radu Gyr, cu

siguranþã cã probalitatea de a se fi cunoscut sau chiar de

a fi fost colegi, este foarte mare, iar o cercetare în acest

sens meritã efectuatã.

Pentru a uºura eventualele cercetãri, pentru cei care nu

ºtiu, menþionez cã, din cartea menþionatã, rezultã cã

numele probabil de student al lui Radu Gyr a fost... Radu

Demetrescu. Numele Gyr, iniþial Gruy, adãugat la cel de

familie, a fost adoptat definitiv de poet ca pseudonim

literar.

Dar sã revenim la articolul din revista Sud...

Din articolul profesorului Ion Carbarãu, intitulat

Literatura, critica ºi cititorii prezentat de domnul

Nicolae Scurtu, ies în evidenþã

calitãþile sale de critic literar,

unde face o adevaratã  „criticã

a criticilor literare” ale vremii,

fãcute fãrã criterii adevãrate ºi

care nu servesc cititorii, deºi

acesta ar trebui sã fie

principalul scop al unui

asemenea demers.

Este suficient doar sã
rememorãm numele unor mari
personalitãþi cu care profesorul
„se dueleazã” în câmpul literar,
dovedindu-se „un  publicist cu
talent, ironic ºi o realã
capacitate de a convinge prin
argumente ºi exemple
edificatoare”, cum bine spune
domnul Nicolae Scurtu.

Iatã câteva nume de
personalitãþi foarte cunoscute,
care au constituit þinta criticilor
profesorului Ion Carbarãu:
Ionel Teodoreanu, ªerban
Cioculescu, Cezar Petrescu,
Horia Lovinescu, Vladimir
Streinu, Al. Cazaban, Al.
Tzigara-Samurcaº, Al Brãtescu-
Voineºti.

Este foarte greu sã ne

imaginãm cã, bunul ºi blândul

profesor din vremea liceului,

care se purta cu noi elevii ca un

pãrinte, dacã nu chiar ca un bunic, a aruncat mãnuºa

criticilor vremii, provocând un duel literar la un asemenea

nivel, bazânduse, desigur, pe tinereþea sa ºi pe „ºtiinþa

de carte” pe care o dobândise în perioada studiilor.

A intra într-o asemenea disputã literarã, cu asemenea
personalitãþi, dovedeºte nu numai curajul profesorului
Ion Carbarãu, dar ºi forþa argumentelor sale, care, cu
siguranþã, se baza pe o bunã cunoaºtere a fenomenului
literar din acea perioadã.

Profesorul Ion Carbarãu a pledat pentru o criticã literarã

obiectivã, fãcutã de critici adevãraþi care sã aibã drept

criterii „moralitatea ºi frumosul” ºi „fãrã sentimen-

talisme” în opera analizatã, iar aceºtia sã lase scrisul pe

seama... scriitorilor.
Personal, sunt mândru cã am avut un asemenea profesor,

deºi, într-un fel, i-am greºit trecând de la echipa de
participanþi la olimpiada de limbã ºi literaturã românã,
la cea de matematicã, ºi aceasta datoritã unui alt dascãl
de excepþie al liceului din Bolintin, domnul profesor
Vasile Sebu, cãruia îi datorez destinul meu de inginer,
iar mai târziu de doctor inginer.

În final, dacã ar fi sã mã refer la situaþia din zilele
noastre, când se scrie ºi se publicã orice de cãtre oricine
care vrea sã devinã... scriitor (unii chiar în închisori), iar
critica este, de regulã, laudativã ºi prietenoasã, chiar
interesatã pecuniar uneori, dar ºi duºmãnoasã alteori, de
parcã nu ar exista criterii obiective de apreciere a operelor
literare, credem cã revenirea la critica literarã bazatã pe
principiile profesorului Ion Carbarãu, unde „moralitatea
ºi frumosul” în literaturã sã fie primordiale pentru
adevaratul critic, ar fi garanþia cã aceasta serveºte pe
deplin cititorii.

Aceasta dovedeºte cât de actuale sunt principiile
profesorului Ion Carbarãu, dupã 80 de ani de la definirea
lor ºi la 25 de ani de la dispariþia sa.

1 N. Scurtu, O nouã contribuþie la biografia profesorului Ion
Carbarãu, în Sud, nr. 11-12 (200-201), noiembrie-decembrie
2017, p. 11.
2 Adrian Sãvoiu, Câmpulung Muscel. Scrinul cu amintiri, Ediþia a
II-a revãzutã ºi adãugitã, Editura Ars Docendi, Universitatea din
Bucureºti, 2008.

Au fost studenþii Ion Carbarãu ºi Radu Gyr
colegi de facultate?

Corneliu CRISTESCU

1957, Parcul Ciºmigiu: elevi ºi profesori de la Liceul Bolintin Vale dupã susþinerea „examenului de maturitate”
(bacalaureat) la Liceul nr. 2 din cartierul Militari (Bucureºti). Profesori: Ion Carbarãu, ªtefan Ivaºcu, Elena
Cruceanu, Nina Diaconu, Sanda Vrabie º.a. Elevi: Eugen Rotaru, Gheorghe Apostoiu, Vasile Rãducu, Angela

Ruban (Dumitrescu), Gheorghiþa Crudu (Ruº), Aurica Stegãrescu, Tincuþa Foae (Pârvu) º.a.
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Expresia referitoare la „pagubele colaterale” într-un conflict,

care se raporteazã cu precãdere dacã nu chiar exclusiv la pierderile

civile, este relativ nouã, fiind o invenþie de sorginte americanã

necesarã pentru a-i categorisi pe cei care le-au stat în calea bombelor.

Nu cã ar fi avut unde sã se fereascã, dar întotdeauna cuvintele bine

meºteºugite pot schimba percepþia asupra unor fapte.

În Primul Rãzboi Mondial, în anul 1916, în cele trei luni de

lupte cât a durat pânã duºmanul ne-a ocupat Capitala, România a

avut peste 300 de mii de victime din rândul militarilor (morþi,

rãniþi, prizonieri). Enorm pentru o þarã cu numai 7,9 milioane de

locuitori. ªi alþii înaintea noastrã au atras atenþia cã în spatele

acestor pierderi militare se ascund drame uriaºe, suferinþele ºi

sacrificiile civililor, atât ale celor peste care a trecut tãvãlugul

frontului, cât ºi al celor din spatele lui. O documentatã lucrare pe

aceastã temã este plinã de asemenea nenorociri ºi ilustrativã pentru

suferinþele la care a fost supusã populaþia din judeþul Vlaºca, atât

în timpul marii bãtalii de pe Argeº ºi Neajlov, cât ºi în vremea

ocupaþiei din Primul Rãzboi Mondial: civili rãniþi sau uciºi (de

bombe, glonþ sau baionetã), femei violate (74 în com. Bãneasa,

45 în Gogoºari, 87 în Malu, 33 în Frãteºti, 4 în Grãdiºtea, 173 în

Bujoru etc.), ºcoli avariate, arhive distruse, moºii ºi fabrici

devastate etc. (Ion Bãlan, Ancu Damian, Vlaºca 1916-1918,

Bucureºti, 1996)

Urmând acest fir, vom încerca sã scoatem în evidenþã câteva

întâmplãri din zona Bolintinului din Vale. În aceastã comunã,

formatã din aceleaºi sate ca astãzi ºi având circa 6500 de locuitori,

în anul 1916 era primar Constantin ªt. Bolintineanu.

În luna august armata românã face aici rechiziþii masive: 512

cai; 24 de boi; 52 de cãruþe; 31 de briºci de Braºov; 2 ghiocuri; 1

gabrioletã; 130 de kg de brânzã; 2.780 de kg de ovãz; 388 kg sârmã

ghimpatã; 151 de rogojini etc. Ultima rechiziþie este înregistratã la

13 noiembrie 1916, pe când românii se retrãgeau în urma pierderii

marii bãtãlii de pe Argeº ºi Neajlov: 6 cai ºi 1 cãruþã.

Bolintinul din Vale a fost ocupat de germani pe 19 noiembrie

1916. În conacul boierilor Bolintineanu (pe locul lui se aflã

astãzi Liceul) a fost instalatã comandatura localã, ce rãspundea

de întreaga zonã ºi a venit rândul ocupantului sã purceadã la

rechiziþii, confiscãri ºi abuzuri. Din Arhivele judeþului Ilfov, Fond

Prefectura Judeþului Ilfov, dosar 12/1919, am extras douã

documente ilustrative pentru aceastã perioadã.

„Domnule Comandant,

Subsemnaþii domiciliaþi în comuna Tântava, judeþul Ilfov,

foºti mobilizaþi ºi am luptat pe front pânã la luna iulie 1918,

respectuos vã supunem urmãtoarele.

În tot timpul cât am fost pe front ºi teritoriul nostru a fost

ocupat de inamic (nemþi), familiile noastre rãu a fost jefuite ºi

maltratate de femeea Elena Aurel R. Mihãescu, cârciumãreasã.

Ea a fost tãlmacea nemþilor, a trãit împreunã cu un neamþ numit

Hanþ, ea este de originã unguroaicã ºi se înþelegea bine cu nemþii.

Din comanda ei ordonase ca toate femeile noastre sã aducã zilnic

unt, ouã, lapte, unturã, raþe, pui de gãinã etc. Denunþa nemþilor or

ce ar fi avut oamenii pentru ei mai ascuns ca sã poatã trãi ºi venea

de le lua ºi ea le vindea ºi le mânca. Toþi oamenii care treceau la

Bucureºti ereau opriþi de ea ºi le luoa tot ce avea în cãruþele lor ºi

bani din bozonare ºi autoritãþile au fost sub comanda ei, mã miira

lucru cum nu va adus la cunoºtinþã. Soþul ei, Aurel R. Mihãescu,

la plecarea sa la mobilizare a lãsat-o datoare, astãzi are 60.000 de

lei fãcuþi din jeafurile arãtate mai sus.

De aceea vã rugãm domnule Comandant sã cercetaþi ºi

pedepsiþi pe o spioanã ca aceastã tãlmacea a nemþilor, confiscaþe-

i banii care ia fãcut fãrã drept din muncele noastre. O asemenea

fiinþã nu ar merita sã stea în Þara Româneascã fiindcã faptele ei

care le-a fãcut cât a stãtut nemþii, tãlmãcea la dispoziþia ei. Martori

pentru cercetare este preotul Marin Ionescu, Ene Ion, Nae Lazãr,

Ioniþã Mihai, Anica I. Alecsandrescu, Gheorghe Dinicã Vasilescu

ºi toþi care au fost capturaþi de nemþi.

Supuºi la ordine toþi mobilizaþii care am fost pânã la

demobilizare din comuna Tântava, judeþul Ilfov.”

La sfârºitul rãzboiului, cei care avuseserã norocul sã se

întoarcã s-au lovit de alte nenorociri. Nu mai aveau cu ce sã-ºi

lucreze pãmântul. Nu mai aveau seminþe, animale, unelte. Iatã un

document din care rãzbate disperarea, ca ºi naivitatea celui care

mai spera sã i se mai întoarcã caii de pe front:

„24 februarie 1920 – Cãtre Ministerul de Rãzboi.

Domnule Ministru,

Subsemnatu Tudor Iancu Dobrin din comuna Bolintinul din

Vale, judeþul Ilfov, cu cel mai profund respect viu a mã ruga

înaintea domnii voastre a vã reclama urmãtoarele.

În anul 1916, când s-a declarat mobilizarea generalã a þãrii,

mi s-a rechiziþionat de cãtre armata românã 3 (trei) cai buni de

muncã ºi o pereche hamuri, cu o pereche hãþuri, toate în stare

perfect de bune, pentru care posed chitanþa din 18 august 1916,

semnatã de autoritãþile comunale ºi care se anexeazã pe prezenta.

Pentru care vã rugãm sã binevoiþi a da ordin sã mi se aprobe

cererea mea, fiind justã, pentru care vã rog

domnule ministru ca sã binevoiþi a ordona

sã mi se dea caii ºi hamurile cu hãþurile

înapoi, fiind lipsiþi de alte mijloace ºi cum

împrejurãrile sunt foarte grele ºi cum nu mai

pot cumpãra alþi cai, hamuri ºi hãþuri care sã

mã servesc la recoltarea câmpului meu ºi la

interesele gospodãrii ºi întreþinerea copiilor

mei.

Cu cel mai mare respect, Tudor Iancu

Dobrin, fost pe front.”

Ne-am gândit cã toate aceste lipsuri ºi

nenorociri ar fi trebuit sã aibã un efect vizibil

asupra evoluþiei populaþiei din acele vremuri.

Pentru verificare, am solicitat concursul

Oficiilor de Stare Civilã din comunele

Bolintin Deal, Ciorogârla, Ogrezeni, Ulmi ºi

oraºul Bolintin Vale pentru a ne comunica

numãrul naºterilor, deceselor ºi cãsãtoriilor

din intervalul 1915-1920 în speranþa cã vom

putea remarca ipostaze ce ies din obiºnuit. ªi

nu ne-am înºelat.

Pe baza informaþiilor comunicate am

alcãtuit tabelele ºi graficele din aceastã paginã.

La o analizã succintã a lor se disting câteva

aspecte.

Din punct de vedere al cãsãtoriilor, este

clar cã nu putea fi o perioadã propice. Anul

cel mai „slab” este 1917, când numãrul lor

tinde cãtre zero. În total, în localitãþile

analizate, s-au petrecut doar opt asemenea

evenimente, în vreme ce într-un an normal,

cum a fost 1915, avuseserã loc 203!

ªtefan CRUDU

Marian GRIGORE

VICTIME  COLATERALE
Surprinde revirimentul ce a avut loc dupã încheierea rãzboiului,

când numãrul cãsãtoriilor practic a explodat, înregistrându-se nu

mai puþin de 288 în anul 1920. Desigur, acest fapt are o legãturã

directã cu existenþa unui mare numãr de vãduvi ºi vãduve care

încercau astfel sã-ºi recompunã familiile distruse.

Concomitent cu scãderea numãrului cãsãtoriilor, se aºazã pe

o pantã descendentã ºi numãrul naºterilor. Remarcãm faptul cã

scãderea porneºte din anul 1915 (943 naºteri), iar punctul de

minim este atins în 1918 (367 naºteri), dupã care constatãm o

altã situaþie surprinzãtoare: în anul 1919 are loc o creºtere a

natalitãþii (1032 naºteri), urmatã de o scãdere accentuatã în 1920

(694 naºteri). Aceastã evoluþie, pe lângã cauzele evidente,

determinate de bãrbaþii plecaþi la rãzboi, nu o putem atribui decât

lipsurilor din aceastã perioadã, evocate mai sus în articolul nostru.

Din punct de vedere al deceselor, constatãm cã evolueazã

cam la fel comunele Bolintin Deal, Ogrezeni ºi Ulmi, care ating

un maxim abia în anul 1918. O primã surprizã vine din partea

numãrului deceselor înregistrate în comuna Ciorogârla, care are

o evoluþie aproape liniarã în perioada analizatã. Surpriza cea

mare o constituie însã comuna Bolintinul din Vale, care

înregistreazã douã vârfuri. Primul, cel din 1916, cu 274 de decese,

97 mai multe decât în 1915, nu poate fi pus decât în sarcina

ocupantului strãin. Cel de-al doilea vârf, din 1919, când se

înregistreazã 233 de decese, cu 29 mai multe decât în anul anterior,

credem cã se datoreazã în mare mãsurã hranei insuficiente ºi

bolilor provocate ca urmare a lipsurilor ºi miºcãrilor de populaþie

din timpul rãzboiului.

Sunt doar câteva exemple ale sacrificiilor pe care au trebuit

sã le facã românii pentru înfãtuirea Marii

Uniri. Este de datoria noastrã sã-i pomenim

ºi sã le înþelegem amploarea suferinþelor.

Surse: Adresa nr. 4536/27.09.2017 a

primãriei Bolintin Deal; Adresa nr. 10823/

20.09.2017 a primãriei Bolintin Vale; Adresa

nr. 11239/10.10.2017 a primãriei

Ciorogârla; Adresa nr. 4536/27.09.2017 a

primãriei Ogrezeni; Adresa nr. 5407/

15.09.2017 a primãriei Ulmi.

Mulþumim domnilor primari Emilian

Bãnicã (Bolintin Deal), Daniel Trãistaru

(Bolintin Vale), Victor Niculae (Ciorogârla),

Jan Jipa (Ogrezeni), Petre Nicolae (Ulmi)

pentru sprijinul acordat în documentarea

acestui articol.
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...pe Dealul Moºului, aflat deasupra golfului Cernei,

strãjuieºte Mânãstirea „Sfânta Ana”. Nu mã mir cã acest

lãcaº de cult creºtin-ortodox este ridicat pe un deal, multe

alte locuri cu valoare istoricã ori religioasã sunt plasate

sus, pe o înãlþime, pe un deal, pentru ca sã nu fie prea în

calea nãvãlitorilor, sau, pentru ca ruga celor ce vin aici, sã

fie mai degrabã auzitã la Cer...

Mânãstirea „Sfânta Ana”, din Orºova, pe Dealul Moºului,

este astãzi o stãreþie de maici, cu viaþã de obºte ºi are o

tumultoasã istorie, începând chiar cu cel ce a ctitorit-o,

Pamfil ªeicaru, nimeni altul decât faimosul jurnalist, condei

de temut în epocã, întemeietorul ziarului Curentul.

Pamfil ªeicaru s-a nãscut la 18 aprilie, 1894, la Buzãu,

dar soarta lui s-a scris cu multe file de viaþã aici, la sud,

la Orºova.

Povestea îºi cere cuvântul: Un tânãr sublocotenent de

22 de ani, se afla pe front în Rãzboiul de Reîntregire, în

1916, în Regimentul 17 – Mehedinþi ºi se avânta în toate

bãtãliile purtate de Armata Românã, de la Orºova pânã la

Mãrãºeºti, cu remarcabile dovezi de vitejie pentru care a

primit: Ordinul „Mihai Viteazul”, în grad de cavaler.

Dar soarta i-a arãtat ºi o altã faþã. Se afla în tranºee, la

Orºova, când un obuz german explodeazã în locul unde

se afla... un val de pãmânt îl acoperã... dar speranþa nu

moare, tânãrul ofiþer scapã cu viaþã din locul ce-i putea

fi mormânt!

Cu lacrimi în ochii, el mulþumeºte lui Dumnezeu ºi

promite: voi ridica pe acest loc o mânãstire, dându-i

numele mamei mele, ANA!

Aºa a fãcut, între anii 1936-1939, a construit pe banii

lui mânãstirea „Sfânta Ana”, zi de hram 25 iulie... Dar

acest lãcaº rãmâne neterminat ºi netârnosit, pentru cã

vin ani grei: al Doilea Rãzboi, venirea comuniºtilor...

când aici, la mânãstire, se deschide un... restaurant!

Din 2 decembrie 1990 mânãstirea este sfiinþitã.

Ctitorul ei fãcuse un act de donaþie, cãtre Patriarhia

Românã (24 martie 1975), în care se spune cã este fãcutã

aceastã mânãstire: „în memoria tuturor celor care au cãzut

pentru o Românie Mare”.

Pamfil ªeicaru a murit la 21 octombrie 1980, la

München, dar osemintele lui au fost reînhumate în þarã,

în 2 decembrie 1990, la necropola de la Mânãstirea

„Sfânta Ana”, pe Dealul Moºului.

Un Muzeu dedicat patriotului, gazetarului- pamfletar

Pamfil ªeicaru, se aflã lângã Mânãstire ºi dã de veste

despre trecerea unui român prin viaþã, cu mult folos. Pamfil

ªeicaru a participat ºi la al Doilea Rãzboi Mondial, cu o

fermã credinþã pentru Þara sa, dar credinþa i-a fost

spulberatã... Au fost frânte aripile speranþei pentru o

Românie prosperã, au urmat sacrificii din trupul þãrii,

perspective sumbre ºi de aceea va lua drumul exilului,

dar þine permanent legãtura cu intelectuali din þarã, printr-

o asiduã corespondenþã, trimisã... prin vama cucului!

Douã cãrþi sunt scrise pe baza acestor epistole, Scrisori

din exil ºi Scrisori din emigraþie.

Ultima scrisoare, datatã 23 martie 1980, aratã un Pamfil

ªeicaru optimist, spera sã reaparã Curentul ºi avea

planuri de viitor, mãrturisindu-l pe Chateaubriand care

spunea: „sunt la vârsta când omul are speranþã, dar timpul

lipseºte speranþei”. Ar fi avut, în acel an 1980, la 18

aprilie... 86 de ani!

De acolo, se sus, de pe Dealul Moºului, Pamfil ªeicaru,

salutã Orºova, oraºul unde viaþa sa a avut momente

glorioase...

Iatã-ne intraþi în cel de-al ºaptelea an de existenþã a Clubului! În total XXXVII de ediþii s-au desfãºurat pânã acum, cu o tendinþã

permanent crescãtoare din punct de vedere al calitãþii ºi participãrii. O „instituþie” pusã în slujba culturii române, a cunoaºterii ºi

respectãrii valorilor ei, pentru promovarea adevãratelor personalitãþi ºi a moºtenirii lor, fie cã este vorba despre patrimoniul material

sau de cel imaterial.

Sâmbãtã, 17 martie 2018, de la ora 15.00, membrii Clubului s-au reunit într-o nouã ºedinþã, cu o tematicã bogatã, determinatã de

data la care ne aflãm. Cãci, pe lângã tema Centenarului Marii Uniri, ce va fi permanentã în acest an aniversar, luna martie este cea în

care Bolintinul îºi mai adaugã un an de existenþã „documentarã”, ca ºi cea în care, pe 16 martie 1821 Tudor Vladimirescu emitea

celebra „Proclamaþie de la Bolintin”.

Deschiderea a fost marcatã de savuroasele plãcinte preparate de Mioara Mãnescu ºi Niculina Grigore, despre care participanþii s-

au exprimat la superlativ.

Clubul de istorie propriu-zis a debutat cu prezentarea celor mai noi ºtiri culturale din zonã ºi a recentelor achiziþii documentare,

arheologice, numismatice etc. Astfel, am aflat cã o nouã carte, aparþinând unui vechi membru al Clubului, se pregãteºte sã vadã

lumina tiparului (Niculae Stoica, Monografia comunei Ciorogârla) ºi cã peste aproximativ o sãptãmânã se va desfãºura faza finalã

a concursului de creaþie literarã „ªi eu vreau sã fiu scriitor”, în care Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu ºi

revista Sud se numãrã printre organizatori. Din categoria noutãþilor documentare au fost prezentate fotografiile din Colecþiile Salih

Feta ºi Nicu Piriuþã, de curând intrate în patrimoniul Asociaþiei; de asemenea, o frumoasã piesã arheologicã, un ciocan-topor din

piatrã din Epoca Bronzului, donaþia prof. C-tin Bãrbuþã, provenit din zona Mârºa.

Dupã aceste prezentãri, dl Vasile Grigore a vorbit despre amplasarea „plãcuþelor cu nume de eroi” din Primul Rãzboi Mondial pe

strãzile din Bolintin Vale ce au purtat aceste denumiri pânã în 1948. Acesta reprezintã un proiect de succes al Asociaþiei Bolintineanu,

care va continua de-a lungul anului Centenar, pe mãsura descoperirii altor asemenea strãzi. Deja, cu ajutorul unui alt membru al

Clubului, Erasmina Porojan, putem anunþa cã str. Palanca a fost numitã anterior Maior Florian Dumitrescu ºi cã vor începe

demersurile pentru amplasarea noilor însemne. Acelaºi vorbitor a abordat tema celor 585 de ani de atestare documentarã a Bolintinului,

invitând asistenþa sã viziteze Muzeul Naþional de Artã a României din Bucureºti pentru a admira acolo superbele uºi ale „paraclisului

Buneivestiri”, provenite de la ctitoria bolintineanã.

Pr. Vasile Valeriu Dumitrescu a deschis urmãtoarea temã, a Centenarului, cu un foarte emoþionant material legat de împrejurãrile

în care s-a realizat Unirea/Unirile. Cuvântul sãu a fost completat de intervenþiile d-lui Floricã Dan, care a evocat amintirile bunicului

legate de eroica bãtãlie de la Mãrãºeºti, ca ºi de cele ale d-nei Milica Dan cu un subiect asemãnãtor.

Despre piese cu o importanþã istoricã deosebitã, provenite din colecþia proprie, a vorbit, în continuare, dl Niculae Stoica, care a

prezentat un bidon pentru apã aflat în dotarea armatei austro-ungare în Primul Rãzboi Mondial ºi o monedã ruseascã de argint din

1829, care a circulat în Þara Româneascã în vremea adoptãrii Regulamentului Organic.

A continuat dl ªtefan Crudu, care a evocat epopeea statuii lui Ovidiu din Constanþa, „capturatã” de trupele bulgare în Primul

Rãzboi Mondial ºi salvatã datoritã unei împrejurãri norocoase. De asemenea, s-a referit la „indiferenþa” – ca sã fim blânzi! –, cu care

sunt tratate imobilele vechi, cu valoare de patrimoniu sau nu, ca ºi despre obiectele din ele, considerate cel mai adesea netrebuitoare

ºi aruncate la gunoi sau puse pe foc. În aceastã ordine de idei, a lansat propunerea ca urmãtoarea temã a Clubului de istorie sã fie

despre clãdirile vechi ºi „amintirile” lor, propunere îmbrãþiºatã cãlduros de întreaga asistenþã.

Urmãtorul la cuvânt, participant pentru prima datã la ºedinþele Clubului, a fost Teodor Danciu, care a dezbãtut subiectul pãdurilor

ce se întindeau cândva peste întreaga Muntenie, vorbind despre toponime precum Deliorman sau Pãdurea cea Mare, într-o intervenþie

care a menþinut treaz interesul ascultãtorilor.

Finalul manifestãrii a aparþinut dlui Corneliu Cristescu care a prezentat pe larg „Bãtãlia de pe Neajlov ºi Argeº”, în urma cãreia

Capitala a fost ocupatã de trupele inamice în Primul Rãzboi Mondial. O atenþie specialã a fost acordatã evenimentelelor din imediata

vecinãtate a Bolintinului, de la Crevedia, Cãscioare sau Malu Spart.

Desigur, nu au lipsit intervenþiile celorlalþi membri, care au contribuit la conturarea unei ediþii extrem de reuºite a Clubului de

istorie. Au participat: Marian Grigore, Valerian Creþu-Taulescu, Constantin Vasile, Gabriela Dumitru, Simona Dumitru, Sanda Man,

Ciprian Necºuþu, Constanþa Cristescu, Constantina Chiva, Nicolae Ciubuc, Mioara Mãnescu, Raul Cârciumaru, Ana Cârciumaru,

Adriana Pãduraru, Corneliu Cristescu, ªtefan Crudu, Erasmina Porojan, Niculae Stoica, pr. Valeriu Dumitrescu, Milica Dan,

Teodor Danciu, Floricã Dan, Vasile Grigore.

Urmãtoarea ediþie, cu tema deja enunþatã, va avea loc sâmbãtã, 19 mai 2018, de la ora 17.00. Vã aºteptãm!

Clubul de istorie
Ciprian NECªUÞU

Orºova, la sud...

pe deal,

MÂNÃSTIREA

Romanita-Maria
Stentel

,
, ,
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Dupã cum revista Sud anunþa în numãrul precedent,

de-a lungul lunilor februarie ºi martie, în organizarea

Liceului Tehnologic „D. Bolintineanu” din Bolintin

Vale, Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã

Bolintineanu ºi revistei Sud, în parteneriat cu instituþii

ºi unitãþi ºcolare din judeþele Ilfov, Giurgiu, Galaþi,

Vâlcea, Argeº, Teleorman, Ialomiþa, Suceava, Dâmboviþa,

Bucureºti, s-a desfãsurat Concursul de creaþie literarã

„ªi eu vreau sã fiu scriitor”.

Concursul s-a adresat elevilor din clasele V-XII ºi s-a

bucurat de o participare numeroasã, cu lucrãri care s-au

remarcat printr-o valoare care ne permite sã fim optimiºti

în privinþa viitorului literaturii române ºi a renaºterii, la

un moment dat, a interesului pentru lecturã.

De organizarea Concursului, din partea Liceului „D.

Bolintineanu”, s-a ocupat profesoara Mãdãlina

Dionysatos.

Au fost înregistrate urmãtoarele participãri:

– Gimnaziu – ªcoala Gimnazialã „George Topârceanu”

Mioveni-AG, prof. Adriana Hoaghea (Barbu Lorena,

Buºiu Georgiana, Drãgan David, Manea ªtefania

Cristina, Rãducu Irina); ªcoala Gimnazialã nr. 2

Stoeneºti-GR, prof. Badea Nicoleta, prof. Georgeta Ghiþã

(Grigore Florentina Alina); ªcoala Gimnazialã nr. 2

Cartojani-GR (Cîrstea Irina Maria); ªcoala Gimnazialã

nr. 1 Bolintin Vale-GR, prof. Ana Maria Enache, prof.

Irina Andrei (Bãdulescu Olga Mihaela, Pârvu Gianina,

Bianca Dima); ªcoala Gimnazialã „Sf. Nectarie”

Ogrezeni-GR, prof. Niculina Nae (Gheorghe Gretty);

Colegiul Naþional „Mircea cel Bãtrân” Râmnicu Vâlcea-

VL, prof. Geanina Oprea (Subþirelu Iulia, Catinca Brad,

Munteanu Darius, Mina ªerban); ªcoala Gimnazialã nr.

3 Palanca-GR, prof. Gianina Mehedinþu (Ioniþã Iuliana,

Dumitru Radu Cristian); ªcoala Gimnazialã „Aurel

Solacolu” Ogrezeni-GR, prof. Gabriela Drãgan (Pãun

Andra, Costache Andra Maria); ªcoala Gimnazialã „Al.

Odobescu” Chiajna-IF, prof. Irina Dragomir (Popescu

Lavinia); ªcoala Gimnazialã nr. 3 Slobozia-IL, prof.

Diana Petranici (Filipache Maria).

– Liceu – Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu”

Bolintin Vale, prof. Mãdãlina Dionysatos, prof. Diana

Dima, prof. Mariana Petre (Badea Andreea Claudia,

Pãtraºcu Denisa, Sandu Cosmina Ionela, Gherase Iris

Raluca, Pãtraºcu Denisa Gabriela); Liceul Teoretic „Iulia

Zamfirescu” Mioveni-AG (Bianca Maria Bãlan,

Florentina Amalia Bãºcãu, Bãcescu Adnana Ioana, Mîciu

Mihaela Bianca, Miruna Maria Ghiþescu, Ioana Creþu);

Colegiul Naþional „Constantin Cantacuzino”

Târgoviºte-DB, prof. Aurelia Stancu (Barbu Maria

Martina, Gheboianu Bianca, Mãnescu Andreea ªtefania,

Oprea Teodora Maria, Paraschiv Alina Elena); Colegiul

Naþional „Gh. Lazãr” Bucureºti, prof. Elena Sticlea

(Chifor Raluca Ioana); Liceul Teoretic „Emil Racoviþã”

Galaþi-GL, prof. Mariana Constantin (Coman Ionela

Cosmina); Liceul Tehnologic „Spiru Haret” Târgoviºte-

DB, prof. Elena Cristina Bucura (Muºat Mãdãlina,

Hogioiu Adriana); Liceul Tehnologic „Pamfil ªeicaru”

Ciorogârla-IF (Jugãnaru Cristina Mihaela, Netcu Aida

Deborah, Netcu Marta Abigail, Foca Iuliana); Colegiul

Naþional „Mircea cel Bãtrân” Râmnicu Vâlcea-VL, prof.

Geanina Oprea (Lavinia Hoinoaia, Ciucã Andreea

Carmen, Cãpãþânã Ioana Raluca); Liceul Tehnologic

„Emil Racoviþã” Roºiorii de Vede-TR, prof. Alina Violeta

Hagiu (Ceapã Costel, Moldoveanu Laurenþiu, Mitru

Georgian); Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor-SV,

prof. Simona Nicoleta Piticariu (Popescu Edurad, Anca

Pãtrãºcanu); Liceul „Udriºte Nãsturel” Hotarele-GR, prof.

Simona Mihãilã (Andruº Larisa, Gogulescu Denisa, Matei

Diana).

Juriul, alcãtuit din trei apreciaþi scriitori contemporani

(Victoria Milescu – Preºedinte, Alexandru Cazacu ºi

Gabriel Dragnea), a asigurat cu înaltã competenþã

procesul de selecþie a celor mai bune lucrãri. În urma

acestuia au reieºit urmãtoarele rezultate:

POEZIE GIMNAZIU

Premiul I – Popescu Lavinia, Chiajna-IF;

Premiul II – Subþirelu Iulia, Râmnicu Vâlcea-VL;

Premiul III – Pârvu Gianina, Bolintin Vale-GR.

PROZÃ GIMNAZIU

Premiul I – Rãducu Irina, Mioveni-AG;

Premiul II – Costache Andra Maria, Ogrezeni-GR;

Premiul III – Munteanu Darius, Râmnicu Vâlcea-VL.

POEZIE LICEU

Premiul I – Hoinoaia Lavinia, Râmnicu Vâlcea-VL;

Premiul II – Chifor Raluca Ioana, Bucureºti;

Premiul III – Mîciu Mihaela Bianca, Mioveni-AG;

Menþiune 1 – Mãnescu Andreea ªtefania,

     Târgoviºte-DB;

Menþiune 2 – Bãcescu Adnana Ioana, Mioveni-AG.

PROZÃ LICEU

Premiul I – Pãtraºcu Denisa Gabriela,

Bolintin Vale-GR;

Premiul II – Creþu Ioana, Mioveni-AG;

Premiul III – Gogulescu Denisa, Hotarele-GR;

Menþiune 1 – Hogioiu Adriana, Târgoviºte-DB;

Menþiune 2 – Bãºcãu Florentina Amalia, Mioveni-AG.

Felicitãm toþi participanþii pentru dragostea arãtatã

cuvântului scris, ca ºi pe profesorii lor, care înþeleg principala

menire a unui dascãl, aceea de descoperitor ºi îndrumãtor al

talentelor elevilor sãi.

Publicãm în aceastã paginã frumoasele versuri ale celei

care a obþinut Premiul I la secþiunea Poezie Gimnaziu

(Lavinia Popescu, clasa a VIII-a, ªcoala Gimnazialã „Al.

Odobescu” Chiajna-IF, prof. coordonator Irina

Dragomir), urmând ca în numerele viitoare sã gãzduim

creaþiile celorlalþi ocupanþi ai locurilor I.

Lavinia POPESCU

întrebare

nu-i aºa cã

dacã te-aº pupa în palme

ºi te-aº pune sã mergi pe o sfoarã

la o eternitate de metri înãlþime

ai începe sã fluturi din mâini

însã

nu ca sã-þi þii echilibrul

ci

ca sã-mi rãspândeºti iubirea?

în picioare, ai o datã

trei trei trei

numãrul în jurul cãruia m-am învârtit de când sunt

numãrul ãsta care mã defineºte

numãrul ãsta nenorocos

colegii mei nu s-au obiºnuit cu mine

ºi cu întâlnirile mele cu

numãrul ãsta care mã defineºte

numãrul ãsta nenorocos

încã se mai minuneazã toþi precum

s-a întâmplat întâia oarã în clasa a cincea

fragedã ca pulpa unui grapefruit

încã îmi mai plâng unii de milã

ºi tot batjocorit am rãmas

din cauza numãrului ãstuia care mã defineºte

numãrului ãstuia nenorocos

nimeni nu ºtie cã mai am trei

corzi de atins pânã voi putea cânta

la chitarã pentru mama de crãciun

deºi þipã la mine de nu mai aude nici ea

când dau de numãrul ãsta care mã defineºte

numãrul ãsta nenorocos

nimeni nu ºtie cã mai am trei

paºi de învãþat pânã voi putea dansa

cu veriºoara mea mai micã cha cha

la serbarea ei de grãdiniþã

deºi se distreazã pe seama mea cu pãpuºile ei

când mã vãd cu numãrul ãsta care mã defineºte

numãrul ãsta nenorocos

nimeni nu ºtie cã mai am trei

clipe pânã voi da pe afarã

mã înãbuº de când mã ºtiu

în curbele numãrului ãstuia care mã defineºte

numãrului ãstuia nenorocos

colegii mei primesc opt ºi plâng

eu nu am luat aºa notã în viaþa mea

dar uite mamã

încerc

nãpasta o purtãm în noi

/se crapã cerurile ºi vin spiritele/

mã avertizeazã bãtrânica de peste drum&

strâmbã din nasul sãu precum un bulb de lalea

când aude câte trebuia sã fac ºi n-am fãcut

de la ea aflu cât usturoi sã tai& unde sã-l pun

a rostit totul atât de curgãtor

ca ºi cum n-aº fi singura copilã fragedã

cu sângele încã dulce

cu care s-a întâlnit astãzi

/nu, asta nu va fi ca orice searã de noiembrie/

nu ºtiu cât adevãr poartã spusele sale însã

am auzit cã rãul la rãu trage

eu aºtept spiritele cu sufletul deschis

însã ele pleacã

Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” din Bolintin Vale, judeþul Giurgiu,

organizeazã Concursul „Comori Vlãscene” ce are drept scop promovarea specificului

local ºi regional, a tradiþiilor ºi folclorului din zona istoricã Vlaºca ºi pânã dincolo de

hotarul cu Ilfovul, prin participarea echipelor de dansuri populare, artiºtilor,

ansamblurilor muzical-folclorice etc. din unitãþile ºcolare partenere ºi invitate.

Faza finalã a Concursului „Comori Vlãscene” va avea loc în data de 11 mai 2018,

începând cu ora 10.00, în Sala de Sport a Liceului „D. Bolintineanu”. Concursul se va

desfãºura pe trei secþiuni:

1. Dans popular; dans popular stilizat (etno);

2. Muzicã popularã ºi etno;

Concursul „Comori Vlãscene”
3. Prezentarea unei tradiþii populare.

Înscrierile se fac în perioada 15 aprilie – 4 mai, anul curent.

Coordonatori ai proiectului sunt profesorii Iuliana Beldiman, Emilia Bordieru,

Ionica Gheorghe, Andreea Grigore, Elena Tudose ºi Georgeta Sima.

Parteneri:

Primãria oraºului Bolintin Vale, primar Daniel Trãistaru

Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu

Revista „Sud”

Adrese de contact: telefon/Fax – 0246271283; e-mail – mail@liceubolintin.com

Proiectul educaþional „Bolintineanu ieri ºi azi”

Concursul de creaþie literarã „ªi eu vreau sã fiu scriitor”
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Mersul târgului
ªtefan CRUDU

21.01.2018: Urme moi prin noroi
Dupã lapoviþa de ieri, noaptea s-a aºternut un strat subþire de

zãpadã moale ºi pufoasã pe copaci ºi sol. Am aºteptat-o cam mult

la noi, în sud. A nins desigur ºi peste târg. Aici însã, imaculatã,

cãlcatã de oameni ºi maºini, s-a transformat într-o pastã neagrã

care a pus la grea încercare încãlþãrile. O prea frumoasã doamnã,

scãpându-i portofelul în clisã, a devenit foarte indignatã ºi a

fãcut mai multe instantanee foto. Qui prodest? Aºadar, târgul a

funcþionat chiar ºi-aºa. Ce-am cãutat, am gãsit. Foarte mulþi cartofi

(0,6-0,8 lei/kg). Dar ºi varzã crudã. Furaje ºi cereale, carne ºi

brânzeturi. Ouã scumpe ºi legume din import. Au lipsit grãdinarii

care au început semãnatul în sere ºi solarii a legumelor timpurii

(ridichi ºi salatã).

28.01.2018: Chiciurã ºi trufandale
De câteva zile ºi nopþi, ger siberian. Deja ne-am sãturat de el

dar încã nu se dã dus. A cuprins ºi târgul care e cam înþepenit.

Destul de multã carne îngheþatã tun în mod natural (15 lei/kg).

Ceva legume – trufandale de import – îngheþate de aºteptare pe

tarabe nu meritã a fi cumpãrate (le gãseºti mai sigure în Mega-

magazine). Varzã crudã îngheþatã (0,5 lei/kg), cartofi (0,6-0,7

lei/kg), plãcintari (1 leu/kg). Multe mere, frumoase dar cam

scumpe (3-4 lei/kg). Gogoºi calde, încãlþãminte de cauciuc,

diverse mãrfuri industriale, þoale de second-hand (salopete pentru

zidari, 20 lei/buc), cancioage ºi mistrii, cereale ºi furaje pãioase.

Într-o cãruþã de þigan trasã de o mârþoagã murdarã, doi baloþi de

paie, hranã de supravieþuire la limitã. Decât deloc... Ridichi negre

(2,5 lei/kg), rãdãcinoase, pãsãri vii ºi iepuri de casã. Pentru cã

micii sfârâie sã nu îngheþe, se cheamã târg de iarnã!

4.02.2018: Oli vrea spanac!
Surprizele vremii ne-au derutat complet. Ieri, o zi de primãvarã

autenticã, noaptea ploaie caldã ºi abundentã iar azi dimineaþã cer

noros ºi temperaturã convenabilã, numai bunã pentru târg. Multã

lume luminatã, parcã la un an odatã. Oare ce se întâmplã cu

oamenii de poftesc la lucruri greu de gãsit în acest anotimp? De

ce sperã sã gãseascã acum în târg trufandale care în mod obiºnuit

apar în martie, aprilie? Mulþi cautã ceva dar nu gãsesc. Ce anume?

Spanac! De unde dacã azi nu a sosit niciun grãdinar autentic?

Aproape toþi vânzãtorii din incinte expun trufandale din Italia

foarte scumpe (cca 10 lei/kg). Covrigii sunt cãutaþi dar s-au

scumpit (6 lei/ºir de 50 buc.), indiferent de calitate. Mere româneºti

peste tot (3-4 lei/kg). Pãsãri frumoase, de curte, ouã numeroase,

gãini cãsãpite ºi eviscerate STAS turcesc (pe tarabele unde vând

cei/cele din Cartojani brânzã, lapte, ouã, carne, negustori cu multe

produse contrafãcute sau procurate ilicit). Se observã faptul cã

toþi au aceeaºi marfã. Pe marginea strãzilor laterale cartofi, varzã

crudã ºi ceapã, toate ieftine. Privind în plase, cam la toþi

cumpãrãtorii se gãseau mere, covrigi, varzã, cartofi ºi praz. Lumea

vrea detoxifiere. Mi se pare cã se cumpãrã ºi pentru sâmbãta

viitoare (moºii de iarnã, când toatã lumea împarte pacheþele ºi

colivã tradiþionalã). În faþa grãtarelor, apa de la ploaie era neagrã

ca dupã o erupþie vulcanicã: grãtaragii aruncã la final cãrbunii

încinºi pe alee. Rezultatul: încãlþãmintea parcã-i datã cu chinoroz.

Civilizaþie, nu-i aºa? Te-ai supãrat, Oli(via) cã nu ai gãsit spanac?

Dã-o pe varzã crudã, cã-i ieftinã, fata moºului!

11.02.2018: E totuºi iarnã
M-am trezit cã fulguieºte ºi s-a albit pãmântul. ªi mi-am pus

întrebarea dacã meritã sau nu sã mai merg în târg? Mi-am rãspuns

da ºi am plecat pe la 9:30. Am ajuns: bãtea vântul, la propriu ºi la

figurat. Puþini vânzãtori ºi la fel cumpãrãtori. Azi au sosit ºi cei

cu cherestea, semn cã iarna va trece ºi ne vom apuca de investiþii.

Cereale ºi furaje. Mere foarte puþine (2,5-3 lei/kg). A sosit –

pentru prima datã de la începutul anului – ºi Nelu din Bãleni cu

sfeclã roºie, ridichi negre, þelinã, pãstârnac ºi morcovi. Mi-a

spus cã e mulþumit de iarna blândã de pânã acum: i-au rãsãrit

ridichile de lunã ºi a repicat salata în cofraje. El da, grãdinar

autentic. Ceilalþi îi ºtim, negustori mincinoºi, cu trufandale de

import din en-gros-uri, pe care le clameazã „româneºti”. Unii

naivi chiar cred. Cocoºi frumoºi (25 lei/buc) ºi gãini reformate

(10 lei/buc). Din pãcate, obiceiul cu ploconul de lãsata secului

(azi, vezi calendarul) pentru naºi s-a pierdut pe drum de când cu

tranziþia. Cartofi ieftini (0,6-0,8 lei/kg), varzã crudã (0,5 lei/kg)

ºi morcovi furajeri (10 lei/plasã, pentru iepuri). La ora 11:00

zãpada s-a topit, vântul bate, hai acasã frate, c-am luat de toate.

18.02.2018: „Fericiþi cei ce flãmânzesc... cã

aceia se vor sãtura”
Sfântul nostru calendar, pe care-l are orice credincios ortodox

(varianta broºurã a Episcopiei Giurgiului) are un subtitlu numit

„Fericirile (Matei 5, 3-12)”. Nu se referã desigur la cele lumeºti.

Am mai spus cã acei ce merg în târg (cu câteva excepþii) nu mai

ajung ºi la bisericã duminica. Chestiune de alegere ºi/sau de

concurenþã. Deh, cine-a pus târgul duminica? Vezi ºi cunoscutul

cântec: cine-a pus cârciuma-n drum?

Astãzi, pe o vreme mohorâtã, fiind ºi lãsata secului de brânzã,

târgul nu a fost atractiv. Ca mai toþi vizitatorii cumpãrãtori am

trecut rapid în revistã oferta. Nimic deosebit. Aceleaºi mãrfuri,

aceleaºi personaje. Carnea, dar ºi brânza, rãmãsese nevândutã.

Dar ceea ce mi-a atras atenþia în mod special au fost cozile mari

la cele douã gogoºerii ambulante (citeºte condiþii improprii d.p.d.v.

sanitar). O imagine retro a cozilor de altãdatã. Pofte ºi gusturi.

La un leu, te saturi amãgit de mirosul vaniliei. Cei mai mulþi

cumpãrãtori erau tuciuriii din cartier. De aceea, titlul cel mai

sugestiv era, cred: toþi þiganii pofticioºi / stau la coadã la gogoºi.

Iertat sã fiu de cacofonia þi-þi. Iar la întrebarea dacã gogoaºa este

de post rãspunsul categoric este: da! Pentru cã uleiul este de

palmier, fãina din grâu iar vanilia este o pãstaie. Totul vegetal.

Mâncaþi pe sãturate ºi fiþi fericiþi, flãmânzilor!

25.02.2018: Ger polar = necaz la grãdinar
Când ne era mai bine, hop nenorocirea. Meteorologii, în calitate

de ciocli, ne-au adus vestea nedoritã: va veni marele viscol al

iernii, posibil ultimul dar cel mai aprig: vânt, ninsori abundente

ºi ger siberian (pânã la –18°C noaptea iar zilele cu maxime de –

9°C) ºi în sudul Munteniei. Azi cu doar –5°C, târgul a fost în

colaps. Grãdinarii nu s-au aventurat având de lucru în sere ºi

solarii ca sã-ºi protejeze rãsadurile firave. Vor fi zile ºi nopþi de

nesomn pentru ei. E clar cã cine-ºi va salva semãnãturile va

câºtiga pentru cã rãsadurile vor fi mai scumpe si posibil mai

întârziate (ca ºi anul trecut când trufandalele româneºti au apãrut

târziu). În târg aceleaºi produse ca pânã acum. Legumele, afectate

de expunerea la frig, nu erau agreate. Varza crudã 0,5 lei/kg;

cartofi 0,8 lei/kg; morcovi 2,5 lei/kg. Brânza, laptele ºi carnea nu

au fost cãutate: suntem în Post doar. La gogoºi (douã locaþii) ºi la

mici lume la coadã. Ultimele mere româneºti, mici ºi de proastã

calitate, foarte scumpe: 3-4 lei/kg. Au început sã fie înlocuite de

cele din Polonia ca fiind româneºti (de Voineºti). Un truc ieftin

care-i dezonoreazã pe aceºti vânzãtori dedaþi la rele. Acreascã-li-

se gura pe veci ca merele din import.

4.03.2018: Fenomene extreme ºi periculoase
Mãzãrichea ºi apoi zãpada tot mai deasã ºi cu fulgi mari a golit

treptat târgul la ora când trebuia sã fie în toi. S-a ºi întunecat de

nu mai vedeai extremitãþile târgului. Preþurile au scãzut repede,

ca la bursã. Cumpãrãturi fãcute în grabã, deci cam pe dibuite.

Multe legume degerate vizibil la suprafaþã. Cartofi ºi la 0,5 lei/kg

(max. 0,8 lei/kg). Mere, mici ºi scumpe (3-4 lei/kg), ceapã 1,8

lei/kg. Tarabele producãtorilor goale, maºini oprite ca la McDrive,

lângã vânzãtori. Supliciile acestei sãptãmâni încã nu s-au oprit.

Au început de luni cu temuta triadã: viscol, zãpadã abundentã ºi

ger nãprasnic: –23°C în noaptea de miercuri spre joi, 1 Martie,

cea mai coborâtã temperaturã în aceastã zi din istoria

meteorologiei. A culminat cu poleiul, vineri. Acest cocteil meteo

a fost foarte pãgubos pentru pomiculturã, viticulturã ºi

legumiculturã. Grãdinarii ºi-au protejat cum au putut rãsadurile,

cu mari eforturi ºi cheltuieli. Consecinþele le vom vedea spre

sfârºitul lunii. Sigur vom plãti mai mult iar trufandalele româneºti

vor fi mai târzii. ªi când mã gândesc la faptul cã acum un an

târgul era plin de flori ºi zumzãiau albinele iar eu plantasem deja

salata în solar! Un biet graur, sosit în grabã din þãrile calde, a

murit de frig ºi epuizare, înfometat. Nu ºtia ce-l aºteaptã ºi nu s-

a putut salva. Pagube colaterale. Vino dar, primãvarã mult

aºteptatã cã s-au terminat lemnele ºi vine ºi 8 Martie!

11.03.2018: Primãvara între alb ºi negru
Ocolind pãmântul zlotos ºi sãtul de apa zãpezii parþial topitã

ºi îngheþatã azi-noapte, m-am prelins fãrã mari speranþe printre

ofertanþi. Aceleaºi mãrfuri ca pânã acum. Au apãrut – cã era

cazul – pomii fructifeti (15 lei/buc). Au mai venit ºi câþiva grãdinari

cu rãsaduri de salatã ºi varzã timpurie pentru solar (50 bani/buc).

Fie ce-o fi, le-am cumpãrat ºi plantat. Din cauza întârzierii

primãverii, prognoza legumicolã este pesimistã. De Paºti vom

mânca trufandale din Grecia, iar stufatul de miel cu usturoi uscat

din China, nu verde, autohton. Deh, cine-a pus Paºtele iarna?

18.03.2018: Catarge goale
Un vânt turbat a început sã batã de asearã dupã ce ne amãgisem

cã a venit primãvara, în sfârºit. Degeaba însã. Dupã cele circa 19

grade de ieri, care au scos din amorþealã broaºtele din bãlþi, astãzi

tremurãm din nou. Iarna, în agonia ei fireascã la acest moment

calendaristic ºi astronomic, dã ultima loviturã cu cozile ei reci.

Evident, surprinzându-ne atunci când nu ne mai aºteptam. Ca

atare adunãm surcelele rãmase în magazii sã mai facem focul.

Târgul ni se aratã ca o corabie în plin uragan, când pânzele au

fost coborâte preventiv. Niciun adãpost din prelate pentru marfã

ºi oameni nu rezistã vântului puternic. Zgribuliþi cumpãrãm în

goanã fãrã sã ne mai uitãm mult. ªi eu am mers la trap pe aleile

consacrate, rãvãºit de vântul care ridica puþinul praf ºi mi-l arunca

în ochi, urmãrit ºi de iminenþa ploii pe care o anunþã ca sigurã

toate televiziunile de ºtiri. Nelu din Bãleni, vesel ºi roºu în obraji,

spunea cã ºi-a asigurat rãsadurile. E bine, pentru cã frigul nu le

va ierta. Au sosit mulþi vânzãtori cu pomi fructiferi (15 lei/buc.),

legumele cunoscute, rãdãcinoase, puþine mere, arpagic (5 lei/

kg), usturoi de sãmânþã (12 lei/kg), zis românesc ºi ceva

trufandale din import, plimbate de acum o sãptãmânã (ridichi de

lunã cu frunze îngãlbenite). Zece kg de cartofi = una funie usturoi

= 8 lei. Le-am luat pe amândouã, nu am putut alege.

MUZICA – pasiune
ºi profesie

creaþii, creatori, pasiuni

Creatorul este condus de muzã, trãind într-o lume a sa, pentru el,

deseori nefiind important câþi oameni îi admirã operele de artã ºi nici

dacã trãiesc sau nu din asta. Popularitatea unui creator este ceva

relativ; unii au reuºit sã se facã înþeleºi încã din timpul vieþii, alþii au

devenit cunoscuþi când nu mai erau în viaþã; unii au fost foarte

cunoscuþi în timpul vieþii, apoi uitaþi odatã ce au plecat dintre noi.

Interpretul este ºi el condus de o muzã, fiecare individ având

afinitãþi cãtre un curent artistic, având libertatea sã-ºi aleagã

operele de artã prin care sã poatã exprima un mesaj artistic complet

ºi complex, formând o simbiozã între autor ºi propria

personalitate.

Muzica, de orice gen, are misiunea de a crea emoþii. Grecii

antici erau cãlãuziþi de teoria Ethosului, conform cãreia muzica îl

predispune pe om la fapte bune sau rele. Dimineaþa, când plecau

la rãzboi ascultau o muzicã ce transmitea o stare de tensiune,

furie, chiar rãzbunare; cei care se întorceau seara ascultau o

muzicã melancolicã, liniºtitoare, optimistã.

Cred cã ºi în vremurile noastre motivaþia pasiunii pentru muzicã

provine tot din teoria Ethosului. Fiecare om încearcã sã-ºi exprime

trairile ºi sentimentele printr-o formã artisticã, cel mai adesea

prin poezie ºi cânt, dar nu numai.

În cântarea vocalã, cel mai adesea muzica este adaptatã la

cuvânt, ritmul muzical adaptat la ritmul silabelor. Ea trebuie sã

fie o contopire a douã mesaje artistice, unul al versurilor, unul al

muzicii.

În cântarea instrumentalã, solistica este o improvizaþie,

multitudinea de note, pe de o parte ºi modul cum sunt emise ele,

pe de alta, pot exprima sentimente de bucurie ºi de tensiune,

deopotrivã.

Acompaniamentul înveºmânteazã atât cântarea vocalã cât ºi

cea instrumentala; natura ºi succesiunea acordurilor trebuie sã

exprime aceleaºi sentimente, ele împreunã formând opera de arta

muzicalã în întregul ei. Compozitorul ºi interpretul ajung la

desãvârºire atunci când publicul înþelege ºi simte mesajul artistic.

Doamna Maria Marinescu, profesoarã ºi dirigintã totodatã,

mi-a descoperit talentul. Eram în clasa a II-a sau a III-a ºi trebuia

sã cântãm toatã ºcoala o piesã de Ciprian Porumbescu, 1 Mai

muncitoresc, o melodie foarte grea pentru vârsta aceea. Acela a

fost momentul în care pãrinþii mei au fost sfãtuiþi sã mã îndrume

cãtre aceastã carierã. Tot doamna dirigintã ne-a fãcut cunoºtinþã

cu prima mea profesoarã de chitarã, doamna Elise Stan, care la

acea datã preda la ªcoala Crevedia, iar acum realizeazã emisiuni

de folclor la TVR Internaþional.

Din clasa a VI-a am devenit elev la Liceul de Artã „George

Enescu”, apoi student al Universitãþii de Muzicã din Bucureºti,

unde am studiat flaut cu domnul profesor Vasile Gantolea, având ca

mentori pe Simeon Ulubeanu, Nicolae Niculescu, Adrian Tomescu,

Dumitru Avakian, Nicolae ºi Lavinia Coman, Viorica Boerescu,

Magda Buciu, de care mã leagã foarte multe amintiri dragi.

Întotdeauna m-au fascinat instrumentiºtii foarte mari: James

Galway, Gavril Costea-flaut, Dan Grigore, Valentin Gheorghiu-

pian, ªtefan Ruha – vioarã, Aurelian Octav Popa – clarinet,

Din alte genuri muzicale îi apreciez pe Gary Moore, Queen,

Deep Purple, Smokie, Phoenix, Mircea Baniciu, Nicu Alifantis,

Aurelian Andreescu, Doina Badea.

M-am dedicat muzicii clasice, iar în prezent predau flaut la

ªcoala de Muzicã ºi Arte Plastice nr. 2 din Bucureºti. Chiar dacã

practic chitara ºi chitara bass, cu aceeaºi plãcere, genul folk, pop

ºi rock, încã din 1995, fãcând parte din componenþa mai multor

trupe, pânã la finalul carierei voi rãmâne profesor de flaut clasic.

Nicu ªANDRU
profesor de flaut ºi chitarã
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(Calea Griviþei, nr. 403, Bl. R, sector 1); în

Bolintin Vale: de la Librãria Traian Chiva
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Litere, anul XIX, nr. 2 (215), februarie 2018,

revistã lunarã de culturã a Societãþii Scriitorilor

Târgoviºteni. Director Tudor Cristea; Redactor ºef

Mihai Stan.

Actualitatea literarã, anul XIX, nr. 79, februarie

2018, revistã a Unirii Scriitorilor din România editatã

de Societatea Culturalã Lugojpress. Director Nicolae

Silade; Redactor ºef Remus V. Giorgioni.

Bucureºtiul literar ºi artistic, anul VIII, nr. 3 (78),

martie 2018. Director Coman ªova; Redactor ºef

Florentin Popescu.

Luceafãrul de dimineaþã, nr. 2 (1092), februarie

2018, revistã a Uniunii Scriitorilor din România.

Director Dan Cristea; Redactor ºef Alex ªtefãnescu.

Arena literarã, anul 3, nr. 8, ianuarie-martie 2018.

Director Onorific Ion Dodu Bãlan; Director R. N.

Carpen; Redactor ºef Aureliu Goci.

Reviste primite la redacþie

Concurs pentru volum
de debut

Revista Sud, dând curs propunerii d-nei Victoria Milescu, care
i-a argumentat într-un mod extrem de convingãtor utilitatea,
lanseazã un concurs pentru debut editorial în cadrul cãruia se va
acorda Premiul revistei Sud.

Volumele se vor expedia pe adresa Redacþiei, pânã la data de 1
septembrie 2018, având pe plic menþiunea „Pentru Concurs”, iar
în interior datele de contact ºi o scurtã prezentare a autorului.

La aceastã ediþie pot participa volume de debut publicate în
anii 2017 ºi 2018.

Vor fi trei premii, câte unul pentru fiecare secþiune: 1. poezie;
2. prozã; 3. criticã ºi istorie literarã.

Volumele câºtigãtoare vor fi anunþate pânã la sfârºitul lunii
septembrie 2018.

Toate volumele participante la concurs vor fi menþionate în
ultimul numãr pe 2018 al revistei Sud.

Premiul poate fi acordat numai dacã la o secþiune participã cel
puþin trei volume. Dacã aceastã cerinþã nu este îndeplinitã,
volumele primite vor participa, în mod automat, la ediþia de anul
viitor a concursului.

Volumele trimise pentru concurs nu vor putea fi returnate.
Premiul revistei Sud va fi înmânat cu ocazia Festivalului

Toamna Culturalã Bolintineanã ce va avea loc în luna octombrie
2018, iar cãrþile premiate vor beneficia de cel puþin o cronicã/
recenzie semnatã de un colaborator prestigios al revistei
organizatoare, ce va fi publicatã în Sud pânã la sfârºitul anului în
curs. De asemenea, volumele premiate vor fi prezentate la Târgul
de Carte „Gaudeamus” 2018 în cadrul unui eveniment la care
vor participa colaboratorii ºi cititorii revistei Sud.

Pentru ediþia din acest an jurizarea va fi fãcutã de scriitoarea
Victoria Milescu.

Adresa Redacþiei: Revista Sud, str. Partizani, nr. 41A, Bolintin
Vale, jud. Giurgiu; mail – revistasud@yahoo.com; telefon
0720350555.

Biblioteca SUD-ului
Titus Vîjeu, Memorie de rezervã, Editura Clusium, Cluj Napoca, 2000. O vizitã la Ohrid înseamnã un

popas plãcut în incintele pãstrând mozaicuri elaborate ºi feronerii savante, ca ºi vechi manuscrise. Un
contact vizual cu documentele în piatrã, marmurã, pergament ºi culoare ale unei îndelungi vieþuiri. Aici,
neamurile s-au amestecat într-o dinamicã subtilã, fãrã a alunga spiritul cast al frumosului. De la epoca
legendarã a lui Alexandros, marele rege al vechilor macedoneni, trecând prin helenismul fãuritor de
atâtea ºi atâtea comori (la Ohrid poate fi admiratã o statuie a lui Isis, bust remarcabil, cu umeri drepþi
ºi braþe excesiv alungite) ºi pânã la cumpãna Evului de Mijloc, nu se poate spune cã ar fi lipsit viziunea
umanistã, pe care, mai apoi, Renaºterea europeanã avea sã o impunã în chip magistral.

Nicolae Scurtu, Titu Maiorescu în corespondenþã cu Ion Petrovici; completãri edificatoare, Editura
Ars Docendi, Bucureºti, 2017. „Comemorarea a o sutã de ani de la trecerea în veºnicie a marelui dascãl
ºi filosof Titu Maiorescu (1840-1917) m-a determinat sã propun tânãrului istoric literar, Nicolae Scurtu,
elaborarea unei cãrþi privind relaþiile magistrului cu unii dintre discipolii sãi. Dupã o minuþioasã ºi
atentã cercetare a bibliotecilor ºi arhivelor de la noi ºi din strãinãtate, domnul Nicolae Scurtu ºi-a
îndreptat atenþia pe studierea, descrierea ºi analiza relaþiilor dintre profesorul Titu Maiorescu ºi Ion
Petrovici, unul dintre cei mai instruiþi discipoli ai sãi.” (acad. Alexandru Surdu)

Victoria Milescu, Deriva sentimentelor, Editura Betta, Bucureºti, 2016. „Acest nou volum al Victoriei
Milescu, adãugându-se la o operã bine rotunjitã pentru a o spori, mi se pare bine strãpuns de o idee
constructivã, una, dezvoltatã într-o cascadã de imagini ºi metafore care încântã sufletul ºi pune mintea
în legãturã cu întrebãrile mari ale lumii, fãrã sã dea, desigur, rãspunsuri spectaculoase – dar þinând-
o în tensiune vitalã, fertilã.” (Nicolae Georgescu)

Romaniþa Maria ªtenþel, Cãlãtorii pe Uliþa Copilãriei, Editura RawexComs, Bucureºti, 2018. În clasa

întâi-primarã am intrat mai bãtrânã cu un an! La opt ani, pentru cã mama avea argumente logic/

sentimentale: „Draga mea, eºti încã micã, nu ajungi la pupitrul bãncii, îþi atârnã picioruºele, stai, sã

mai creºti oleacã!”, dar vecinilor le ºoptea cã nu dorea ca fetiþa ei sã-i spunã „tatã” lui Stalin, tatãl ei

a luptat pe front, pentru þara noastrã, nu pentru ruºi!

Corneliu Vasile, Acreditãri livreºti, Editura Editgraph, Buzãu, 2017. „Observãm cã autorul volumului
de faþã se miºcã dezinvolt printre cãrþi, independent de genul lor, dar atent la aspectele cele mai importante
ce i-ar putea particulariza pe scriitorii în cauzã, insistând cu argumente asupra individualizãrilor stilistice
ºi de manierã, de problematicã sau de obiectivare scriitoriceascã (în cazul cãrþilor de ficþiune literarã),
asupra corelaþiilor diacronic-sincronice ale evaluãrilor critice, precum ºi a seriozitãþii cercetãrilor ºi
corectitudinii concluziilor ce pot fi utile pentru istoria literarã (în cazul cãrþilor de criticã ºi istorie literarã),
ori asupra expresivitãþii sau nuanþãrii în registrul reflexiv-evaluativ al discursului (în cazul cãrþilor de
eseisticã).” (Stan V. Cristea)

Passionaria Stoicescu, Cartea din cãrþi, Editura Carminis, Piteºti, 2017. Ca sã purced la înfãptuirea acestei
cãrþi, pentru cã multe dintre paginile ei erau deja scrise în timp, uneori publicate în reviste sau ziare, alteori
în chip de simple prezentãri la diverse târguri de carte, m-a „instigat” o maestrã a interviului ºi autoare de
cronici literare, Rodica Lãzãrescu. Graþie imboldurilor sale, pentru care îi mulþumesc pe aceastã cale, mi-am
amintit ºi reluat cu drag ºi seriozitate vechea mea profesie de o viaþã, aceea de redactor, deci ºi de „scriitor
de referate”, pentru a susþine sau infirma cãrþile propuse sau respinse tipãririi.

Florin Costinescu, Poezii din jucãrii, hai sã le citim copii, Editura RawexComs, Bucureºti, 2015. În

universul copilãriei poezia este planeta ce se roteºte cel mai aproape de sufletul în formare al omului.

Rotirea ei înseamnã, deopotrivã, luminã, armonie, sensibilitate, cunoaºtere, deschidere generoasã spre

vârstele maturitãþii, sub auspiciile frumosului ºi adevãrului. Prin poezie, copilul se familiarizeazã de

timpuriu cu acea calitate a cuvintelor de a se încãrca, prin folosirea lor în domeniul artei, de semnificaþii

ºi sensuri ce depãºesc nevoia simplei comunicãri.

Sabina Fînaru, Eliade prin Eliade, Editura Univers, Bucureºti, 2006. „Cartea Sabinei Fînaru

reprezintã o abordare complet nouã a operei lui Mircea Eliade ºi aduce o viziune ineditã asupra

acesteia. Estem cred, pentru prima oarã când cineva se ocupã de romanele eliadeºti din chiar unghiul

analizei mitologice pe care opera ºtiinþificã a lui Eliad ne îndreptãþeºte sã-l adoptãm. Rezultatele sunt

adesea neaºteptate faþã de critica literarã tradiþionalã ºi, tocmai prin acest fapt, extrem de preþioase.”

(Sorin Alexandrescu)

Poeþi ºi scriitori contemporani în Regal eminescian, antologie coord. Eugenia Enescu-Gavrilescu,

Editura Editgraph, Buzãu, 2017. La aniversarea a 150 de ani de la publicarea poeziei „Ce-þi doresc eu

þie, dulce Românie”, am hotãrât, împreunã cu prietenii ºi colaboratorii fideli ai revistei „Amprentele

sufletului”, sã-l omagiem pe poetul nostru naþional printr-un grupaj de poezii ºi eseuri, într-un gest de

profundã deferenþã, cuprinse în prezenta antologie...
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A consemnat Luminiþa Cornea

Alte convorbiri duhovniceºti cu †Ioan al Banatului (II)

Luminiþa Cornea: Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit,
în fiecare duminicã, auzind clopotul bisericilor, ne
grãbim sã ajungem ºi noi, deoarece înseamnã cã preotul
a ajuns la sfântul altar. Dar aþi mãrturisit odatã cã înaintea
preotului ajunge Hristos. Nu preotul deschide uºa
bisericii, ci Hristos are cheia bisericii. Foarte frumos! Vã
preiau cuvintele când spun cã fiecare duminicã înseamnã
un popas al credincioºilor în bisericã, pe drumul spre
Cer. Vã rog sã poposim acum în Duminica Izgonirii lui
Adam din Rai. Cum adicã a fost izgonit Adam din Rai?
ªtim cã primii oameni au primit o singurã poruncã, sã nu
mânânce din pomul cunoºtinþei
binelui ºi rãului, iar ei n-au ascultat.

Îps. Ioan: Eu nu cred cã Adam ºi
Eva au fost izgoniþi din Rai. Cum
sã-i izgoneascã când El îi crease ºi-
i iubea atât de mult! Ei au plecat,
au avut de ales sã trãiascã în lumea
îngerilor sau în lumea ºerpilor. Aºa
scrie în Sfânta Carte, cã ºarpele a
venit ºi i-a ispitit. Deci Adam a avut
de ales între un înger ºi un ºarpe. ªi
a lãsat Adam îngerul ºi a plecat în
lume cu ºarpele. De atunci, ºi
ºarpele, ºi omul se târãsc pe
pãmânt. Eu nu merg pe pãmânt, ci
mã târãsc pe pãmânt, pentru cã
strãmoºii mei au ales între înger ºi
ºarpe. Ei au ales sã iubeascã mai
mult ºarpele. Iatã, astãzi, ºi eu mã
târãsc pe pãmânt ºi ne ascundem ºi
noi de Dumnezeu.

Aºa cum ºarpele se ascunde în
gaura pe care ºi-o face în pãmânt, aºa
ne ascundem ºi noi de Dumnezeu.
Nu ne facem chiar aºezãminte sub
pãmânt, dar ne ascundem de Dumnezeu în mulþimea
pãcatelor noastre. Sãlaºul în care trãim nu mai este o casã a
binecuvântãrii, ci este o casã acoperitã cu pãcate.

Ce se întâmplã în familiile noastre, astãzi?
Nu mai auzi rugã ºi binecuvântare, ci doar îndemn la

ceartã. Iatã în ce stare am ajuns, sã ne ascundem de
Dumnezeu dupã pãcatelor noastre! De n-ar fi venit
Hristos sã se jertfeascã pentru noi, am fi rãmas, ºi în viaþa
aceasta, ºi în viaþa viitoare, în lumea ºerpilor. Fugiþi din
lumea ºerpilor ºi îndreptaþi-vã, neuitându-vã înapoi,
spre lumea îngerilor!

Lãsaþi ºerpii în întunericul pãmântului ºi cãutaþi ºi
îndreptaþi-vã acolo unde vedeþi arzând pururea Lumina
lui Hristos!

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte, vã rog sã revenim la
evanghelia cititã în Duminica Izgonirii lui Adam din Rai
(Matei 6,14-21) care se referã la cuvântele Mântuitorului,
dupã ce, pe Muntele Fericirilor, a rostit rugãciunea Tatãl
nostru.

Îps. Ioan: Ce ne spune aceastã Sfânta Evanghelie?
Mântuitorul era pe Muntele Fericirilor ºi, când au întrebat
apostolii cum sã se roage, le-a spus rugãciunea Tatãl
nostru, pe care o rostim la fiecare liturghie ºi la toate
rugãciunile pe care le facem. ªtiþi cã sunt fraþi de-ai noºtri,
creºtini, care nu rostesc rugãciunea Tatãl nostru ºi sunt
ºi ei botezaþi în numele Sfintei Treimi?! Nu rostesc
aceastã rugãciune pentru cã acolo se spune: „ºi ne iartã
nouã greºelile noastre, precum ºi noi iertãm greºiþilor
noºtri.” Vedeþi, Dumnezeu ne pune în faþa acestei
responsabilitãþi: sã fim responsabili de greºelile noastre
ºi sã-i iertãm pe cei care ne-au greºit, cã ºi El este îndurãtor
sã ne ierte ale noastre greºeli.

Ce pildã ne-a spus nouã Hristos care ar întãri cuvintele
acestea, cã, dacã ºi noi iertãm, ni se va ierta ºi nouã? Nu
de mult timp Hristos, printr-o sfântã evanghelie, ne-a
dezvãluit parabola Fiului risipitor. Ce a fãcut tatãl fiului
risipitor când s-a întors? Când fiul ºi-a venit în sine? A
venit spre casã pocãit, dupã ce postise nu o zi, ci vreme
îndelungatã, dupã ce pãrãsise desfãtãrile lumii în care îºi
cheltuise averea. Sã nu credeþi cã pe drumul de întoarcere
acasã a mai putut sã guste din plãcerile acestei lumi,

pentru cã ajunsese un pribeag, un om plecat dintre o casã
cu stare ºi ajunsese pãstor la o turmã de porci. Deci de
acolo, din þara aceea ºi pânã acasã, a postit, s-a rugat ºi a
plâns.

 Ce a fãcut tatãl când s-a întâlnit cu el? Nu l-a certat,
nu l-a întrebat unde ºi-a cheltuit toatã averea pe care i-o
dãduse, ci l-a rãsplãtit, dând poruncã slugilor sã înjunghie
viþelul cel gras, de aceea ºi în Evanghelia despre care
vorbim, ne îndeamnã Hristos: „sã nu te arãþi oamenilor
cã posteºti, ci Tatãlui tãu, Care este în ascuns, ºi Tatãl
tãu, Care vede în ascuns, îþi va rãsplãti þie” (Matei 6,

18).
L.C.: Dar, Înaltpreasfinþite

Pãrinte, cum este aceasta? Dacã
eºti pãcãtos ºi posteºti ca sã-þi mai
taie Dumnezeu din numeroasele
pãcate, cum sã te mai
rãsplãteascã?!

Îps. Ioan: Da, cum vine asta?
Iatã, dacã tatãl din acea parabolã
nu-l ceartã pe fiul care se întoarce,
nu-i spune: da, accept sã-mi fii
ca o slugã, ca sã-þi pot da ºi þie o
bucatã de pâine. Totuºi tatãl îl
repune în drepturile de fiu,
junghie viþelul cel gras, face
ospãþ ºi se bucurã.

Aºa se va petrece cu toþi
credincioºii care vor posti. Vã va
rãsplãti Dumnezeu, iar în taina
spovedaniei la preot, în bisericã,
când veþi spune cele ce aþi greºit,
nu vã va întreba preotul: de ce-
ai fãcut aceasta? Nu te dezleg!
Ieºi ºi stai sub streaºina bisericii
ºi plângi! Cu toate cã inima i se

tulburã, sufletul preotului se bucurã, vãzând cã încã un
credincios s-a întors acasã. ªi ce face preotul? Nu junghie
un viþel gras, nu-þi dã sã mãnânci dintr-un viþel îngrãºat,
ci îþi dã din potirul dumnezeirii, sã te hrãneºti cu însuºi
trupul ºi sângele lui Hristos. În parabolã, un viþel, în
Sfânta Liturghie, Hristos în potir. Iatã care este prima
rãsplatã a postului: hrãnirea din ospãþul Mielului lui
Hristos din Sfântul Potir.

L.C.: Ce fac oamenii când postesc? Se spune despre
omul credincios postitor cã el capãtã o altã faþã a vieþii ºi
a sufletului, cã devine mai bun. Acestea sunt roadele
postului?

Îps. Ioan: Eu am vãzut la oamenii care postesc cu
adevãrat cã poartã la ei, într-o traistã, piroane ºi un ciocan.
Am stat ºi m-am uitat ce fac oamenii cu piroanele ºi cu
ciocanul. Tot privind, am vãzut cum scoteau din inimã
un pãcat ºi-l pironeau într-un zid, într-un pom. Îl pironeau,
îl bãteau ºi iar mai scoteau un pãcat, ºi iar îl pironeau.
Am vãzut uliþe întregi pline de pãcate pironite. Cu cât îºi
pironea omul mai multe pãcate, cu atât devenea mai
luminos, mai bun, mai înþelept, mai milostiv. La aceasta
vã îndemn: Pironiþi-vã pãcatele în postul acesta! Bateþi-
le în piroane, bateþi-le bine în cuie, ca sã moarã, ca
niciodatã sã nu se mai întoarcã în inimile ºi în cugetele
voastre!

L.C.: Ce frumos spus: pironirea pãcatelor! Iar în locul
de unde pleacã pãcatul, acolo intrã lumina, intrã bucuria.
Dar ce pãrere aveþi despre cei tineri care cu greu... îºi
pironesc pãcatele?

Îps. Ioan: Cei tineri zic: va veni vremea când voi fi
bãtrân, atunci mã voi întoarce ºi eu la bisericã. Oamenii
trãiesc 70-80  de ani, dar n-aþi vãzut oameni care au trãit
mai puþin de 60 de ani ori care au trãit câteva zile? Omul
nu trãieºte nici o zi, nici un an, nici 70, nici 80, omul
trãieºte un astãzi. Viaþa omului pe pãmânt este un astãzi.
ªi acest astãzi al meu ºi al tãu nu are decât un rãsãrit ºi un
asfinþit. Dumnezeu, cu aceastã mãsurã, mãsoarã viaþa
noastrã, cu astãzi.

Pentru Dumnezeu, nu este ieri, astãzi ºi mâine. Pentru
Dumnezeu, nu este decât astãzi. Aºa cã sã ne þinem noi
astãzi! Astãzi trãim ºi ne miºcãm între un rãsãrit ºi un

asfinþit. Când eram la ºcoalã, în clasa a treia, am învãþat
punctele cardinale: nord, sud, est, vest. Dar apoi am învãþat
cã punctele cardinale pentru români sunt altele, anume
rãsãrit ºi asfinþit.

Românul nu spune cã apune soarele ci spune cã a
asfinþit soarele. De dimineaþã soarele se miºcã, îºi face
liturghia lui cereascã ºi la sfârºitul zilei, soarele nu apune,
ci sfinþeºte ziua de astãzi. A sfinþit soarele. Nici frãþia ta
nu apui la bãtrâneþe, nu ai apusul vieþii, ci þi se sfinþeºte
viaþa. Dumnezeu îþi sfinþeºte ziua aceasta de astãzi. Îl
rog pe Dumnezeu sã vã sfinþeascã ziua de astãzi în care
trãiþi ºi sã intraþi întru bucuria Tatãlui Ceresc.

L.C.: Mulþumiri cu plecãciune, Înaltpreasfinþite Pãrinte
Mitropolit. Vã rog, în continuare, sã insistaþi asupra
ultimelor versete din aceastã evanghelie.

Îps. Ioan: Cãtre sfârºitul acestei evanghelii este un
cuvânt pe care-l rosteºte Hristos de câteva ori.

L.C.: Da, cuvântul comoarã este prezent în fiecare din
ultimele trei versete.

Îps. Ioan: „Unde este comoara ta, acolo va fi ºi inima
ta” (Matei 6, 21). Comoara noastrã este Hristos. Aceasta
este comoara pe care ne-a dat-o Tatãl atunci când S-a nãscut
Hristos. Pruncul Iisus a fost darul lui Dumnezeu, comoara
noastrã. Noi nu ne putem face comoarã din altceva, din
aur, din argint ºi din pietre scumpe. Dacã vã întreabã cineva
ce comoarã þi-a lãsat þie tatãl tãu ºi mama ta, nu le spuneþi
celor ce vã întreabã cã v-au lãsat o casã, un pãmânt sau
alte bunuri, ci mãrturisiþi lumii întregi: dulcea mea mamã
ºi bunul meu tatã mi L-au lãsat pe Hristos. Eu îl am pe
Hristos de la mama mea ºi de la tatãl meu.

O, câtor tineri de astãzi n-ar vrea pãrinþii lor sã le lase
aceastã comoarã!

Dar le spun lor. Dacã întrebi un tânãr: ce ar dori sã-þi
lase tatãl tãu ºi mama ta, când vor pleca din lumea
aceasta? majoritatea vor rãspunde: sã-mi lase o casã, sã-
mi lase o maºinã ºi mai ºtiu câte bunuri. Rar mai sunt
tineri care ar spune: eu aº vrea ca mama mea ºi tatãl meu
sã-mi lase pe Hristos în inimã.

Binecuvântat sã fie Dumnezeu cã toþi cei care se aflã
în sfintele  biserici sunt moºtenitori ai acestei sfinte
comori, Hristos, lãsatã moºtenire de pãrinþi.

Spuneþi-mi dacã este cineva în bisericã care sã nu spunã
cã el se aflã acolo, în primul rând, datoritã milei lui
Dumnezeu ºi, în al doilea rând, pentru cã a vãzut-o pe
mama, pe bunica, apoi pe tatãl venind la sfânta bisericã.
De mici i-au dus de mânã pãrinþii la bisericã, spunând
mereu: vino, dragul mamei, cã eu voi pleca din lumea
aceasta ºi n-am cui sã te las în grijã decât Maicii
Domnului ºi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Aveþi grijã sã nu vã pierdeþi aceastã comoarã! De furat,
nu poate sã v-o fure nimeni, pentru cã Hristos nu poate fi
furat, ci poate sã fie doar iubit. Iubiþi-vã comoara pe care
v-a lãsat-o pãrinþii trupeºti, pãrinþii duhovniceºti ºi, mai
presus de toate, Tatãl care v-a trimis pe Fiul sã vã fie
comoarã, aici ºi în veºnicie.

L.C.: Iertare, Înaltpreasfinþite Pãrinte, într-un cuvânt
de învãþãturã la aceastã sfântã evanghelie v-aþi referit la
trei numere, anume la 70, 60, 24. Ce înseamnã?

Îps. Ioan: Auzi ºi þine minte! Acestea sunt numerele
inimii, 70 sunt bãtãile inimii, ceasul are 60 de minute ºi
ziua 24 de ore. Puteþi sã îmi spuneþi de câte ori bate
inima unui om în 24 de ore? De aproximativ 100 de mii
de ori. O sutã de mii de bãtãi are inima într-o zi! Acum te
întreb: din cele 100 de mii de bãtãi pe zi, de câte ori bate
pentru Hristos? Încã nu s-a inventat pe pãmânt vreun
mecanism sã facã atâta miºcare fãrã întrerupere cum este
inima omului. Iatã, inima bate de o sutã de mii de ori pe
zi, însã v-aº pune întrebarea ºi sã vã puneþi fiecare
întrebare aceasta: Inimã, de câte ori baþi pentru Hristos?
Inimã, de câte ori baþi pentru semenul meu în necaz?
Inimã, de câte ori baþi pentru un sãrman pe care l-ai
vãzut pe cãrarea vieþii tale? Iubiþi credincioºi, cum sã
ne cumpãnim bãtãile inimii ºi s-o lãsãm sã batã pentru
Hristos ºi pentru semeni?

„Fugiþi din lumea ºerpilor ºi îndreptaþi-vã spre lumea îngerilor!”
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