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Am ajuns la final de an. Când mai veseli, când mai triºti, am asistat la încã un

„spectacol” astral. Pregãtindu-ne pentru altul, de aici, din insignifiantele noastre

universuri, ar trebui sã ne bucurãm cã i-am fost spectatori ºi sã-i mulþumim pentru

trãirile ºi învãþãturile ce ni le-a îngãduit.

Un punct de vedere sudist le-ar aºeza pe douã planuri.

Dintr-o perspectivã culturalã, 2015 a fost bogat ºi nu avem ce-i reproºa. Am remarcat

o evervescenþã a publicaþiilor de gen, cu abordãri diverse, contribuþii ºi dezbateri

valoroase. Numeroase titluri, din toate genurile literare, au vãzut lumina tiparului.

Unele remarcabile, adevãrate cãrãmizi la fundamentul românitãþii. Festivaluri,

expoziþii, manifestãri, nu au lipsit.

Restrângând mult raza obiectivului, la Bolintin s-au întâmplat lucruri. Dintre cele

bune, care dau speranþe ºi mobilizeazã energii, dincolo de faptul dacã se vor realiza

sau nu. Amintesc numai unul. O echipã profesionistã, însãrcinatã cu actualizarea

PUG-ului localitãþii, a abordat cu foarte mare seriozitate chestiunile culturale: istoricul,

patrimoniul, devenirea. Exemplific numind pe arh. Irina Criveanu, istoricii Raluca ºi

Sergiu Iosipescu, arh. Toader Popescu, suficient pentru a acorda încredere demersului.

Altã bucurie ne-o oferã Sud-ul, care a reuºit sã menþinã un extrem de valoros nucleu

de colaboratori/prieteni, atrãgând alþii asemenea ºi împlinindu-ºi datul. Sunt articole

din acest an care vor figura neapãrat în fiºele istoricilor literari sau în bibliogafia

istoricã obligatorie. ªi-n plus, tirajul se epuizeazã!

Cealaltã perspectivã, naþionalã, ar deplânge scãderea numãrului de cititori (ultimul

loc din Europa!) ºi lipsa, în continuare, a unei reþele de distribuþie a bunurilor culturale.

Sunt strâns legate de sãrãcirea consumatorului de culturã. Cauza – politicã, desigur!

– dar ºi lipsa de coeziune socialã, de spirit comunitar. Adicã corupþie, retrocedãri,

biruri multe ºi grele pentru ca guvernanþii sã aibã ce irosi. Proiectul acesta „de þarã”,

implementat cu sârg de aleºii noºtri ºi camarila lor, se apropie de termenul limitã;

extinþia culturalã nu este departe!

Pe aici umblã ºi Sud-ul. Spunem numai cã a fost cel mai greu an din istoria de douã

decenii a revistei – financiar vorbind. Ne strãduim ºi ne vom strãdui sã umplem

„gãurile” lui 2015, nãdãjduind în înþelegerea ºi rãbdarea familiilor noastre ºi la ceva

mai multã cooperare din partea autoritãþilor. Sau într-un câºtig la loto! E totuºi, al

douãzecilea an cu Sud.

La mulþi ani!

În urmã cu optzeci de ani, la început de decembrie, în mirifica Bucovinã venea pe lume
Nicolae Labiº, poetul care avea sã uimeascã o þarã întreagã prin forþa talentului sãu, prin „aeru”
proaspãt ºi înviorãtor pe care avea sã-1 aducã într-o lume literarã îmbâcsitã de dogmatismul
comunismului instaurat de nu prea multã vreme în România într-o vreme a rãsturnãrii de valori
ºi a trecerii la index a aproape tot ce avusese valoros cultura noastrã pânã atunci.

S-au împlinit, aºadar, opt decenii de la naºterea acestui scriitor, dar presa acestor ani, mult
prea preocupatã de nimicuri, de can-can-uri, de subiecte destinate efemerului, abia dacã a
consemnat, în trecere, evenimentul.

Însã nu despre anormalitatea jurnaliºticii (chiar ºi cea literarã) e cazul sã scriem aici, ci despre
figura pe care a reprezentat-o/o reprezintã Nicolae Labiº în literatura românã contemporanã.

Fãrã nicio îndoialã avem în faþã cazul unuia dintre cei mai controversaþi scriitori din a doua
jumãtate a veacului trecut. Controversat nu atât pentru opera lui (care, la drept vorbind n-a avut,
nu are ºi nu va avea nici în viitor nevoie de avocaþi care s-o apere, ea rezistând prin propria-i
valoare) cât pentru poziþia celui care a scris-o în contextul social-politic în care i-a fost dat
acestuia sã se nascã ºi sã trãiascã.

Detractorii poetului (ºi s-au gãsit destui dupã 1989, ca ºi în cazul altor scriitori de valoare), cu o
furie demnã de cauze mai bune, s-au grãbit sã-i reproºeze, în posteritate, poetului credinþa în
idealurile comunismului ºi atitudinea de ataºament faþã de doctrina cu pricina, neluând (voit, din
neglijenþã, din superficialitate criticã?) în calcul împrejurãrile în care s-a ivit pe lume poetul ºi – mai
ales! – contextul în care s-a afirmat ºi s-a format, ca sã nu mai vorbim de neºansa lui de a nu mai fi
trãit suficient pentru a-ºi face cunoscute opiniile dupã ce s-a edificat asupra doctrinei în care a crezut

Asociaþia pentru Culturã ºi
Tradiþie Istoricã

Bolintineanu , vã ureazã

La mulþi ani!
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Aniversarea unui scriitor
controversat: Nicolae Labiº

Biblioteca SUD-ului

Lia-Maria Andreiþã, În

umbra sorþii, Editura Semne,

Bucureºti, 2015. La Iaºi,

Maia era plinã de relaþii. În

lumea traducãtorilor, a

literaþilor, a cercetãtorilor,

iar ca ghid, în anumite zone

ale þãrii, era suveranã. Cu

meditaþiile la Limba

Francezã pãtrunsese în case

ai cãror stãpâni erau

ancoraþi în cele mai

importante servicii ale

timpului. Cãlãtorise mult ºi

în afara þãrii. Pe Maia o

rodea, însã, neclarul din

situaþia cumnatului ei. De

mult era preocupatã sa

gãseascã un prilej favorabil,

o persoanã abilitatã, sã poatã

descâlci motivul pentru care

Radu a renunþat sã mai

practice medicina.

Florentin Breazu, Mariana Vida, Giurgiu în grafica secolului al

XIX-lea, Muzeul Judeþean „Teohari Antonescu” Giurgiu, 2013.

Prezentul album, cu o selecþie atent distribuitã, prezintã cititorului o

incursiune istoricã ºi pitoreascã asupra oraºului aflat „la porþile

Orientului”, în spiritul acelor „keepsakes” din secolul al XIX-lea, al

albumelor cu amintiri, în care s-au aºternut cronologic cele mai

importante imagini ale oraºului Giurgiu de-a lungul acestui secol

frãmântat, care l-a vãzut ca „raia turceascã”, adormitã ºi colbãitã,

fie ca citadelã înfloritoare, aflatã pe calea modernitãþii.

Iuliana Paloda-Popescu,

Semnul Îngerului, Editura

RawexComs, Bucureºti, 2015.

„Alimentatã pe de o parte de

propriile-i neliniºti, iar pe de alta

de lectura textelor biblice ºi de

lumea fascinantã a icoanelor

(autoarea fiind un pasionat

cercetãtor ºi expert restaurator

în domeniul conservãrii ºi

restaurãrii acestor obiecte de

cult), lirica doamnei Iuliana

Paloda-Popescu a ajuns la un

fel de chintesenþã a universului

sãu de gândire ºi de frãmântãri

[...] De altfel, în mai toate

poemele de acum tonul este unul

oracular, poeta oficiind aidoma

unei preotese din antichitate, de

cele mai multe ori din mijlocul

câmpiei, invocând roadele ºi

ploile pentru pãmãntul pârjolit

de secetã.” (Florentin Popescu)

Rodica Lãzãrescu, La ora

confesiunilor, Editura Pallas

Atena, Focºani, 2015.

Volumul adunã un numãr de

14 interviuri apãrute în

perioada 2013-2015 în

revista Pro Saeculum (Ioan

Aurel Pop, Dan Berindei,

Ioana Pârvulescu, Ioan

Scurtu, Tudor Gheorghe,

Rãzvan Theodorescu,

Alexandru Zub, Constantin

Severin, Minai Neagu

Basarab, Nicolae Cabel,

Romulus Rusan, Lucian

Vasiliu, Radu Cârneci,

Mihail Diaconescu).

Stelian Gomboº, Minunat

este Dumnezeu în tot lucrul

mâinilor Sale, Editura Magic

Print, Oneºti, 2015.

„Cunoaºtem, recunoaºtem,

apreciem ºi chiar admirãm

strãduinþele ºi stãruinþele

publicistice ºi scriitoriceºti ale

slujitorului Cuvântului ºi

cuvintelor perene, în persoana

perseverentului ºi

preasincerului apologet,

propovãduitor ºi mãrturisitor –

Stelian Gomboº.” (IPS Pãrinte

Calinic Argatu, Arhiepiscopul

Argeºului ºi Muscelului)

Casa Cristescu (Opricoaia) ; în spate Cãminul Cultural
în curs de demolare, 1989

Casa-atelier ªovãrel, 1989

Casele Manolache, 1989

o mare parte din scurta ºi tumultuoasa lui viaþã.
Desigur, din punctul nostru de vedere orice demers critic

asupra biografiei ºi operei lui Nicolae Labiº trebuie/ar trebui sã
porneascã de la o întrebare simplã ºi de bun simþ, indiferent pe
ce poziþie se situeazã cel care exercitã actul de analizã: Cum ar fi
putut fi altfel un poet abia ieºit din adolescenþã, în contextul
social dat? Apoi aflând rãspunsul, ar fi nevoie de încã o
interogaþie: Cum s-ar fi putut manifesta ºi afirma un scriitor în
acele vremuri dacã n-ar fi fost cât de cât pe linia doctrinei oficiale?

Cei mai mulþi dintre comentatorii poeziei lui Labiº se
cramponeazã (scuzaþi termenul, stimaþi cititori!) de un text de
început, Fii dârz ºi luptã Nicolae!, fãrã a merge mai în
adâncimea creaþiei – singura modalitate de a vedea ºi un altfel
de Labiº, pe cel care, convingându-se de realitate, avea sã
devinã, în ultimii ani de viaþã, un disident, poate primul nostru
disident din perioada comunistã.

Schimbarea „macazului” este ºi ea explicabilã. Revoluþia
din Ungaria, represaliile al cãror ecou au ajuns repede ºi la
Bucureºti, apoi vizibila contradicþie dintre teoria marxistã ºi
aplicarea ei în practicã, interzicerea unor mari scriitori ºi filosofi
din perioada interbelicã, ipocrizia multora dintre cei care
deþineau frânele puterii ºi încã altele, mult prea vizibile ºi
revoltãtoare, nu puteau sã nu afecteze o inimã, un suflet ºi o
conºtiinþã de poet.

Mãrturiile date la ivealã dupã moartea scriitorului, îndeosebi
cele venite de la Portik Imre, unul dintre cei mai apropiaþi
colegi ai lui Nicolae Labiº (a se vedea cartea acestuia Hora
Morþii) atestã din plin drama trãitã de autorul Luptei cu inerþia
în ultimii lui doi-trei ani de viaþã, ca ºi poziþia autoritãþilor care
nu vedeau cu ochi buni nici atitudinea ºi nici unele manifestãri
ale tânãrului bard, deºi, la o judecatã dreaptã ºi nepãrtinitoare
se înþelegea de la sine cã un poet (mai ales unul de talia lui
Labiº) prin natura temperamentului ºi prin tinereþe nu puteau
fi altfel decât nonconformist, ºtiind sã vadã ºi dincolo de ceea
ce pot vedea ochii unui ins obiºnuit.

Acestea (ºi nu numai acestea) au fost motivele pentru care
am simþit nevoia sã cercetez mai îndeaproape viaþa ºi opera
acestui poet, alcãtuind o monografie (Nicolae Labiº, 2006) la
care îmi permit sã-l trimit ºi pe cititorul acestor rânduri – spre
a afla detalii ºi informaþii surprinzãtoare.

Revenind la destinul ºi la posteritatea poetului din Mãlinii
Sucevei, nu putem trece peste faptul cã însãºi moartea lui a
constituit un motiv de controverse. A fost vorba de un accident?
A fost o întâmplare? Care au fost cauzele reale ale morþii? A
fost provocatã? ªi, concret, din ce motive? Care au fost autorii
crimei? Au fost ei identificaþi? ªi-au primit pedeapsa cuvenitã?

Iatã întrebãri la care am rãspuns (ºi noi ca ºi alþii monografi)
în volumul amintit mai sus, situându-ne pe o poziþie net contrarie
celor care pretind cã ar fi fost vorba de un simplu accident.

Oricum am judeca lucrurile, „Pasãrea cu clonþ de rubin”
(care nu poate fi decât un simbol al comunismului), „s-a
rãzbunat”, cum a spus poetul patul de spital în ultimele clipe
ale existentei lui printre noi.

Un volum masiv cu genericul Nicolae Labiº, Opera magna,
urmat de un altul, Poezii inedite, ambele apãrute în ultimii doi
ani în îngrijirea d-lui Nicolae Cârlan, recunoscut exeget al operei
poetului, alãturi, desigur, de alte ediþii, de monografii ºi studii
critice, demonstreazã – dacã mai era nevoie – cã oricât de
controversat a fost, este ori va rãmâne Nicolae Labiº ºi indiferent
din ce unghi a fost, este sau va fi judecat în viitor – perenitatea ºi
valoarea unei opere care transcende vremii, vremurilor ºi
sistemelor politice ºi sociale. Ceea ce, pânã la urmã, este cel mai
important pentru moºtenirea literarã a unui scriitor.
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Nicolae Dan Fruntelatã

SUD, PÂNÃ LA CAPÃT
Copiii de învãþãtori

Am purtat pecetea asta ca pe un destin, ca pe un blazon. Într-

un sat unde învãþãtorii ºi preotul pãzeau legile ºi tradiþiile comunei.

Un fel de autoritate neoficialã, învãþãtorul era omul la care

mergeai sã ceri un sfat, când trebuia sã-þi trimiþi copilul la ºcoalã,

la oraº, când aveai un necaz de boalã, când trebuia sã scrii o

cerere cãtre primar, cãtre poliþai, cãtre judecãtor.

Ce înseamnã sã fii învãþãtor de þarã, de târg mic, om dus de

profesie ºi de misia lui la marginea lumii, la lumina lunii, cum

zice folclorul?

Sã fim înþeleºi, eu vorbesc de învãþãtorii care au fost, în

tulburele veac al XX-lea, de cei care au mers în rãzboaiele mondiale

ca rezerviºti devotaþi ºi de multe ori eroi, de cei care au dus

credenþialele satelor din Ardeal la sãrbãtoarea Unirii celei Mari

din 1918, de cei care s-au angajat disperat în politicã pentru cã au

crezut cã aºa se poate împlini idealul românesc, þãrãniºtii lui

Mihalache, el însuºi învãþãtor, legionari tineri, disperaþi ºi fãrã

minte, apoi comuniºti când au sperat sã fie asta ºansa neamului

românesc. Iertaþi-mã, învãþãtorii de azi nu mã intereseazã, ei sunt

cu totul altceva.

De cei care, venind din familii modeste, uneori þãrani sadea,

alteori mici proprietari, au mers în ºcolile normale, templele în

care s-a educat sentimentul patriotic, vocaþia

sacrificiului pentru neam ºi þarã. Vi se pare patetic,

vi se pare, poate, demagogic? Nu, prietenii mei

tineri, au existat ºi asemenea oameni, pe oasele lor

s-a zidit o þarã aºa bunã sau rea cum e ea, pe cinstea

lor s-au consumat destinele unor copii din satele

pierdute ale României, unii dintre ei ajungând

somitãþi în meserii de vârf, doctori, ingineri, avocaþi,

scriitori, politicieni. În matricea lor a rãmas acest

cuvânt cu niºte conotaþii aproape sacre: învãþãtor.

Bravos, domnule, vor spune unii dintre cei care

citesc rândurile mele, faci o pledoarie pro domo, dai

tu nobleþe unei categorii în care te recunoºti cu totul!

Da, chiar asta fac, vã rog, însã, oameni de azi sã

cântãriþi cât costã lipsa unor adevãraþi învãþãtori în

satele de azi, în oraºele de azi, în marile „metropole”

ale României moderne ºi democrate!

Sã vã gândiþi la niºte generaþii indolente ºi

amorale, bineînþeles nu în totalitate, ale oamenilor

tineri care se aruncã în lumea drogului, a crimei ºi

a disperãrilor de tot felul, tocmai pentru cã nu au

niºte repere morale. Pentru cã nu au avut, nu mai

au, învãþãtori.

Tatãl meu a fost învãþãtor. A învãþat la

Caransebeº, la ªcoala normalã (auziþi ce metaforã

totalã, ªcoala normalã), dupã ce a absolvit li s-a

spus, lui ºi colegilor lui, cã a sosit clipa sã devinã

misionari ai limbii române ºi ai istoriei române, pe bani puþini de

tot, în locuri cât mai depãrtate de locul naºterii lor, sã fie gospodari,

sã fie credincioºi, sã fie, dacã þara le-o cere, luptãtori pânã la

sacrificiul suprem.

ªi a mers tata, copil de þãrani sãraci din Oltenia, în Basarabia,

în dunga Hotinului, i-a învãþat pe copii limba românã, a dormit

cu pistolul împrumutat de la ºeful de post, sub pernã, pentru cã

rusnacii îl ameninþau mereu, s-a întors într-un târziu în Oltenia

natalã, dupã ce trecuse prin iadul rãzboiului mondial, fusese

rãnit, cârpit, apoi iar trimis pe front, apoi adus ca semiinvalid în

spatele frontului.

A mers tatãl soþiei mele, absolvent al Normalei din Arad

(Preparandia), în Mureº, apoi pe frontul de Est, a primit o

decoraþie apoi s-a întors în satul lui din Dolj, la mama sa care era

vãduvã de rãzboi, la fraþii lui þãrani, ºi-a reluat „misiunea” pentru

care fusese crescut.

Mama mea a trecut prin ºcolile normale din Craiova ºi Bucureºti

(la „Elena Doamna”), apoi a venit în Bãlãciþa sã-i înveþe cititul ºi

scrisul pe puii de þãrani români ºi de þigani dintr-un sat înecat în

noroaie toamna, în zãpezi, iarna ºi în colbul fierbinte, vara.

Mama soþiei mele, fiinþã fragilã ºi luminoasã ca o icoanã de

Bizanþ, a mers, dupã ªcoala normalã, lângã Balcic, la ªabla,

astãzi pãmânt bulgãresc, apoi a venit în câmpia olteanã unde ºi-

a petrecut viaþa ºi munca.

Am mulþi prieteni copii de învãþãtori. S-ar putea sã se explice

asta prin trecutul comun, dar ºi prin educaþia de acelaºi tip ºi

bazatã pe aceleaºi valori.

Marele scriitor Dumitru Radu Popescu e copil de învãþãtori

din Mehedinþi, de la Dãnceu, fostul raion Vânju-Mare. În felul

lui de a fi ºi în echilibrul perfect care îi guverneazã scrisul ºi

viaþa, recunosc matricea, nobleþea copilului de învãþãtori.

Dan Dumitrescu ºi Adriana, sora lui, sunt copii de învãþãtori

munteni, de la Gãeºti, au în structura lor ceva deosebit pe care,

poate, numai unul ca mine îl poate recunoaºte.

Poetul Adrian Pãunescu, poetul Lucian Avramescu, profesorul

Nae Constantinescu – tot copii de învãþãtori.

Nelu Bucheru, ziarist ºi scriitor, coleg al meu în anii de

maturitate la o televiziune care s-a chemat „România de Mâine”,

dar care s-a cufundat dupã câþiva ani în marasmul economiei de

piaþã (televiziunea, nu Nelu Bucheru), este copil de învãþãtori

vâlceni, om crescut ºi el în cultul muncii ºi al sacrificiului,

traversând epoca demn ºi echilibrat.

ªi fratele Dan Lupescu de la Craiova, gazetar cu patima culturii

care a ridicat ºi a þinut în picioare o revistã excelentã, Lamura,

vine tot din neam de dascãli.

Dacã aº sta sã mã gândesc, sã fac apel la o memorie pe care

vârsta o împuþineazã tot mai mult, l-aº gãsi pe fostul meu coleg

la Scânteia tineretului, criticul literar Costel Stãnescu, pe lista

copiilor de învãþãtori. Sigur, i-aº gãsi ºi pe mulþi alþii.

De ce v-am povestit aceste lucruri? Pentru cã eu cred cã în

timpul nostru, lipsa adevãratei categorii a învãþãtorilor (includ

aici ºi pe profesorii de la gimnaziu ºi chiar bunã parte din profesorii

de liceu), nu lipsa lor fizicã, lipsa crezului lor, a angajãrii lor

adevãrate care se datoreazã unei umiliri generale de cãtre

societatea aºa-zis democraticã, de puterile unui stat indolent,

condus de politiceni indolenþi care au reflexe civice numai în

perioadele de campanie electoralã, au condus la fractura gravã a

sistemului de educaþie naþionalã.

Sã vã dau un exemplu de umilinþã, de situare a profesorilor-

învãþãtori în afara trendului lumii moderne.

Un prieten, profesor la unul dintre cele mai prestigioase licee

din Capitalã mi-a povestit o întâmplare din anii ’90.

În incinta liceului s-a deschis un bufet al unui mic

întreprinzãtor. Cu hot-dogs, sandviºuri sofisticate, jelibon, coca,

pepsi, cafea etc. În pauze, elevii stãteau la coadã aici. Profesorii

veneau extrem de rar ºi cumpãrau numai o sticlã de rãcoritoare.

Ei mâncau în cancelarie. Scoteau sandviºul cu unt, brânzã ºi

salam din geantã ºi-l mâncau departe de ochii copiilor. Pentru cã

leafa lor era ºi este o ruºine. Foarte mulþi oameni din România o

duc greu, locuiesc la graniþa subþire a sãrãciei. Da, dar elevii au

bani (unii, cel puþin), se înghesuie la gustãri scumpe. Puþini

dintre ei au pãrinþi care câºtigã bine la lumina falsã a economiei

sãlbatice de piaþã, alþii beneficiazã de felul în care suntem noi, cei

gata sã umblãm cu pantalonii rupþi, dar sã le dãm copiilor totul,

fie ºi numai o aparenþã de demnitate. În comunism, un aprozarist

(n.b. vânzãtor la un mic magazin de fructe ºi legume), un mãcelar,

un doctor, chiar un maistru cu înaltã calificare bãgau în buzunar

trei-patru învãþãtori sau profesori, cu diplome cu tot. Acum, în

democraþie, un afacerist în imobiliare care ia, prin pile, mite ºi

termite, grase contracte de stat, un politician cu caº la gurã ºi la

minte, dar cu tupeul afacerilor pe numele pãrinþilor, soþiei ori

copiilor minori, bagã în buzunar cartiere întregi de învãþãtori ºi

profesori. ªi ce dacã au fãcut grevã cadrele didactice? ªi ce dacã

liderul lor, din ce în ce mai stilat, mai bine îmbrãcat ºi mai ironic

se face cã apãrã cauza colegilor lui de la catedrã?

ªtiu cã se vor gãsi domni vigilenþi care-mi vor spune: Lasã-i,

domnule, pe ãºtia, cã dau meditaþii ºi se umplu de bani! Îi

sfãtuiesc sã încerce ºi ei, dupã ºase-ºapte ore petrecute în faþa

unor clase de treizeci de copii, într-o tensiune permanentã, sã

facã meditaþii cu doi, trei, patru copii de oameni cu stare cãrora

trebuie sã le garanteze intrarea odraslelor la ASE ori la Drept,

învãþarea unei limbi strãine etc., toate acestea pentru o sumã care

abia umple o sacoºã cu legume la piaþã.

Nu e vorba de niciun fel de tentaþie de întoarcere la trecut. ªi

atunci situaþia dascãlilor era mizerabilã. Hãmãliþi în tot felul de

activitãþi politice ºi obºteºti, plãtiþi pe sponci, trataþi ca niºte slugi

ale sistemului. Ce s-a schimbat? Acum sunt liberi sã spunã ce

vor ºi cum vor, dar sunt la fel de liberi sã-ºi mãnânce în cancelarie,

pe ascuns, sandviºul sãrac. Cu unt, cu brânzã, dar ºi cu dinamitã.

Pentru cã el poate duce la degradarea învãþãmântului, la subþierea

ºansei de viitor a unei naþiuni. La convingerea unor generaþii de

copii cã e mai important sã ºtii sã te „descurci” decât sã ºtii carte.

ªi o astfel de naþiune va putea înainta târâº, dar nu va pluti liber

niciodatã.

Într-o þarã unde salariile sunt mizere, dar impozitele cresc „la

nivel european”, unde plãtim tot mai scump curentul electric,

benzina (într-o þarã care mai are, totuºi, o bunã parte din petrol în

pãmântul ei), apa curentã pe care ne-o drãmuiesc

niºte franþuji veniþi sã facã avere din sãrãcia noastrã

ºi din þevile noastre vechi ºi gãurite, aerul, dreptul

de a trãi în casele proprii, impozite, impozite,

impozite, deci, într-o asemenea þarã, nu se poate

asigura un buget rezonabil pentru oamenii ºcolii!

Nu putem, noi toþi, sã stabilim nici mãcar preþul

moral al sandviºului revoltãtor de umil pe care-l

mãnâncã dascãlii acestei þãri.

Iertaþi-mã pentru aceastã digresiune.

Dar cred în toate aceste lucruri ca într-o durere

proprie care-mi împuþineazã zilele. Poate fi, dacã

vreþi, ºi o pledoarie pro domo. Cã m-am nãscut ºi

am crescut lângã ºcoalã, m-am jucat când eram

foarte mic sub masa din cancelarie pentru cã mama

mã lua cu ea la serviciu când bunica, lumina mea,

era foarte bolnavã.

Mã ducea în clasa ei, mã aºeza într-o bancã ºi

trebuia sã fiu cuminte ºi, ca sã nu mã plictisesc de

tot, sã învãþ sã scriu ºi sã citesc la patru ani de la

Goricã Colã, un bãiat cu ºapte-opt ani mai mare

ca mine.

Nu mai vorbesc de faptul cã mã simþeam cumva

stingher printre copiii de þãrani, pentru cã eram

copilul lui dom’ director ºi al lui doamna Giza,

învãþãtoarea, deºi unii dintre aceºti „colegi de

generaþie” trãiau mai îndestulat decât mine. Dar

eu îi iubeam pe toþi, eram fericit când mã luau la ei acasã, când

mâncam mãmãligã cu ouã la masa rotundã de lemn a lui nea

Florea Ciobãnicã, eram fericit când mã luau pe câmp cu ei la

pãscutul vitelor, la strânsul fânului, la culesul viei.

Dar am rãmas cu un instinct anume, îi simt fãrã greº aproape

pe copiii de învãþãtori, de profesori, pe cei care aparþin, mai mult

ca orice, lumii mele.

Când fata pe care abia o cunoscusem, atrãgându-mã ca un

magnet brun, cu ochi verzi ºi alungiþi de prinþesã gruzinã, mi-a

spus cã e fiicã de învãþãtori, am ºtiut cã ãsta e destinul meu ºi-mi

luminez casa cu el de aproape cincizeci de ani.

Salut din aceastã carte ºi din aceastã poveste poporul copiilor

de dascãli dintr-o þarã pe care þãranii, preoþii ºi învãþãtorii au

ridicat-o pe umerii lor ºi pe existenþa lor umilã ºi umilitã de atâtea

ori.

Mama mea gãsea pe catedrã, dimineaþa, câte o gutuie sau trei-

patru nuci. Nu ºtia cine le-a adus, nu întreba ca sã nu creadã copiii

cã ar pretinde ºi de la alþii asta. Toamna, lângã poarta noastrã,

gãseam câteodatã un coº de nuiele plin cu struguri. Ãsta era

semnul ºi sensul unei vieþi de trudã ºi de bucurii puþine ºi târzii pe

care au dus-o învãþãtorii.

S-au scris cãrþi, s-au fãcut filme, despre bancheri, aviatori,

doctori, militari, politiceni, dar rar, mult prea rar, ele s-au zidit pe

tema vieþii unor învãþãtori. Poate e firesc. Pentru cã învãþãtorii se

aºazã la temelia fiinþei, nu au nimic spectaculos, nimic ostentativ.

Fostul meu profesor de geografie din Liceul Traian de la Turnu

Severin, dom’ Petricã Rogoveanu, a scris o carte despre promoþiile

de profesori ai liceului care trece de o sutã de ani. Citind-o, am

simþit rostul vieþii mele ºi al atâtor generaþii care au trecut pe acolo.

Prietenii mei, dacã vreþi sã nu vã uitaþi rãdãcinile ºi raþiunea de

a fi, nu vã uitaþi învãþãtorii. Mãcar o zi pe an, mãcar o orã din

viaþã, amintiþi-vã învãþãtorii.

Pentru mine ºi cei ca mine asta va fi cu mult mai mult. Ne vom

gândi la pãrinþii noºtri care dorm cuminþi sub iarba veºnicã a

acestei þãri.

Cls. a III-a, Bolintin Vale, 1937 - Învãþãtor preot August Scurtescu.
Printre elevi, Nicu Vatrã Rece
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Ion C. Stefan,

Florin Colonas,

Nu este o cifrã rotundã – ºi, totuºi. Ea trebuie marcatã – astãzi, ca ºi în

fiecare an, de altfel – fiind vorba de unul dintre cei mai iluºtri sudiºti pe care

îi are literatura românã. Cãci despre Zaharia Stancu este vorba.

Pe 5 decembrie s-au împlinit 41 de ani de la trecerea sa în veºnicie (mort

în anul 1974) – odatã cu nemuritorul sãu Desculþ, poate cel mai tradus

roman românesc din toate timpurile (în 24 de limbi!) alãturi de celelalte

nestemate literare ce fac onoare poporului care l-a nãscut. Se cuvine sã

vorbim cu atât mai mult, mai des despre el, cu cât manevre antinaþionale l-au

eliminat din programele ºcolare, aruncându-l în debara, alãturi de alþi corifei ai literaturii ºi culturii româneºti,

între care însuºi poetul naþional Mihai Eminescu.

Îl invit astfel pe cititorul sudist – ºi nu numai – la o vizitã în satul ºi casa în care a vãzut lumina zilei viitorul

scriitor, fiu al unei perechi de þãrani frumoºi, Maria Delcea-Bratu ºi Tudor Stancu-Mitroi; casã în care am

poposit, de mai multe ori, cu niºte ani în urmã – ºi despre care am mai relatat cu diferite prilejuri. Aºadar...

Trec cu emoþie un podeþ strâmt ºi îngust, ca un gând singuratic. ªi mã opresc. În faþa mea se aflã casa lui

Zaharia Stancu. Casa din Salcia – acel sat numit de el Omida, în romanul Desculþ – de pe „lunga, îngusta ºi

sãraca Vale a Cãlmãþuiului”.

Mã opresc ºi privesc. ªi-mi amintesc.

Îmi amintesc, din cele citite din el ºi despre el, cât de mult iubea scriitorul casa în care se nãscuse, casa

pãrinteascã. Citesc din Desculþ: „Casa e aºezatã în mijlocul ariei. În spatele casei – coºarul pentru vite,

hambarul de þinut bruma de grâu, când grâul avea rod bun, pãtulul de porumb, când se face porumb, carul

vechi ºi, lângã car, legaþi de proþap, boii molfãind paie uscate între dinþi. În fundul ariei, o pãdure de salcâmi

din mijlocul cãreia se ridicã, biruitor, un plop cu frunzele mereu neliniºtite de parcã într-una îl bat apele

mereu curgãtoare ale vãzduhului. În faþa casei, doi duzi, câþiva corcoduºi, un nuc pe jumãtate uscat ºi, lângã

uluci, o salcie plângãtoare acoperind cu crengile o parte din drum. Sub salcie, fântâna adâncã, cu ghizduri

de lemn ºi apã abia licãrind în fund. La dreapta casei ºi în faþa ei, megieºii – satul întreg”.

Privesc. O datã. Încã o datã. Casa este aceeaºi: exact ca în descriere. Fântâna crucificã un pendul deasupra

infinitului rãsfrânt în apã. ªi pomii, copacii – sunt aceiaºi. S-au mai împuþinat parcã oleaburile, nu se mai

simt boii molfãind paiele, iar nucul acela, „pe jumãtate uscat”, s-a uscat de tot, a devenit umbrã – sau undã.

Încolo, lucrurile par aceleaºi. ªi atmosfera. Mai ales atmosfera. ªi peisajul. La stânga, linia feratã. Câmpurile

cocoºate de mãguri rãzleþe. Pe alocuri – ºi acum – câþiva copaci bãtrâni, din pãdurea odinioarã de nestrãbãtut:

Deliormanul, Pãdurea nebunã.

Privesc. ªi deodatã am sentimentul cã sunt acasã. Acolo, în satul meu oltean, aflat tot pe o lungã, îngustã

ºi sãracã vale: Valea Iminogului. Vãi predestinate, pentru þãrani   predestinaþi – odinioarã, ca ºi azi – sãrãciei,

foametei, mizeriei. ªi trec poarta, ca la mine acasã. Iar casa aratã exact cum aratã casa mea pãrinteascã. Un

mic splai de salã – ºi trei odãi. Prima, cea din mijloc, prin care se intrã în casã – tinda, în unele pãrþi, sau „la

foc”, cum îi zice pe la noi, pentru cã aici se îndopau cu paie cele douã sobe oarbe, aflate de o parte ºi de alta,

dincolo de perete, în camerele propriu-zis de locuit. De aici, din tindã, la dreapta ºi la stânga, câte o uºã cãtre

cele douã odãi. ªi-n odãi, în toate, în toatã casa – tumultul prezent ºi continuu, neîntrerupt, al scriitorului,

potolit în ecou ca vuietul mãrii în scoicã. Pe pereþi – tablouri cu chipuri ce stau sã se desprindã din ramã.

Inscripþii ale cãror litere ard de sensuri. Într-o fotografie panoramicã – scriitorul ºi casa. ªi textul acela

explicativ; adicã pârâiaºul subþire de sânge închegat, rãmas sã ne vegheze ºi sã ne doarã: „În casa pãrinteascã

ºi pe uliþele satului Salcia am învãþat sã vorbesc, sã merg ºi sã muncesc. Am fãcut cunoºtinþã cu lucrurile de

pe pãmânt ºi din cer, cu fiinþele apelor, ale câmpiilor ºi ale pãdurilor… am aflat ce este omul”.

Sub geamul unei vitrine – diverse distincþii, acte, legitimaþii. Întârzii asupra unui singur act: Carnetul de

deputat nr. 415, emis la 13 martie 1969, valabil în legislatura 1969-1973, prin care se atestã cã „Tovarãºul

Zaharia Stancu este deputat al MAN ales în Circumscripþia Electoralã Crângu, judeþul   Teleorman”.

Scriitorul-cetãþean îºi fãcea, astfel, datoria faþã de semenii sãi.

În sfârºit, camera de lucru. O odaie amenajatã la sugestia (ºi aranjamentul) doamnei Nuºa, soþia scriitorului

– ºi, ceva mai târziu, a altei doamne, purtând acelaºi nume, Nuºa, soþia poetului Gheorghe Buciu, nepot de

sorã al scriitorului (mort tânãr, în Revoluþia din Decembrie 1989, înmormântat în Cimitirul Eroilor). Admir

un birou vechi, sãnãtos, trainic. Se spune c-ar fi de pe vremea lui Tudor Vladimirescu. Un frumos baston

cu mãciulie, în care se rezema în ultimii ani de viaþã. Un stilet, cadou de la scriitorul rus Leonid Leonov

(autorul romanului Pãdurea ruseascã) fãcut dintr-un iatagan turcesc. Pe perete, portretul lui Zaharia

Stancu, aparþinând artistului I. Ross. Alãturi, fotografia tatãlui scriitorului. Pe birou, un exemplar al revistei

România literarã din 12 decembrie 1974. Pe prima paginã, fotografia scriitorului, însoþitã de o poezie în

facsimil. Transcriu: „Pentru o lume mai bunã”: „Ai murit când s-a nãscut un rãzboi / N-ai sã-i mai vezi

ororile / Pe pieptul tãu o sã creascã iarba / ªi-o sã înfloreascã, roºii, florile // Rãzboiul arde case-n oraº / Mor

lângã ziduri negre, copii / Se sapã largi ºi adânci morminte / N-ai sã le vezi, n-ai sã le ºtii // Te-ai bãtut pentru

o lume mai bunã / De când erai cireº înflorit”. Data: 19 august 1974.

Explicaþia redacþiei: „Un fragment din ultimele versuri ale lui Zaharia Stancu, purtând data zilei când s-a

internat în sanatoriu”.

Pe manºeta revistei, o dedicaþie scrisã cu stilou  tremurat: „Domnului ªtefan Mitroi (fratele scriitorului –

n. n.) cu cea mai frãþeascã dragoste, în amintirea atât de dragului nostru Zaharia”. Semneazã: George Ivaºcu

(directorul revistei), 11 decembrie 1974 – pe exemplarul de semnal al publicaþiei, tipãrit în preziua difuzãrii.

Scriitorul se stinsese cu puþine zile mai devreme, iar revista România literarã îi marca astfel marea trecere.

Lumea „mai bunã”, pentru care se bãtuse Zaharia Stancu încã de pe când era „cireº înflorit”, nu ºtiu dacã a izbutit

vreodatã sã aparã; ea – lumea ca lume – continuã însã sã existe: sã munceascã, sã trãiascã, sã aspire...

Mã rup cu greu de lângã stâlpul porþii, de lângã vuietul fântânii – ca de lângã urechea casei pãrinteºti. Mã

rup, totuºi. Murmurând odatã cu fântâna, odatã cu scriitorul: „Acum nu ºtiu, nu mai ºtiu ce este viaþã ºi ce

este literaturã… ªi nici nu vreau sã mai ºtiu”.

La cafeaua de dimineaþã pe care, oricum, nu o mai

beau de aproape patru decenii, barmanul din colþ

aºteptând sã i-o comand, am scris câteva rânduri cât ai

face – ºi-ai bea – un espresso.

În noiembrie, la Paris este o activitate culturalã

trepidantã. Nu-i de glumã, bre!... Teatrele, muzeele au

programe prelungite. Se întrepãtrund evenimente de

prima clasã. Aº vrea sã vãd mãcar câte ceva din

aglomerarea de manifestãri.

Ca de obicei, stau în Montmartre, areal cultural-

artistic cu foc continuu. În pasajul Jouffroy, cãrþile de

artã cu preþ redus captiveazã pe amatori. Volume despre

artiºti, privind obiecte de artã, tomuri-îndrumar în diferite direcþii pentru colecþionari,

cum ar fi acea bijuterie tipograficã 1500 de tipuri de sticluþe de parfum. De esenþa cea

mai rafinatã este ºi parfumul, care lasã o undã înmiresmatã prin aerul ce învãluie cuconetul

care se dã jos din limuzinele cu ºoferi purtând mãnuºi albe, care sprinteni deschid

portiere. Astã searã la Folies Berger are loc spectacolul Luciano Pavarotti ºi urmaºii sãi.

Admir elegantul hol cu scãrile care conduc la sala de spectacole ºi revãd în minte afiºele

lui Toulouse-Lautrec.

Fãrã sã fie o instituþie artisticã, amintesc de restaurantul Chartier din Faubourg

Montmartre. De ce fac asta? Pentru cã aici a lucrat când era un tânãr venit în Oraºul

Luminã, gorjanul Constantin Brâncuºi. Dupã un stagiu ca bãiat de prãvãlie la un bãcan

(meserie astãzi uitatã), a fost aici piccolo, sau cel mult ajutor de ospãtar. Restaurantul,

celebru în lumea parizianã ºi nu numai, este singurul local în care nu s-au fãcut modificãri

de structurã, aranjamentul meselor, mobilerul elegant din lemn, toatã decorarea în lemn

a pereþilor este ca pe vremuri. Localul este plin ochi. Asta încã-i bine! Sã-i vedeþi pe cei

ce vor sã ocupe un loc la sfârºitul sãptãmânii, cum stau cuminþei, doi câte doi, la o coadã

care ajunge pânã în Bulevardul Italienilor, preþ de vreo... 75 de metri.

Sunã telefonul mobil, le portable cum îi spune în partea locului: la New York s-a

vândut în cadrul unei licitaþii un tablou de N.H. Maxy, din perioada imediat urmãtoare

stagiului sãu berlinez. Cu taxe cu tot, fericitul posesor va scoate de la chimir cam 60.000

de dolari. Nu-i rãu deloc! Piesa este foarte bunã, subiectul un vânzãtor ambulant, care

vindea pe stãzi, þipând cât îl þinea gura: cazan-lighene! Alãturi de alþi „specialiºti”, în alte

domenii, reprezentau farmecul urbei de pe malul Dâmboviþei interbelice. Maxy s-a

apropiat de aceºti „oameni ai strãzii”, termen cu o conotaþie total diferitã faþã de cea de

astãzi; mãturãtorii, circarii ºi mulþi alþii, sunt redaþi cu mãiestrie în tablourile sale.

Sunã din nou le portable: un primar dintr-un sector bucureºtean ºi-a dat demisia.

Omul pozând dintotdeauna într-un soldat în slujba cetãþeanului, mi-a inspirat dintru-

nceput personajul din celebra piesã a bãtrânului Plaut.

La Dronot activitate febrilã, ca de obicei; urmãresc o licitaþie de rame pentru tablouri,

unde este o desfãºurare de forþã ºi de rafinament estetic. Interesante fizionomii ºi, bineînþeles,

modul de licitare, total diferit de cel practicat la noi. În plus cã este ºi foarte alert.

Înainte de a trece strada, am avut grijã sã mã opresc la o serioasã galerie A.B., unde

întotdeauna sunt lucrãri de mari autori (Puscin, Dufy, Hartung) ºi unde, de fiecare datã

gãsesc cel mai nou ghid al galeriilor ºi muzeelor.

La Arhivele Naþionale, o expoziþie despre Secretul de Stat, a supraveghea, a pãzi, a

informa. O expoziþie care ridicã vãlul de pe o lume fantasmaticã, prin deschiderea unui

fond arhivistic necunoscut, prezentând documente, obiecte ºi aparate þinute strict-secret

de Ministerele Apãrãrii ºi de Interne. La noi este multã timiditate în acest sens... Balcanicii

sunt mai temãtori.

Sunt multe de vãzut în muzeele pariziene. Mã strãduiesc sã cuprind cât mai mult.

Mãresc strocul, termen din canotaj ºi, totodatã mã gândesc la un titlu al prietenului Tudor

Octavian, publicat în urmã cu vreo treizeci de ani Noiembre vitezã.

Tot în urmã cu treizeci de ani am vizitat Muzeul Omului, instituþie a cãrei piatrã de

temelie a pus-o André Malraux. S-a deschis, în sfârºit, dupã ºapte ani de renovare. De-

abia aºtept sã-i revãd exponatele ºi noul mod de organizare.

Tot ºapte ani a durat ºi punerea în operã a reamenajãrii clãdirii Muzeului Picasso,

deschis în noiembrie trecut. Acum, aici gãseºti o expoziþie denumitã simplu, dar totuºi

complicat: ¡Picasso! Primul semn este specific ortografiei spaniole. Cel de al doilea este

semnul de exclamaþie/mirare. Cele douã semne de punctuaþie simbolizeazã o trecere a

marelui creator de artã andaluz din peninsula ibericã în þara cocoºului galic. Expoziþia, pe

cinci niveluri, prezintã creaþia sa sub toate aspectele, fotografii, cãrþi, documente, fãrã a

epuiza imensa arhivã a artistului.

În acelaºi timp, la Grand Palais aflãm de Picasso-mania. În premierã, organizându-se

o expoziþie cu artiºtii care-i rãspund prin opera lor la provocãrile lui Don Pablo Ruiz,

cunoscut simplu Picasso.

La uzina de expoziþii Centrul Pompidou, la cel de-al ºaselea etaj, o expoziþie Wifredo

Lam, cubanez, venit în Spania, apoi la Paris ºi Marsilia, din nou în Cuba ºi America,

urmând apoi Paris, Caracas, Havana, Albissola, Zürich, Paris. Prieten cu Victor Brauner

ºi Jacques Hérold, distrându-se împreunã ºi cu alþii, fãcând tablouri în grup. Sã nu uitãm

însã cã în Cuba a pictat ºi un român, Sandu David, prieten cu Fidel Castro, despre care

nu se scrie nimic ºi zãu, meritã.

Espresso muzeal
parizian

Ion Andreitã,

ªtim cã mintea omului este port-drapelul faptelor sale. Puþini sunt aceia care sesizeazã la timp aceastã prioritate a existenþei. Ceilalþi par cã se lasã cãlãuziþi

de necesitãþi trupeºti ºi instincte. Mai mult încã, se gãsesc alþii care acþioneazã la întâmplare, fãrã discernãmântul unei selecþii necesare a faptelor. Unii se lasã

descurajaþi de întâmplãri nefavorabile, boli ori situaþii care le împiedicã progresul.

Toþi din aceastã categorie sunt perdanþi în faþa vieþii ºi devin proprii lor opozanþi într-o evoluþie fireascã.

De aceea vã îndemn la o gândire pozitivã, ca un stadiu de acumulare a experienþei reflexive, ordonarea judecãþilor de valoare, poziþionarea favorabilã a

faptelor bune.

Gândirea pozitivã poate fi anticipativã ºi mobilizatoare – cãlãuzindu-ne doar spre activitãþi eficiente, favorabile nouã ºi în armonie cu progresul general

al societãþii.

A gândi pozitiv înseamnã a-þi orândui în aºa fel judecãþile ºi proiectele încât ele sã devinã eficiente.

Faþã de cei descurajaþi de greutãþile vieþii, depresivi ori dezorientaþi în hotãrârile ºi faptele lor, oamenii care gândesc pozitiv devin, prin natura activitãþilor

lor, mai puternici ºi au ºanse mai bune sã fie victorioºi în bãtãliile vieþii.

De aceea cred cã trebuie sã sesizãm la timp acest mod de a ne situa în mijlocul raþionamentului eficient, care devine un sol cãtre viitor!

TABLETE A gândi pozitiv

Casa de lângã inimã
Jurnal, pur ºi simplu

DE ICI, DE COLO...DE ICI, DE COLO...DE ICI, DE COLO...DE ICI, DE COLO...DE ICI, DE COLO...
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O aventurã spiritualãÎn studenþie ºi în anii stagiaturii slãtinene, cutreierând þara, am
fost fascinat de prezentarea muzeograficã a unor personalitãþi.
Fie cã era vorba de case memoriale, fie cã erau reunite în sectoare
ale expoziþiilor permanente din muzeele de istorie, figuri ilustre
ale culturii naþionale reînviau în imaginaþia vizitatorilor prin
mãrturiile pãstrate de urmaºi.

Reîntors în oraºul natal, mi-am propus sã identific patrimoniul
virtual al unei viitoare galerii a personalitãþilor giurgiuvene. Am
început prin întocmirea unei liste ºi a unui referat cãtre conducerea
Comitetului de culturã judeþean, prin care solicitam aprobarea
unei suite de manifestãri evocatoare ale înaintaºilor de seamã,
originari de pe meleagurile noastre ori care lãsaserã urme
semnificative ale trecerii lor pe acolo. Speram ca, prin intermediul
unor acþiuni specifice, sã atrag atenþia, sã obþin informaþii, sã
depistez potenþiale exponate. Deºi iniþial propunerea mea a fost
respinsã, am perseverat ºi, în anii urmãtori, am fãcut primii paºi
în direcþia doritã. Încetul cu încetul, am acumulat bibliografii ºi
am introdus în patrimoniul Muzeului judeþean documente ºi
publicaþii rare, piese ºi copii dupã originalele pãstrate în alte
colecþii, publice ori particulare.

Drumul cãtre un sector muzeal distinct a fost anevoios, fiind
minat în regimul trecut de tare ideologice ºi de mentalitãþi
retrograde, de omeneºti invidii ºi de imixtiunile nedorite ale
unor cãutãtori de glorie uºoarã. Multe dintre obstacole au reapãrut
în epoca postdecembristã, uneori înveºmântate în haine noi,
pseudodemocratice.

Experienþe ºi experimente. Univers expoziþional
Prima experienþã în domeniul despre care povestesc am avut-

o în ianuarie 1975, pe când fãceam un stagiu de practicã la
Complexul muzeal din Iaºi, ucenicind la definitivarea expoziþiei
Casei memoriale „Mihail Kogãlniceanu”.

A doua experienþã a fost de cu totul altã amploare, cãci am
parcurs-o de-a lungul a doi ani (octombrie 1978-septembrie
1980). Mi se încredinþase o oarecum bizarã sarcinã de serviciu:
refacerea expoziþiei Casei memoriale „Alexandru Sahia” din
comuna Mãnãstirea, secþie a muzeului la care eram angajat atunci.

A treia experienþã (întreruptã, fãrã ºanse de finalizare prea
curând ºi pe care o þin la dispoziþia unui eventual doritor de a o
prelua) a fost încercarea de refacere a Casei memoriale „Petre
Ghelmez” din comuna Gogoºari (2005-2007).

Din rândul experimentelor menþionez câteva, în ordine
cronologicã, începând cu etalarea primei expoziþii „Dimitrie
Vârbãnescu” din 1977. M-am bucurat atunci de încrederea
criticului Radu Ionescu ºi de sprijinul fostei mele profesoare,
regretata pictoriþã Silvia Grossu-Jelescu. Dupã trei decenii ºansa
mi-a surâs ºi am reuºit achiziþionarea singurului fond documentar
Vârbãnescu din România, cinstind apoi cum se cuvenea
centenarul naºterii artistului.

O primã microexpoziþie a marcat, în 1978, comemorarea lui
Cezar Bolliac ºi August Treboniu Laurian, urmatã – doi ani mai
târziu – de aniversarea geniului muzicii româneºti George Enescu.
Au fost apoi nenumãrate alte asemenea microexpoziþii (cu 1-3
vitrine ºi cel mult 1-2 panouri), consacrate unor oameni de seamã,
ai þãrii ºi ai locului. În holurile Muzeului, la sediul celorlalte
instituþii de culturã, în ºcoli, dar ºi la Prefecturã, Tribunal, Casa
Armatei, Episcopie, Direcþia Silvicã º.a.m.d., diversele etalãri
de piese originale au fost completate cu expuneri, evocãri,
simpozioane ºi alte acþiuni de popularizare. Toate acestea cãutau
sã sensibilizeze opinia publicã în general, diverse categorii
socioprofesionale, dar mai ales tineretul, pentru reconsiderarea
ori aprofundarea rolului jucat în istoria culturalã a regiunii noastre
ori a þãrii (ºi uneori chiar a lumii!) de figurile importante ale
feluritelor domenii de activitate. Unele dintre microexpoziþiile
noastre au încercat doar sã marcheze împlinirea unui numãr
„rotund” de ani, altele au însoþit diverse manifestãri ºtiinþifice
ori au fost încadrate în originala suitã „Sãptãmâna personalitãþilor
giurgiuvene” (9 ediþii consecutive în perioada 1993-2001).

Expoziþiile temporare de amploare, amenajate în spaþii
generoase (una pânã la trei sãli) au început în 1982-1983, cu
ciclul „Mari aniversãri UNESCO”, în care au fost cuprinse
centenarele Nicolae Titulescu, Vasile Pârvan, Nicolae Dãrãscu
ºi Nicolae Cartojan. Prima dintre ele a fost reluatã dupã douã
decenii ºi amplificatã cu concursul Muzeului Naþional de Istorie
a României, la cote de performanþã memorabile. Ultima a fost
reluatã în decembrie 2004, într-o formulã originalã, apreciatã la
nivel academic, dar insuficient valorificatã apoi. În cadrul unor
asemenea expoziþii au fost omagiate capete încoronate (domnitori
ºi regi), eroi de rãzboi, diplomaþi, scriitori, savanþi, ingineri ºi
alte figuri ilustre ale neamului, o atenþie specialã fiind acordatã
înaintaºilor istorici, arheologi ºi muzeografi. Câteva expoziþii au
fost itinerate ºi în alte oraºe, un caz aparte fiind cea intitulatã
„Centenarul Emil Turdeanu” din 2011, care a putut fi vizionatã
atât la Bucureºti, cât ºi la Ruse, în þara vecinã.

În 1995, muzeul giurgiuvean a fost prima instituþie din
România care a remarcat coincidenþa centenarelor Ion Barbu,
Lucian Blaga ºi Ion Vinea, prezentând remarcabila triadã poeticã
într-o expoziþie unitarã. Un an mai târziu, la al XVI-lea Simpozion
naþional de istorie ºi retrologie agrarã, au fost înfãþiºate publicului
nu mai puþin de ºase figuri tutelare vlãºcene: agronomul Marin
Chiriþescu-Arva, silvicultorul Marin Drãcea, horticultorul
Dumitru ªtefãnescu, veterinarul Ion Adameºteanu, piscicultorul
Petre Popescu-Daia ºi apicultorul Florin Begnescu. Exemplele
ar putea continua...

Din rândul experimentelor noastre nu putem uita expoziþiile-
atelier, faze pregãtitoare ale unor tematici viitoare, exerciþii de
etalare a pieselor acumulate ºi de cãutare a unor materiale auxiliare
care sã sprijine discursul muzeografic. Prima expoziþie de acest
gen a fost prilejuitã de donaþia familiei Maria ºi Petre
Alexandrescu în memoria lui Tudor Vianu, într-un moment în
care Muzeul pãtrunsese (în calitate de de chiriaº) în casa natalã a
acestuia din strada Vasile Alecsandri. În urmãtorul sfert de veac
au urmat ºi alte exerciþii expoziþionale ºi publicistice pe aceeaºi
temã, în aºteptarea momentului când autoritãþile municipale vor
reuºi sã o transforme în casã memorialã.

Emil PÃUNESCU
În localitãþile judeþului expoziþii ocazionale au fost alcãtuite

pentru scriitorii Dimitrie Bolintineanu, Nichifor Crainic, Vasile
Militaru, Nicolae Crevedia, Petre Ghelmez. La sediile unor
instituþii s-au creat colþuri expoziþionale (la Direcþia Silvicã pentru
Petre S. Antonescu-Remuº ºi pentru Marin Drãcea; la Episcopie
pentru Nichifor Crainic; la o serie de ºcoli pentru „patroni”).

Cele câteva sute de expoziþii, mari sau mici, au fost fãcute sub
blestemul insuficienþei celor
trebuincioase (la modul ideal), de multe
ori fãrã nicio finanþare specialã, cu
reciclãri ºi reutilizãri de materiale, în spaþii
ºi cu mobilier cel mult decente. Ele au
atins totuºi, nu odatã, cote calitative
surprinzãtor de ridicate, datoritã implicãrii
unor muncitori ºi tehnicieni telentaþi (din
Muzeu ºi din afara lui), precum ºi prin
colaborarea altor muzeografi pasionaþi, a
unor colecþionari ºi a unor prieteni ai
demersurilor noastre. Pe mãsura apariþiei
ºi rãspândirii unei noi tehnologii, cu
precãdere în ultimul deceniu, a crescut
eficienþa operãrii expoziþiilor, dar au
crescut ºi pretenþiile, ale realizatorilor ºi
publicului deopotrivã.

Denumiri, inscripþii ºi statui
Am trãit (cu deosebire dupã 1983)

nenumãrate momente amare, generate de
deºãnþatul cult al personalitãþii
Conducãtorului, confruntându-mã cu
absurditãþile propagandei trecutului
regim. Dupã prãbuºirea acestuia,
beneficiind de libertatea de expresie, am
cãutat sã influenþez schimbarea
denumirilor tendenþioase din „geografia”
localã ºi am militat pentru personalizarea instituþiilor. În anii ’90
am ºi reuºit, în bunã mãsurã, sã contribui la aducerea ori
readucerea (în cadrul nomenclatorului stradal, pe frontispiciile
ºcolilor, ale aºezãmintelor culturale ºi ale altor obiective din oraº
ºi judeþ) numelor unor oameni de seamã. De cele mai multe ori
am obþinut pãstrarea unui echilibru între deziderate ºi posibilitãþi,
un consens între factorii de decizie, comunitãþile ºi colectivele
afectate. Ici-colo am întâlnit ºi fenomene de inaderenþã sau
respingere a propunerilor de noi denumiri. Ulterior anului 2000
s-au înmulþit aberaþiile legislative ºi excesele birocratice, urmare
pe de o parte a superficialitãþii cu care au fost tratate mentalitãþile
inculcate în totalitarism, iar pe de alta a derapajelor democraþiei
noastre originale.

Timp de un sfert de secol am „nãºit” multe denumiri, pe unele
le-am determinat, pe altele le-am susþinut ori încurajat; câteva –
dintre cele mai puþin inspirate – le-am stopat. Am înregistrat ºi
eºecuri (în cazul unor ºcoli gimnaziale din Giurgiu, Clejani ºi
Bulbucata, al liceului agricol din Cãlugãreni etc.).

ªi mai greu m-am descurcat cu punerea unor plãci memoriale,
pe clãdiri ori monumente comemorative. Împreunã cu câþiva colegi
am avut succes la Ateneu (1990), Casa Vianu (1991), Zalomit
(1994). Am realizat o placã pentru basorelieful lui Nicolae Droc-
Barcian ºi o inscripþie pentru eventualitatea refacerii Crucii
„Tinerimei Române” de la Cãlugãreni. Am comandat inutil plãci
pentru casele Mateescu ºi Barbilian (demolate). Am proiectat,
fãrã a obþine materializarea, placa pentru casa profesorului
Alexandru Cartojan, dar am reuºit instalarea celei de pe faþada
Inspectoratului ºcolar judeþean (în memoria profesoarei Aurelia
ªtefãnescu). Am fãcut ºi alte propuneri, fãrã a pierde speranþa cã-
i voi convinge, mai devreme ori mai târziu, pe concetãþenii
interesaþi (dacã ar fi sã amintesc doar datoria matematicienilor
faþã de locul de naºtere al lui Miron Nicolescu, fost preºedinte al
Academiei Române). De maximã importanþã pentru viitorul
turismului cultural în municipiul Giurgiu ar fi marcarea unor
locuri istorice, de talia celui pe care era situat hanul care a gãzduit
„congresul” ruso-turc din 1811 ori cel al pieþei cartierului
bivolarilor (eroii revoltei de la 1873).

Amplasarea unor monumente de for public ne-a preocupat de
asemenea, cele mai multe dintre ele având ºi caracter memorial.
Muzeul nostru a avut meritul principal în ridicarea busturilor lui
Nicolae Iorga ºi Ion Vinea, dar ºi în recuperarea celui al
politicianului liberal giurgiuvean Vasile Iepurescu. Ni s-a cerut
sfatul ori opinia ºi în legãturã cu alte statui ori reprezentãri plastice,
dar nu întotdeauna s-a þinut cont de ele.

Rãmâne de domeniul unui viitor neprecizat (condiþionat,
indiscutabil, de un reviriment economic semnificativ ºi de un
climat social-politic relaxat) proiectul memorialului de la
Cãlugãreni ºi cele pentru ctitorul Cetãþii din Insulã (Mircea cel
Bãtrân) ºi pentru voievozii vlãºceni (Radu ºi Constantin ªerban),
fãrã a-i uita pe marii cãrturari Udriºte Nãsturel Herescu ºi Filotei
din Mârºa.

De la banala popularizare la marile proiecte editoriale
Câteva zeci de comunicãri la manifestãri ºtiinþifice, numeroase

acþiuni culturale ºi câteva sute de articole în presã au reprezentat
forme primare de valorificare a cunoºtinþelor obþinute, pânã la un
moment dat, despre diverse personalitãþi locale, dar ºi naþionale.
O formã superioarã a fost transpunerea lor în cãrþi, cu scopul
edificãrii unui sector distinct în cadrul bibliografiei giurgiuvene.

Primul program de anvergurã l-am conceput împreunã cu
Editura Vinea, în vederea pregãtirii aniversãrii centenarului naºterii
marelui poet ºi ziarist. Prin asocierea altor trei instituþii de culturã
s-au  putut tipãri atunci volumul Moartea de cristal ºi revista
Aldebaran. Din pãcate, proiectul „faraonic” al unei ediþii critice
(ºi parþial facsimilate) a operei lui Ion Vinea s-a dovedit a fi peste
puterile iniþiatorului ºi aºteaptã o iluzorie reformare a domeniului.

A urmat inaugurarea seriei Restituiri, gânditã sã gãzduiascã
scrierile doveditoare ale relaþiilor unor oameni de culturã (unii
celebri, alþii obscuri pentru marele public) cu oraºul ºi judeþul

Giurgiu. Au vãzut lumina tiparului antologii din operele lui Nicolae
Iorga (1995), Tudor Vianu (1997) ºi I. A. Bassarabescu (2003).
Au rãmas, în diverse stadii de elaborare, numerele privindu-i pe
Mircea Dem Rãdulescu, Scarlat Stãncescu ºi Ion Luca Caragiale,
dintre care ultimul a fost de douã ori refuzat de la finanþare (în
2002 ºi în 2012), din obtuzitatea unor conducãtori ai judeþului.
În compensaþie, un succes a fost finanþarea de cãtre Fundaþia

Europeanã Titulescu a volumului
consacrat relaþiei de prietenie dintre
marele nostru diplomat ºi giurgiuveanul
Nicolae Raicoviceanu (2003).

Un program urmãrit cu perseverenþã
timp de trei decenii este cel al reunirii
tuturor mãrturiilor lãsate posteritãþii de
patronul spiritual al Muzeului. El a
culminat în 2011 cu volumul lui Teohari
Antonescu, Scrieri arheologice uitate,
care va fi completat de un al doilea
volum, aflat în pragul editãrii în acest
an. Pe aceeaºi linie de preocupãri se
situeazã valorificarea moºtenirii rãmase
de la fondatorul instituþiei, primul tom
al Caietelor Dumitru Berciu fiind nu
numai un succes istoriografic, ci ºi o
reunire de documente utile statului român
în procesul recuperãrii Institutului sãu
din Albania. Dizolvarea parteneriatului
cu fostul muzeograf Bogdan Tãnãsescu
a îngreunat continuarea seriei, dar
sperãm cã ea va putea fi reluatã în anii
viitori.

O restanþã dificilã, pe care vom încerca
sã o recuperãm cât mai curând, este
culegerea de amintiri ale foºtilor elevi ai

Liceului „Ion Maiorescu” despre cel mai înzestrat manager ºcolar
din istoria învãþãmântului giurgiuvean. Iniþiativã a ilustrului nostru
profesor Ion Mateescu, lucrarea ne-a fost încredinþatã spre
redactare de domnia sa, dar a fost victima unui ºir de invidii ºi
ghinioane, fiind parþial distrusã. Munca migãloasã de refacere a
volumului, ce se va intitula simplu ºi edificator Directorul, dorim
sã rodeascã în 2016, spre a-l reda pe marele Savin Popescu
contemporanilor noºtri, dar ºi generaþiilor urmãtoare.

În 2011, secþia de istorie memorialã a Muzeului judeþean
„Teohari Antonescu”, în parteneriat cu Centrul cultural „Ion
Vinea”, a iniþiat proiectul „Ateneul”, conceput de mine ºi aprobat
de Consiliul local al municipiului Giurgiu. Ultima etapã a acestui
proiect a condus la alcãtuirea unui volum de studii ºi documente,
coordonat de muzeograful Gelu Brîncoveanu ºi avându-i printre
autori, pe lângã noi doi, ºi pe foºtii colegi Mircea Alexa, Ancu
Damian ºi Cornelia Dobrotã. De departe cea mai complexã ºi cea
mai completã lucrare din relativ scurta istorie a secþiei, „Ateneul”
va servi atât pentru viitoarea monografie a vieþii culturale
giurgiuvene, cât ºi pentru cea a personalitãþii ei dominante,
avocatul ºi omul politic Nicolae Bãlãnescu. Din nefericire, în
primãvara acestui an, o coaliþie de factori aculturali a întrerupt cu
brutalitate drumul nanuscrisului cãtre editurã. Nu ne rãmâne decât
sã aºteptãm deblocarea lui, iar conjunctura din acel moment sã ne
permitã reluarea negocierilor pentru editare.

Consideraþii finale
În anul 1975 am început o veritabilã aventurã, nu atât cea a

reconstituirii vieþii culturale giurgiuvene din epoca modernã ºi
contemporanã, cât cea a identificãrii ºi cunoaºterii personalitãþilor
care au venit în contact cu ea ºi cu meleagurile vlãºcene, într-un
mod sau altul.

Am scormonit mai ales dupã oameni uitaþi, unii datoritã unor
conjuncturi nefaste (dar „benigne” în regimul trecut), alþii ocultaþi
din „motive ideologice”. Aceºtia din urmã erau, de regulã,
aparþinãtori ai aºa-ziselor clase exploatatoare (politicieni, militari,
magistraþi, diplomaþi ºi alþii asemenea), dar ºi din alte categorii
sociale. Unii cãzuserã victime „dictaturii proletariatului”, alþii se
exilaserã ºi se declaraserã ori fuseserã declaraþi „duºmani ai
poporului”.

Am aprofundat viaþa ºi opera atât a celor acceptaþi de regimul
ceauºist, cât ºi a ostracizaþilor. Pentru cei ce intraserã în veºnicie
am început adunarea mãrturiilor documentare, a operelor (publicate
ori manuscrise), a obiectelor cu valoare memorialã. Pentru
personalitãþile în viaþã am reuºit, în câteva cazuri, sensibilizarea
lor (propunându-i la cetãþenia de onoare, invitându-i la manifestãri
cultural-ºtiinþifice gãzduite de oraº ºi judeþ, determinându-i sã ne
facã donaþii etc.).

Am cãutat sã colaborez cu instituþii ºi organizaþii care-ºi
propuneau obiective ce se interferau cu ale mele (participând
spre exemplu la concursurile literare naþionale „Dimitrie
Bolintineanu”, „Nichifor Crainic”, „Ion Vinea” ºi „Petre
Ghelmez”, la primele douã chiar concurând cu eseuri despre
scriitorii ce le patronau). Am reuºit sã atrag colaboratori din
Bucureºti ºi din alte centre, care ne-au facilitat accesul la informaþii
despre vlãºceni importanþi. Am gãsit nu odatã sprijin la colegi
din muzee, arhive ºi biblioteci, la cercetãtori ºi colecþionari, la
simpli iubitori de culturã. Am înfruntat ºi necazuri, cãci mi-au
pus beþe în roate feluriþi oportuniºti ºi escroci, unii politruci ºi
funcþionari rigizi, ba chiar ºi unii colegi invidioºi.

Faptul cã nu m-am putut concentra numai asupra aspectelor
înfãþiºate (având multe alte obligaþii), vastitatea domeniilor
abordate, precaritatea patrimoniului memorial salvat reprezintã
tot atîtea motive pentru care nu mã pot declara mulþumit cu stadiul
la care am ajuns. Dacã Cel de Sus îmi va îngãdui, voi continua
aventura începutã acum 40 de ani ºi voi încerca sã las urmaºilor
probe pentru cunoaºterea valorilor ºi modelelor legate de câmpia
noastrã „sudistã”. Sunt înhãmat în continuare la recuperarea lor
ºi sper sã îmbunãtãþesc bilanþul la semicentenar.

CONSEMNÃRICONSEMNÃRICONSEMNÃRICONSEMNÃRICONSEMNÃRI
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IERTÃRILE

Victoria Milescu
El vine cu lumea pe tãlpi

cu cerul încã în flãcãri

din începuturile caste, din strigãte, din tãceri

muºcate pe rând de oameni, de vierme

iartã-i strigãtul roºu

de dincolo de ferestrele crenelate

unde regii joacã ºah având ca piese

propriile trupuri înfrigurate

iartã-i geamãtul

lângã zidul din piatrã rarã

zbuciumul de-a fi noapte ºi zi

în secunda curbatã

rostindu-l, l-aº putea risipi

în câmpul minat al silabelor înainte

de-a se închega în cuvânt

el cântã ºi gloriei tale

în rãzvrãtitul meu sânge

îndoit cu venin sã-l poatã bea

ºi sã rãmânã departe

iartã-l când se târãºte prin lumea întortocheatã

când se rostogoleºte ºi urcã

cu îndoieli ºi minciuni ejectate

de aripi desperecheate

iartã-l când mã sfâºie ca un leu, ca un iepure

ca un scarabeu regal

plin ºi gol precum un adevãr inutil

spãrgându-mi fereastra cu

un bilet de adio frivol

iartã-l când mã þine în gheare  ca viaþa

cu gura ei de câine

ºi ochi de dragon cu solzi de aur

pãzindu-ºi comoara

când umblã pe acoperiºurile arabe

sudoarea-i cade ca mãrgelele pe tarabe

iartã-l cã scrie

cu mâinile ºi picioarele ºi omoplaþii

în groapa comunã

unge cu pãcurã roata memoriei

bea vãzduhul rãmas de izbeliºte

ceva nedesluºit e între noi duminica

dupã furtunã

pãsãrile se ridicã din farfurii

ºi plec ºi rãmân

el plânge râzând

fereastra se sparge de chiot

stârnind lãutarii

iartã-l cã mereu e departe

ºi se tot îndepãrteazã

la început de an începe cartea neterminatã

ce creºte în urlet cu  fiece paginã roasã

ca o mârþoagã mâncând jeratic

iartã-l când e dulce ca o stanã de sare

biciuind crivãþul, austrul cu iubire, cu urã

retrocedând  insomnia

pietrelor ce au cãzut odatã din lunã

iartã-l cã e luminã casantã

cu ochi de fiarã purã ºi credincioasã

prin pãdurile de argint, de aramã

îmi spune cã am putea muri demn

sub afluenþe autumnale

decorate cu ordinul serviciu credincios

cu flori în stare sã-ºi mituiascã parfumul

implorându-ne

sã ne facem pulbere ºi sã ne suflãm peste apã

iartã-l cã nu mai ninge

peste cozonacii proaspãt

scoºi din cuptor

iarna umblã pe strãzi în rochia de zãpadã

decoltatã, cu umerii vineþi

el o cheamã  în casã sã se-ncãlzeascã

dantelãria ei de gheaþã

îi cade la picioare

tandreþea lui o ucide

viscolul dã de pereþi lacrima neconsumatã

el poate îndeplini uneori orice dorinþã

pledând pentru asumarea totalã

vom pleca împreunã

chiar dacã nu sunt aleasa

viaþa se înspãimântã uneori privindu-l

prin vena jugularã întredeschisã

iartã-l cã exerseazã solara moarte, beat, singur

balanþa creierului se înclinã

spre talgerul cu tableta albastrã

scriu cu fosgen

ca o  târâtoare prin iarba sãratã

prin carnea dulce a norocului

trece roata dinþatã

patrula de noapte trece prin el

el prin mãduva umbrelor

lãsându-mi o cicatrice pe obraz

sau un sãrut

luându-mi ce mã înspãimântase pânã atunci

iartã-l pentru cohorta care-l urmeazã

furioºi, muribunzi, exaltaþi

le aruncã o pâine ºi o sticlã

care nu se sparge niciodatã de noul bordaj

îmbarcând þãrmul, un pasager clandestin

îi place când îl aºtept lipitã de struguri

în oraºul unde locuim singuri

toarnã întuneric în ceºtile de cafea

iad în sfiiciunea cameliilor

iartã-i pielea, oasele umplute cu aer brun

la o vânãtoare un glonþ

l-a nimerit din mers

cãzând cu faþa spre tine

bolborosind într-o limbã strãinã

doar tatãl meu, scorpionul, l-a înþeles

învelindu-l cu gheaþã verzuie

spaimele lui cresc în mine

ca-ntr-o menajerie

oameni ºi animale respirând  laolaltã

imitându-se reciproc

trec oameni pe lângã el ca pe lângã un rug

luând câte un pumn de materie purã

în atelier modeleazã îngeri cu cap de lup

decoreazã vasele emailate

unge uºiþa, potriveºte belciugul, lacãtul, cheia

îl ºtiu de când eram lacrimã în pocalele bizantine

somn pe o corabie trasã de un elefant

mateloþii sar de pe un þãrm pe celãlalt

câte inimi bat în ritmul bãtãilor inimii lui

numai odgon, numai cânepã

iartã-i venirea târzie cu raze tãioase în plete

mama l-a spãlat cu laptele ei

l-a legat de catargul

pe care fluturã steagul piraþilor

privind faþa ciuruitã a morþii

viaþa lui ca o magazie spartã

cu orizontul tras cu pensula din pãr de cãmilã

pe clanþã amprentele îngerilor

minunându-se de mâna lui cubicã, romboidã

unii au aþipit în el

alþii abia se mai þin pe picioare

braþul macaralei îi depune pe terasa de bloc

mai aproape de ursa mare

când rãsare din asfinþit

cu barba roºie, ochi de smarald

mã bate pe umãr cu un ciulin

cât un bãrãgan de diavol cu zâmbet blajin

ce nu poate viaþa reuºeºte piatra

din praºtia zilei de azi pe mâine

solara lui umbrã mai mult te încurcã

ºi binefãcãtoarea-i durere

curajul de a se teme

jucându-se la marele telex

ºi el a plâns pentru o tâmplã ciuruitã

strigându-le peºterilor: adânciþi-vã

în liliecii voºtri nocturni

cuvintele devin mai uºoare

pentru umerii fãrã carne

prin deºertul iubirii, prin canioanele ei

un cuþit zburãtor cautã doar inima unui temerar

el mã îmbrãþiºeazã cu lacrimile

în gara înceþoºatã

trece pe lângã mine luat de mulþime

apoi se întoarce cuprinzându-mã pe furiº

aburii locomotivei dizolvã

tot ce soseºte ºi pleacã

mama plânge în cântecul sãu

ºi pune la cale nunta

el nu are nici palat nici bordei

gustând din putere ca dintr-o conservã expiratã

lãsând sã se odihneascã puþin momeala

nu are cuib nici bârlog

valurile zdrenþuite-i schilodesc singurãtatea

sub grindinã îºi cautã adãpost alãturi de  mama

e simplu dar creºte aiurea

pe strada cu plopi

ce ies din viaþã pe uºa din dos

iartã-l cã uneori am fost viperã, sulf ºi uraniu

viespe în veºmânt de sulfinã

ceaþa pe feþele marinarilor strãpunºi de harpoane

nu mã-nduram sã plec din emisfera lui dreaptã

iartã-l când nu-l aud bombãnind

când reparã motorul inimii ce huruie

vechi ºi stricat

ºi face din orice lucru rar unul obiºnuit

ca o soartã trasã la indigo

iartã-l cã e sãrac ºi bogat

învãþând sturionii sã scrie

ºtie lumina pe dinafarã

afarã e vânt înãuntru furtunã

se trezeºte cu frunze de laur din vis

scriu despre ce nu pot vorbi

presar pulberea zilei pe prãjitura de nuntã

scriu despre cei ce privesc înapoi, frumoºi

încã tineri

o dulce rãcoare se împotriveºte

soarelui lucind ca un scut

printre morþii murind în picioare

el mã târãºte de acolo-acolo

cineva mã loveºte ºi oraºul se sparge

sângele-i curge pe trotuare

înmoaie zãpada

numai durerea conteazã spune tata

înnodându-i cravata cu bulinele preferate

cineva îi întinde o mânã ca un cuþit

lumea o ia încet înapoi

frumuseþe sau adevãr ? întreabã mama

iartã-l dacã n-a îndrãznit sã-þi fie egal

carnea lui fragedã ia forma scaunului de

torturã

fãrã ºansã e zâmbetul lui fãþarnic

clãdind picãturã cu picãturã

o casã albastrã, cu o masã albastrã

un pat albastru înghiþind roºul

mã dezbracã în drum de piele, de pene, de

oase

apele se cuibãresc în mine de-a valma

iartã-l pentru dorinþa-mplinitã de peºtiºorul

de aur

muºcând din felia de lunã pe prag

ca pe-un cartuº rãtãcit prin spasmele verii

l-ai prins în nãvod

a urmat arderea

apoi învierea caznelor din blesteme

dincolo de amãgire nu e decât ironie

iartã-l cãci lui i se cuvine tot ce e-n mine

iartã-l pentru durerile cu care-l ademeneºte

alcoolul unui secol de pivniþe cu vechi butoaie

unde imaginaþia a prins mucegai

petrece cu strãini ce nu-ºi dezvãluie chipul

dar ce importanþã are

când vãzul vede doar ce i se aratã

eu sunt prima lui dimineaþã

primul salt la beregatã

în ziua facerii elementelor

el preface biciul în cuvântul

cu magice întrebuinþãri

sunt parte din cuvântul

ce nu va muri niciodatã

iartã-l când se îmbatã cu iluzia tinereþii

când plânge cu lacrimi ce pot orbi pe oricine

încercând sã astupe

plaga împuºcatã a unui asteroid

vântul suflã peste pãrul ebenin, reflectorizant

într-o asprã încordare

iartã-mã cã nu sunt ca el

cã nu-l pot ierta, iartã-mã, iartã-mã...
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CÂND BRUMELE  SE NASC

Când brumele se nasc se liniºteºte tot,

Culorile frumoase, în toamnele târzii

Dau frunzelor semnalul cãderii, pe felii,

De parcã asupra lor pornitu-s-a complot.

Toþi pomii se golesc deºi se-anunþã frigul,

ºi viþa dintr-o datã, apare ca golaºã,

Iar nucul este primul pe lista ce e-n faºã.

Da, frunzele cu toate  îºi desfãºoarã vigul !

Rãmân în amorþire pe ramuri care-s vii,

Toþi mugurii din care porni-vor, frunze, flori,

Atunci în primãvara  când vin ºi  sãrbãtori,

ºi pãsãri se întorc din vaste pribegii.

ºi ciclul se reia cu tot cu frumuseþi,

Ca în cãmine calde sã creºtem blânzii feþi.

PÃIENJENIª DE RAMURI

Pãienjeniº de ramuri în nuc acum se vãd,

De când cãzutã-i bruma prin frunze e prãpãd,

Ai mai rãmas vreo nouã ºi asta pentr-o zi,

De nu cumva lipite acolo vor pieri.

În spatele-i e cerul albastru, niºte nori,

Ce albi anunþã stenic spledidele ninsori,

Un vânt molatic cântã la frunzele rãmase,

Îngãlbenite iute de parc-ar fi mãtase.

În vie ruginiul cu iama s-a-mpãcat

ºi clorofila nudã a luat la mestaecat,

În piersici ºi în peri s-a ridicat roziul.

Acolo vor trona pân-va veni târziul.

E toamnã, eºafodul pe care nu-l dorim.

Prin frunzele cãzute induce ce sporim.

E IARBA O TÃRIE

Se-nveºniceºte iarba în timpul moºtenit;

De cum începe toamna cu ploi sau fãrã ele,

Ridicã vârfu-i verde ºi-n vremurile grele,

ºi duce mai departe bagajul de granit.

O poþi vedea în locuri ce nu te duce gândul,

Acolo  îºi ridicã ea  sabia-i tãioasã,

ºi face liniºtire în zona cea umbroasã,

De face alianþã cu cel ce-l vrem, sorbându-l.

E hranã pentru noi când grabnic ne-nconjoarã,

Un soi de  zburãtoare lãsate pe pãmânt,

Fãcute pe de-a-ntregul de cel ce e Cuvânt,

ºi nu e de acum, a fost cândva o varã.

E iarba o tãrie fãcutã din tãrii,

Sã nu credeþi cã viaþa e doar în ierbãrii!

E VIÞA…

E viþa doar cu frunze ºi pomii toþi la fel,

Uºor se joacã vântul, precum un biet rebel,

ºi ele se desprind, nu cum rãzbate fructul,

Mai rar ajung departe, nu se-nfiripã multul.

E rândul lor sã plece spre zarea de pãmânt,

Ieri nouã ne-au trimis ce-aveau mãreþ ºi sfânt,

Apare transparenþa, natura e golaºã,

N-ai zice-n primãvarã c-apare în vreo faºã.

ºi picãturi de ploaie le duc pe verticalã,

E vremea spre îngheþ, nu este estivalã,

Se-ntinde cafeniul, precum ne este lutul,

El este tuturora aproape ca ºi scutul.

Ce micã este frunza dar este o uzinã,

ºi þine viaþa dreaptã, sã fie chiar reginã.

Floricã DAN Florin IORDACHE Ion HAINEª
IREMEDIABILA TRISTEÞE

N-am de ce sã fiu un optimist,

Dupã ce decenii am trecut prin viaþã.

Sufletu’mi rãmâne enigmatic,trist.

Versurile mele nu se vând la piaþã!

N-am scris de pupeze, nici de cãþei,

Versurile mele nu sunt cãrþi poºtale

ªi nu se vând nici pe doi lei,

În România dealu’i deal ºi valea-i vale!

ªi boschetari sunt cei mai mulþi poeþi,

Savanþii doar de ochii lumii,

Se dau politicienii cu capul de pereþi

ªi la alegeri vin, de se adun nebunii!

N-am de ce sã fiu un optimist,

Sufletu’mi rãmâne enigmatic,trist.

DE CRÃCIUN

Pe la mine Moº Crãciun

A uitat demult sã treacã...

Poate-n viaþã n-am fost bun

ªi-am sãrit din cracã-n cracã!

Pe la mine Moºul drag

Nu mi-a mai bãtut la uºã

Ca sã-l vãd cu sacu’n prag

ªi privirea-i jucãuºã.

Dar pe la un miez de noapte

Mi s-a furiºat tiptil

Visul cu douã nepoate

ªi-am redevenit copil...

Moºule de prin zãpezi,

Vino Taicã sã mã vezi!

EXPERIMENT

Fãrã sentiment

Iatã un experiment...

Se iau cuvintele banale

ªi se aruncã în canale

Cãrþile de poezie

Se vor citi la afazie

Când degetele de la picioare

Vor deveni nesimþitoare

ªi se va visa în somn

Pe tron cum stã mãritul Domn!

Mai adânc pe sub pãmânt

Se va auzi un cânt

Protoni prin ceaþã scãpãrând:

Big-Bang, Big-Bang...

Balang...Balang

El ºi Ea pe canapea

Big-Bang, Big-Bang pe duºumea

O gaurã se va cãsca

De la Zürich la Dolhasca

ªi de-acolo la Moskva

Pânã la ruºi mai va...

ªi va fi o veselie

Cu furtuni de Sânt Ilie

Cu maºini în þigãnie

ªi împuºcãturi o mie!

Cineva pe undeva

Face un experiment sadea

Omul e particulã

Proastã ºi minusculã!

CUVINTELE

Cuvinte-pãsãri,

cuvinte care zboarã cu aripi mari,

întinse larg

peste câmpii ºi peste munþi, ºi peste ape,

pasãrea-albatros, pasãrea-vultur, pasãrea- mãiastrã,

ce iau în stãpânire orizontul,

pândind cu ochi misterios pãmântul,

plutind imponderabil ca-ntr-un vis,

cuvinte care zboarã cu aripi mici, uºoare,

viu colorate, cuvinte exotice,

ca pasãrea-lirã, pasãrea-paradis,

cuvinte domestice, cuminþi, liniºtitoare,

cuvinte sãlbatice, biciuitoare,

cuvinte coºmareºti, obsedante,

ca „pãsãrile” lui Hitchock,

cuvinte trecute prin foc,

ºi renãscute ca pasãrea phoenix,

cuvinte cãlãtoare ca ºi cocorii

care zboarã, ducând cu ele

nostalgia unor þãri mai calde,

cuvinte care cântã ºi te trezesc în zori

în triluri de privighetori.

LIMBA ROMÂNÃ,

PAVÃZA MEA

Limba românã mã apãrã,

la adãpostul ei mã simt întreg,

pot sã respir, sã visez, sã zbor

numai în limba românã,

pot sã beau apa purã a izvoarelor,

sã privesc uimit cãderea zãpezilor,

cu fulgi mari, imaculaþi,

care plutesc ca niºte îngeri

peste þinuturi îndepãrtate,

pot sã gândesc, sã iubesc

ºi sã scriu

numai în limba românã,

care mã apãrã de invazii strãine,

de invenþii stâlcite, vulgare,

pãstrându-ºi puritatea dintâi,

ca la o permanentã naºtere.

LA CETATE

La Cetate, colþ de rai,

Unde tu mã desmierdai,

Când eram la luncã-n vie,

Vremea din copilãrie,

Care-a fost ºi nu mai este,

A rãmas doar o poveste,

Cu petreceri jos, în vale,

ªi cu murmur de cavale,

Cu cântãri de pãsãri-lirã,

Care încã mã inspirã

Sã mã-ntorc la primii muguri,

Sã sug þâþa de la struguri,

S-aud suspinând izvoare

Unde uiþi cã se mai moare,

Lângã Dunãrea bãtrânã,

Paºii încã mã mai mânã,

Jos, în vale, la Cetate,

Colþ de rai, eternitate.
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Sarah Ramezani

De doi ani ºi jumãtate citesc, cu interes ºi cu o anume curiozitate, eseurile pe care le scrie Sarah Ramezani, una dintre tinerele cele mai inteligente ºi

mai pasionate de literatura românã din câte cunosc.

Elevã în clasa a unsprezecea a celebrului Colegiu Naþional „Gheorghe Lazãr” din Bucureºti, Sarah Ramezani a citit, pânã în acest moment, cãrþile

fundamentale ale literaturii naþionale ºi a consemnat într-un jurnal de lucru scenele, personajele ºi situaþiile paroxistice din aceste opere.

Debuteazã, acum, în prestigioasa revistã Sud cu eseul Non iubirea, în care, cu discernãmânt, cu sensibilitate ºi cu o mare capacitate de introspecþie,

analizeazã aceastã temã tulburãtoare a literaturii lumii.

Am încredere absolutã în talentul ºi perseverenþa aceste scriitoare aºa de instruite ºi aºa de mature. (Nicolae Scurtu)

ªi ei îi plãcea sã scrie... Cuvintele îi dansau în privire ºi

ecoul cântecului lor se auzea în fiecare bãtaie frivolã a

inimii ei. Virgulele i se rãsfirau printre gene, frânturi de

gânduri neterminate se înºirau între paranteze, captive în

obscuritatea semiînþelesului lor, ca un purgatoriu între

emoþie ºi sentiment.

Silabele se legau în cuvinte, cuvintele în propoziþii,

propoziþiile în fraze, într-un izvor nestãpânit de pasiune eternã. Înþelesul lor o poseda, punea

stãpânire pe voinþa ei, supunea gândul ºi instaura domnia inimii... Inima era confuzã, o confuzie de

o inocenþã obscenã ce umplea pagina de gânduri anulate de brutalitatea stiloului banal, ce devenea

în mâna ei panã imperialã.

Fluturi de hârtie îºi frângeau aripile pãtate de cernealã într-un zbor imposibil al realului spre

fictiv. Miliarde de particule de manie în stare purã îi explodau în minte cu fum de artificii ca apoi sã

pluteascã cu delicateþea petalelor de trandafir eliberate spre deliciul îndrãgostiþilor ºi sã se aºeze

treptat-treptat pe filele caietului ei.

ªi el era inspiraþia ei... aºa de diferiþi unul faþã de altul, aproape opuºi, ºi totuºi atât de asemãnãtori.

NON-IUBIREA
Abia acum putea ea sã-i vorbeascã liber, singurã, în intimitatea gândului ei. Iar ea îi scria lui

pagini, file, caiete întregi, pe care le citeau doar alþii... Dar privirea ei recita poezia iubirii lor, iarãºi

ºi iarãºi, cu fiecare spectru de aur din iriºii ei albaºtrii. Îl privea cu o intensitate care pe el îl speria

ºi pe ea o aducea cu un pas mai aproape de nebunie.

Îi era aºa de drag sã se piardã în ochii negri care ascundeau atâta mister ºi spera ca într-o zi

soarele din ochii ei sã risipeascã întunericul dintr-ai lui ºi sã-i lase la ivealã inima, fragilã ºi

neprotejatã, gata sã se spargã la cel mai mic cuvânt nepotrivit al ei.

Aºa cã îºi alegea cuvintele cu grija cu care alte femei îºi îngrijeau copiii. ªi nu era acelaºi

lucru?... Aceste cuvinte cãrora le purta o dragoste maternã nu erau oare simbolul unic al iubirii

lor?... o iubire care nu se manifesta într-un dormitor, ci undeva adânc, dincolo de rânduri, printre

paginile unei cãrþi.

Iar el nu îi împãrtãºea trãirea, nici tremurul, nici ardoarea... ªi inima ei se sfãrâma încet, bucatã

cu bucatã, dãruindu-se cu totul agendei de hârtie.

ªi poate cã într-o zi, când ea va fi de mult pulbere de stele, o altã fatã va citi caietele ei ºi se va

îndrãgosti ºi ea de el... nu, nu de el, de el prin ochii ei, de eroul ei de poveste care ºi-a pãrãsit

prinþesa înainte de finalul fericit.

Antonia Toader

Mã numesc Antonia Toader, am aproape 13 ani ºi sunt elevã în clasa a VII-a la ªcoala

Gimnazialã nr. 11 „Ion Heliade Rãdulescu”, din Bucureºti.

Dragostea mea pentru poezie a luat naºtere de când tainele scrisului ºi ale cititului mi-au

fost încredinþate ºi lumea în care imposibilul devine posibil ºi-a deschis larg porþile ºi mi-a

dãruit privilegiul sã fiu cãlãtor în galaxia cuvintelor.

Încã din fragedã copilãrie, mi-a plãcut sã mã joc de-a v-aþi ascunselea cu metafore, epitete,

personificãri, iambi, amfibrahi…, pentru cã îmi place sã cred, aºa cum minunat afirma

scriitorul Ion Andreiþã (Bucureºtiul literar ºi artistic, anul III, nr. 8(23), august 2013, „O

nouã floare în grãdina literelor româneºti”) cã fac parte din „lumea ce gândea în basme ºi

vorbea în poezii”.

„Colþul liric” din cotidianul Curierul de Vâlcea, care m-a gãzduit de douã ori, în lunile

februarie ºi martie ale anului 2012 (Curierul de Vâlcea, anul XXIII, N2. 6228, 23 februarie

2012 ºi anul XXIII, N2. 6238, 8 martie 2012), cu poeziile „Iarna mea” ºi „Celei mai

scumpe”, a reprezentat flacãra unei noi pasiuni ce avea sã se materializeze anul urmãtor.

Între timp, am participat la diverse concursuri de scriere literarã, printre care amintesc:

Concursul Naþional „Zâmbet ºi culoare”, ediþia a II-a; Concursul Internaþional de Scriere

Creativã „Copilul în lumea cuvintelor”; Concursul judeþean „Copilãrie, ce frumoasã eºti!”

(Blaj) – la toate obþinând  premiul I.

În anul 2013, mi-am adunat scrierile într-o plachetã de versuri, intitulatã „Jocul fulgilor de jar” (Editura RawexComs, Bucureºti,

2013; editor Raluca Tudor; cu ilustraþii aparþinând pictoriþei Floriana Hristudor-Hilohi) – lansatã la Biblioteca Metropolitanã

„Mihail Sadoveanu”, primind frumoase cuvinte de apreciere ºi încurajare din partea scriitorilor: Emil Lungeanu, Nicolae Dan

Fruntelatã, Florentin Popescu, Victor Gh. Stan, Ion Andreiþã, Romaniþa ªtenþel. În Cuvântul de întâmpinare, scriitorul Florentin

Popescu afirmã: „Antonia Toader face parte dintre copiii cu o mare sensibilitate ºi cu un mare bun simþ, care ºtiu sã vadã poetic,

sã trãiascã sincer ºi sã ne vorbeascã din tot sufletul despre cei din juru-i: naturã, anotimpuri, dar ºi colegi, învãþãtori, pãrinþi ºi în

genere oameni de bine. Ea se bucurã de venirea primãverii, ºi de cântecul pãsãrilor, de fulgii de nea ºi de joaca pe derdeluº,

descoperind în fiecare moment al zilei ºi-n fiecare întâmplare bune prilejuri de a scrie poezie”, gânduri la care nãzuiesc sã ajung.

În acelaºi an, am avut onoarea sã mi se decerneze, de cãtre scriitorul Ioan Barbu, Trofeul „Cerurile Oltului” pentru debut

precoce în poezie, în cadrul Salonului Naþional de Literaturã ºi Artã „Rotonda Plopilor Aprinºi”.

LUMEA

COPILÃRIEI

Mã plimb prin copilãrie,

Lume de vis, idealã,

Fãrã ca nimeni sã ºtie

Lumea mea imaginarã.

Sunt copil ºi fabulez

Cãte-n lunã, câte-n stele

Zâna bunã o urmez

Printre fluturi ºi zorele.

ªi alerg din floare-n floare

În frumosul cer divin

Sub noianul de petale,

De comete ºi lumini.

ªi adorm cu gânduri bune

Când pe Venus, când pe Marte

Obositã de minune

ªi de farmecu-i aparte.

De pleca-va mai devreme

Lumea despre care-am scris

Nu am de ce a mã teme:

O voi lua cu mine-n vis.

Existã o speranþã

Îndemn la cutezanþã,

La faptã ºi la vis

Precum acest poem

Rãmâne un îndemn

La scris.

PRIMÃVARÃ

Primãvara e aici?

E la groapa cu furnici? –

Ea, care nu avea tihnã,

E-n concediu de odihnã

ªi atunci, cu toatã sfada,

A continuat zãpada,

Iar în parcul luminos

Bate un vânt nemilos

Chiar ºi soarele-a rãcit

ªi trebuie încãlzit –

ªi de azi de dimineaþã

Îi suflãm cu toþii-n faþã

Doar un puºti, venit de-a dura,

Strigã cât îl þine gura:

„Primãvarã, Primãvarã,

Când vii iar la noi în þarã?”

ZBOR

Vreau sã zbor, sã zbor departe,

La nimic sã nu gândesc –

Vântul numai sã mã poarte

Spre-un liman ce-l nãzuiesc

Un liman suav de pace,

Toþi vecinii sã-mi zâmbeascã –

În care nu are-a face

Rãutatea omeneascã

ªtiu cã-i un gând de copil,

Dar sã se-mplineascã, jur! –

Mâine, când mã urc tiptil

Într-o vârstã de matur.

SPERANÞÃ

Existã speranþã mereu,

La bine ºi la greu

Eu însã voi susþine

Speranþa de mai bine,

Mereu

Încrederea te face

Sã zâmbeºti iar ºi iar,

Acasã ori pe stradã,

ªi lacrimi sã nu cadã-n

Zadar

(clasa a VIII-a, ªcoala Gimnazialã „Dumitru

Pãtraºcu”, Crevedia Micã, jud. Giurgiu)

TIMPUL

Timpul trece, nu stã-n loc

Sã îl opreºti nu poþi deloc.

De când aleargã ca nebunul

Nimeni nu-i mai þine frâul.

Sã îl opresc nu aº putea

ªi nici sã stau în calea sa,

Fiindcã-i de neoprit

El trece aproape nesimtit.

Timpul e o floare rarã,

Nu înfloreste a doua oarã

De s-ar opri mãcar o datã

Nu l-aº lãsa sã plece niciodatã.

Teodora Georgiana UDREA

(clasa a VIII-a, ªcoala Gimnazialã „Dumitru Pãtraºcu”,

Crevedia Micã, jug. Giurgiu)

IARNÃ

Iarna se aºterne

Peste tot prin sat

Cu nãmeþi, troiene

ªi cerul înnorat.

La geam cu margarete

Pe uºã clopoþei

În sobã focul arde

Miºcând scântei, scântei.

NINGE

Ninge, ninge domolit

Cu fulgii mari de nea

Peste satul amuþit

De frigul iernii, grea.

Copii cu sãniuþe

Cobor pe derdeluº

În timp ce neaua creºte

Covorul alb, de plu� .

Uºor ea, ziua, pleacã

ªi lasã locul serii

Cu luna ferecatã

Sub mantie de iernã.

Otilia Simona FINCA
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Victoria MILESCU Passionaria STOICESCU

Gabriel DRAGNEA
Poeta Ioana Sandu ne propune o carte  inspiratã,

Umãrul vântului, apãrutã la Editura Vremea din

Bucureºti, de cele care se vãd ºi cele care nu se vãd, din

a cãror coabitare rezultã lumea în care trãim. Vântul nu

se vede, nu se poate atinge, dar totuºi,  existã ºi se face

simþit, la fel ca poezia, prin efectele sale. Între acest

douã mari forþe se aflã poetul care le îndurã capriciile ºi

eternitatea.  Dar îndurã ºi realitatea vieþii sale zilnice,

cu mizerabilismul ºi splendorile ei. Vântul ºi poezia se

înrudesc, vântul ºi poezia nu cunosc graniþe, cãlãtorind

prin timp, spaþiu, prin suflete. Motivul cãlãtoriei, cel în

jurul cãruia se coaguleazã întreaga substanþã liricã a

cãrþii semnate de Ioana Sandu, se relevã chiar în prima

poezie. Spune poeta: ,,încep cãlãtoria pe umãrul vântului/

cu bucuria în faþã”..  Daca viaþa e o cãlãtorie, ea trebuie

fãcutã cu bucurie. Dar bucuria din aceastã carte nu este

una dezlãnþuitã, exuberantã, ci o bucurie reþinutã, sobrã,

trecutã printr-un filtru analitic, ajungându-se uneori chiar

la acea bucurie amarã cu care se contabilizeazã numãrul

anilor, al deziluziilor, al suferinþelor. Existã o bucurie

decentã a plecãrii, o bucurie discretã a venirii, o bucurie

secretã a punerii pe hârtie a cuvântului, o bucurie bine

strunitã a cãlãtoriei prin lumea largã dar ºi prin lumea

contorsionatã a ,,eului aprins”.

Starea generalã este una de plutire, de survol a unor

spaþii diverse schiþate succint din câteva elemente

caracteristice, de panoramare a celor douã falii ale

existenþei sale, cea agrestã ºi cea citadinã, prima cu

farmecul pur al naturii, cu ape limpezi, câmpuri înflorite,

cu ºarpele casei ºi câinele pãmântului, a doua cu angoasa

omului modern, prins ,,în vacarmul schimbãrii”,  blocat

în orgolii, zãdãrnicie, în haosul civilizaþiei tehniciste.

Poeta sondeazã, exploreazã stãri de fapt ºi stãri

sufleteºti. Ele sunt transcrise cu înfrigurare ca sub

imperiul unei maxime urgenþe, fãrã a fi retuºate uneori,

ori cizelate calofil, cititorul fiind bulversat de  avalanºa

impresiilor al cãror liant e considerat inutil în acest tip

de comunicare transpersonalã. Fiecare piesã pare a fi

munca unui lucrãtor ce merge înainte cu îndârjire, fãrã

a întoarce capul înapoi lãsându-i cuvântului puritatea

lui primarã într-un montaj mozaicat, executat dupã o

logicã proprie, cu un mesaj subtil. Poeziile scurte

alterneazã cu cele ample, în acestea din urmã fiind plasate

inserturi axiomatice lapidare despre viaþã, despre

trecerea timpului, despre arta poeticã: ,,Ce ar fi trebuit

sã treacã a trecut”; ,,Nu te mai întorci în locul unde ai

zidit întregul”. etc.

Vântul, simbol al nestatorniciei ºi efemerului, capãtã

consistenþã prin atribuirea unui element omenesc

semnificativ – umãrul –, care sugereazã solidaritate,

senzualitate dar ºi suportul unei poveri: ,,Vântul bate/

umflã povara pe umãrul stâng/ luna plinã urcã pe vârfuri/

priveºte de sus/ te strânge în braþe”. Uneori povara e

chiar poezia sau dorinþa irepresibilã de a scrie.

Capriciosul vânt suflã în raza de luminã a sufletului dar

ºi în pânzele poeziei pânã dincolo de realul palpabil.

Cãlãtoria pe umãrul vântului exprimã dorinþa de

evadare, de detaºare, dorinþã clamatã uneori cu

vehemenþa adultului ultragiat, alteori cu blândeþea ºi

candoarea  unui suflet de copil, de fapt sufletul oricãrui

poet, ºi, pentru o clipã ºi fãrã voie aproape, gândul ne

duce la acea minunatã cãlãtorie pe care micul Nils

Holgersson al scriitoarei suedeze Selma Lagerlof o face

pe aripile unei pãsãri, strãbãtând þinuturi cunoscute ºi

necunoscute, pentru care o cãlãtorie înseamnã aventurã,

experienþã, iniþiere. ,,Învãþãturile cãlãtoriei se

acumuleazã, se uitã, se reamintesc”, spune profesoara

de geografie Ioana Sandu, iar poeta Ioana Sandu

observã din pragul uºii de fum cum ,,plecarea iese furiº/

cu sãgeata în spate”. Din spate vine timpul care, dupã

cum spune ,,vopsitoarea de pãsãri”: ,,pune pe umãrul

meu un an/ pe creºtetul celuilalt o nicovalã/ trãim pe

dinãuntru mai mult/ decât pe dinafarã.” Timpul îi dã

rãgaz ,,vorbitoarei în ºoaptã”  sã se pudreze  cu praful

din cãrþi, iar realitãþii sã se pudreze pe obraji cu polen.

La un moment dat, umãrul vântului se contopeºte pânã

la identificare cu umãrul pãmântean dar pãstrând în

matrice sinele  geamãn: rãzvrãtitul ºi îmblânzitorul:

,,Sufletul pleacã din pat de copil/ în pat de femeie,/

alege trupul abia refãcut/ ºi ciopleºte albii spumoase,/

vrea cu tot dinadinsul sã batã din aripi/ când sinele

geamãn/ aflã cã sunt împreunã - / rãzvrãtitul ºi

îmblânzitorul” (Împreunã). Poetul este un rãzvrãtit

precum vântul dar ºi un îmblânzitor de cuvinte, care nu

se vãd, nu se pot atinge, la fel ca aerul, fãrã de care nu

am putea trãi.

PE ARIPILE

POEZIEI

Aceastã carte pare conceputã dintr-o suflare, dar ea e bine

organizatã ºi gânditã îndelung. De fapt, aici suflarea înseamnã

suflet, iar sentimentul care l-a presat pe autor s-o scrie este pe

jumãtate dragoste, pe jumãtate datorie pentru ai lui, de la strãmoºi

la contemporani, pentru pãmântul natal, pentru istorie, pentru

istorii.

Totul începe cu o parabolã – cea a supravieþuirii: Mistreþul

orb. Cu orice colþi te-a înzestrat firea, în faþa vieþii, a vânãtorii la

care eºti zilnic expus, orbit fiind într-un final, cineva te duce prin

lume. ªi cine e în cartea comentatã acel „cineva”? Obârºia, matca

natalã, cu pãmânturile ºi strãmoºii, cu numele lor ciudate ºi

explicate filologic ºi istoric de cãtre autor.

Pãstrând proporþia, aº da ca un subtitlu acestor cuvinte de

întâmpinare a unei noi cãrþi, a vieþii retrãite în ea, De la Macondo

la Bãlãciþa, în capul ºi în sufletul meu Nicolae Dan Fruntelatã

rezonând oarecum cu Gabriel García Márquez. ªi aº aminti doar

douã aforisme celebre ale columbianului, care vin mãnuºã prozei

mehedinþeanului: 1) O patrie fãrã eroi e ca o casã fãrã uºi. ªi 2)

Moartea nu vine odatã cu vârsta, ci odatã cu uitarea.

Nicolae Dan Fruntelatã este cel al micii lui patrii, Bãlãciþa,

plinã de eroi a cãror viaþã meritã povestitã, ca un antidot împotriva

uitãrii. Aºa apar Alungarea din Dãsnãþuia, Testamentul bunicului,

Testamentul lui tata ºi celelalte scrieri cu virtuþi testamentare. În

final, cartea capãtã valoare de document.

Scriitorul nu poate trãi altfel, decât pentru a-ºi povesti viaþa,

decreteazã acelaºi Márquez amintit anterior. Dar ºi viaþa trebuie

sã fie ... de poveste! Dacã nu, prin magia imaginaþiei ºi talentului

sãu, scriitorul o face sã fie. Filoane ale acelui realism magic

întâlnit la reporterul ºi cineastul columbian se regãsesc la

reporterul, poetul, desfãºurãtorul de scenarii Nicolae Dan

Fruntelatã. În plus, în Lambretta, autorul îºi permite paralelisme

între istoria veche ºi cea nouã, între patria micã ºi cea mare.

Cum orice carte se face din cãrþi ºi din viaþã, ºi povestea

Lambrettei începe cu un jurnal ciudat, Ceaslovul, pe care îl gãseºte

fiica autorului, etnolog, prilej de reflexie adâncã pentru tot ce

înseamnã notaþie a faptului de viaþã, a urmãrilor transcrierii retrãirii

în comportament. Posesoarea de drept a ceaslovului îl oferã ca

pe o izbãvire: Ia-l, fata mea, fã ce vrei cu el, nu mai pot sã þin în

casã toate poveºtile astea, noaptea nu mai dorm, se trezesc ºi

întâmplãrile din ceaslov, umblã prin curte, le aud, plâng, se

bucurã, cer câte ceva, nu mai pot, am obosit sã stau între ele!

Superbã motivaþie a vietãþii poveºtii, a disipãrii ei în lume, a

naºterii cãrþii. Recitind însemnãrile în lumina realismului magic

de care aminteam, Nicolae Dan Fruntelatã a încercat sã dezlege

toate întâmplãrile, dar s-a contaminat: Au trecut niºte ani, am

început sã îmbãtrânesc, sã nu mai dorm, sã aud cum umblã

noaptea împrejurul meu oamenii din jurnalul ciudat al Lambrettei

Vetteringhe. ªi am înþeles cã singurul leac este acela al scrisului,

a scoaterii în afarã a paginilor galbene din apocriful care ne

bântuie.

De aici încolo, poveºtile curg dupã vremuri ºi spaþii: cu

partizani, cu securiºti, cu spioni, cu crime, cu nopþi walpurgice,

cu revoluþie de doi bani ºi preluarea puterii pe mai mulþi.

Toatã aceastã lume tulburãtoare e botezatã cu tâlc, numele

muiereºti sau bãrbãteºti sublimând în sâmburele lor „povestea

poveºtii”. Autorul chiar mãrturiseºte: ... echipa de lãmurire din

Cãruja (pentru colectivizare) e condusã de tovarãºul ªarpe

(Doamne, ce le potriveºte nebuna de viaþã!) sau Licã Temãtoru,

colegul lui.

Apreciez însã cã antroponimele feminine sunt mult mai

suculente: Tomyris, regina amazoanelor (de la Herodot citire –

genialul reporter grec). Ea pãzea graniþele de vis ale Europei,

continentul care aprindea (ºi aprinde încã! n.n.) dorinþele

barbarilor. Apoi Lambretta, în italianã însemnând „motoretã”,

ce poartã ca un vehicul uºor, de colo-colo, întâmplãri ºi oameni

mai pe toatã întinderea cãrþii, Gabi Solovei, privighetoarea rusã,

Violeta Ranã, femeia fatalã a Bãlãciþei, Murmurina lui Nelã, fata

fermecatã care ºoptea cu animalele, Rãspizdana, a cãrei poreclã

s-a schimbat în renume, Lina Benares sau Puiþa lu’ Bâlbãrã, fata

lãutarului.

Toate poveºtile au eroi bãrbaþi, dar marile eroine mi s-a pãrut

a fi femeile.

ªi încã demn de remarcat, conglomeratul balcanic prezent în

eposul cãrþii, ca o închinare la Issarlâkul care ne bântuie în

temperament ºi fapte.

Dialog? Aproape deloc! Schimbul de replici e subînþeles în

esenþe, iar poetul care nu braconeazã în apele prozei, ci se miºcã

dezinvolt în ele, prinzând câteodatã peºtiºorul de aur, are flash-

uri metaforice pentru oameni ºi locuri, pentru trãiri ºi evocãri.

În sfârºit, el ne oferã reþeta unui nou tip de prozã, zvâcromanul,

alert, succint, neplictisitor, cu umor ºi, mai ales, viu. Începutul e

antebelic, cuprinsul e prin multe rãzboaie ale lumii, iar finalul e

contemporan: toþi în rãzboi cu toþi. Evident: sã nu semene, vorba

autorului, cu ceva realist, capitalist ºi mizerabil.

(Nicolae Dan Fruntelatã, Lambretta, Editura Semne, Bucureºti,

2015)

ÎNCHINARE LA

ISSARLÂK

Am primit cu ceva timp în urmã cartea Sfeºnic în rugãciune a poetului
Traian Vasilcãu. Am citit-o ºi recitit-o ºi, parcã tot mai aproape de suflet
se cuibãresc gândurile, destãinuirile ºi, uneori, sentimentele de neputinþã
în faþa timpului care zideºte ºi dãrâmã în acelaºi timp, care aduce bucurii
odatã cu naºterea ºi lacrimi în pragul morþii.

Versurile poetului Traian Vasilcãu tulburã, rãscolesc ºi secerã neliniºti.
În multe dintre poemele sale poetul îndeamnã la calea cea dreaptã scãldatã
în Lumina ce ni s-a dat. Acea Luminã pe care o ascundem inconºtient în
cotloane întunecate ale sufletului, pe care o zãvorâm fãrã regret refuzând
ºi, în timp, uitând care este rolul trecerii noastre prin Viaþã.

Care popor? Negânditoare plebe, / Care-a iubit o clipã ºi-a uitat, /
Un trib civilizat, modernizat, / În care dorul desfrânãrii fierbe. (Manifest
veºnic actual, p. 52)

Dar, poetul nostru este activ în România de dincolo de apã ºi e
conºtient de rolul pe care îl are de a înveºnici sentimentele în vers, de a
înrãdãcina în poeme teme ºi motive profunde ce îndeamnã la meditaþie ºi
la aprecierea frumosului vieþii, a valorilor spirituale care se pierd printre
paºii grãbiþi ai oamenilor.

S-a profeþit Lumina. Pot sã fiu / Ce n-am fost încã-n veacul moºtenit.
/ ªi-n templul de smerenie zidit, / A treia zi din moarte pot sã-nviu. / Am
plâns ºi-n mine mahnele s-au stins / ªi-n lacrima lui Christ prea
suferirea / Îmi caut ca sã-mi aflu mântuirea / ªi-mpodobit cu rãni, sã-
mi strig Iubirea / ªi-apus în toþi, sã fiu de raiuri nins ! (p. 5)

Autorul Sfeºnicului în rugãciune este într-o permanentã cãutare a
unei noi trepte spre desãvârºirea spiritualã care (te) apropie de Creator.
Plecând de la expresia celebrã, folositã sub diverse forme, “câtã iubire,
atâta suferinþã”, iatã cã, ºi poetul Traian Vasilcãu este conºtient cã drumul
spre Lumina cea Veºnicã ºi Raiul promis este unul presãrat cu obstacole
ºi încercãri diverse ca într-un labirint iniþiatic. Dar, pânã a ajunge sã
îmbrace straiele Luminii, omului, în jocul de umbre al lumânãrii îi este
dat sã spere prin smerenie ºi rugãciune cã va rãmâne, mãcar pentru o
clipã o parte din taina lui Dumnezeu.

Mi-a-mbrãþiºat tot trupul lumânarea, / Mã leagãnã în braþele-I ºi
zic: / „Din tronul Suferinþei nu abdic”. / Îmi dã sãruturi, cât nu vede
zarea, / Da-n zori se duce, suspinând din greu, / În gazda ochilor lui
Dumnezeu. (p. 7)

Traianus nu este doar un arhivar al dorinþelor ºi gândurilor pãtrunse
de mister ºi tainã, este ºi un dascãl supus cãruia conºtiinþa învãluitã în
Credinþã ºi Dragoste îi dicteazã sã fie îndrumãtor spiritual pentru tot ce
reprezintã viaþa în juru-i, împlinind astfel ºi sarcina atât de importantã a
creºtinatãþii : Împãrtãºia.

Învãþ tãcerile sã spunã / O veºnicie în Iisus. / Învãþ cuvintele sã
spunã / Mirãrile ce-au fost ºi nu-s. / Învãþ garoafele sã spunã / Cât de
etern, Doamne te cânt / ªi-n mine-aud cum se adunã / Marile logosului
sfânt, / ªi-atunci, avid de întregime, / Învãþ sã nu mai ºtiu de mine. (p.
50)

Ultimele douã versuri de mai sus mã trimit cu gândul la pilda biblicã
a bogatului cãruia Iisus îi propune sã vândã tot ce are ºi sã îl urmeze.
Personajul nostru dat ca exemplu deþinea informaþia ºi respecta cu stricteþe
toate poruncile lui Dumnezeu. Era un model în societatea vremii prin
atitudine, comportament ºi mod de viaþã. Dar, cu toate acestea, îi lipsea
un lucru: renunþarea la sine, implicit la cele agonisite. Nu ºtiu dacã, în
final, acest om înstãrit s-a conformat cerinþei, important este cã, pentru
poetul Traian Vasilcãu dãruirea de sine, devotamentul absolut sunt calitãþi
supreme pentru omul netrecãtor superficial prin lume.

În toatã aceastã carte nu existã poem care sã nu atingã, mãcar aluziv,
prin intermediul simbolului, aspectul religios, amprenta credinþei ºi
descoperirea bucuriilor acesteia. În poemul cu miros fin de baladã
popularã, autorul ne împãrtãºeºte, cu simplitatea specificã acestui gen
de creaþie, trãirea rugãciunii ºi efectele ei vizual ºi senzorial afective.

Îmi amintesc de maica mea / Cum sta-ngenunchi ºi se ruga, / ªi
ceru-n faþa-i cobora

Sã nu se roage singurea. / ªi-n clipa când se ridica, / Cerul la loc se
înãlþa, / Iar lacrima pe faþa sa / Ca diamantul strãlucea, / ªi de smerenii
mâna-mi grea . Binecuvântu-i culegea. (Diamantul binecuvântãrii, p.
51)

Pentru a reliefa prospeþimea gândului sãdit în versul care curge-
nºuvoiat ca o neliniºte intensã interioarã m-am oprit asupra versurilor
din Psalm pentru îngeri. Ca-ntr-o rugãciune a cãlugãrilor din vechi ºi
ascunse schituri unde, poate, doar pãsãrile cerului mai poartã pe aripi
praful oraºului, ºi în acest poem regãsim nevoia de dragoste, o solicitare
vie, strictã ºi niciodatã suficientã:

Doamne, / Carele mi-ai dat toatã tristeþea / Ce-o suport / ªi toatã
bucuria ce n-o pot duce, / În faþa smereniei Tale / Îþi cânt / Cu glas
nevindecat de cruce (…) / Doamne, / Carele mi-ai dãruit toatã lumina
/ Ce n-o pot merita / ªi toatã durerea / Care mã-nveºniceºte-n altarele
ei, / La picioarele-Þi cad / ªi rog sã dai ordin / În zori / Sã ningã cu
dragostea Ta / Peste îngerii mei! (p. 44)

Toatã cartea are în conþinutul ei poeme care meritã atenþia ºi aprecierea
acelora care ºtiu sã recunoascã versul religios autentic. Un poet, aºa
cum este Traian Vasilcãu, nu putea sã nu dedice mãcar un poem celui
care a fost – ºi încã existã prin versurile sale de o greutate deosebitã, prin
simboluri, semnificaþii ºi metafore sculptate în trup de ceruri, Grigore
Vieru: fiul României rãnite de o apã ce-ºi doreºte punte.

O, el e-un crin pe care-l scapã cerul, / Rugându-ne sa i-l întoarcem
cânt. / Deschideþi geamul, a-nflorit Vieru, / Frumos ca un poem doinit
de vânt (…) / De-acum va fi sã fie numai cânt / ªi mâine-n zori, trezind
oarbe morminte, / La braþ mergând, pãmânt lângã pãmânt, / Ne-om
duce-n templul sãu nins de cuvinte (Nins de cuvinte, p. 52-53).

Am primit, aºadar, cu drag aceastã salbã de lirice, dar bucuria mi-a
fost ºi mai mare dupã ce am pãtruns în universul sinceritãþii poetului, m-
am hrãnit cu glasul lãuntric al acestuia, descoperindu-I harul care a
generat atât de natural ºi necesar acest manifest de credinþã autenticã.

CA ÎNTR-O RUGÃCIUNE

ÎN VECHI ªI-ASCUNSE

SCHITURI
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Preºedinte Centrul de Eticã ºi Strategii

Planul Paneuropean Kalegi ºi migraþia musulmanã spre Europa
Imigrarea musulmanã cãtre Europa, despre care am scris în

articolul precedent, este un fenomen cu profunde implicaþii ºi
interese oculte ºi îºi are originea în proiectul PANEUROPEAN ale
cãrui baze s-au pus la Viena, în 1922, sub bagheta misteriosului
personaj Richard Coudenhove Kalegi, înalt demnitar al puternicei
loje masonice B’NAI BRITH, care reuneºte cele mai puternice
familii evreieºti de pe Wall Street ºi City, ºefi de state ºi guverne,
ºefii celor mai puternice corporaþii financiare, de media, petrol,
armament etc.

Proiectul PANEUROPA avea drept scop instaurarea unei noi
ordini mondiale, bazatã pe o federaþie de naþiuni condusã de
SUA. Primul pas era realizarea unitãþii Europei ºi crearea premiselor
instaurãrii unui guvern mondial.

Lucrarea sa de cãpãtâi, Praktischer idealismus, susþinea teoria
creãrii unei subrase umane, bestializatã prin amestecul rasial între
popoarele europene ºi rasele afro-arabe ºi asiatice, ca viitori
locuitori ai Statelor Unite ale Europei.

Omul viitorului, spunea KALEGI, este de sange mixt. Rasa
viitorului, euro-asiaticã-negroidã, extrem de asemãnãtoare cu
anticii egipteni, va înlocui multiplicitatea popoarelor, cu o
multiplicitate de personalitãþi.

În ce consta planul Kalegi? El propunea eliminarea treptatã a
statelor naþiuni, a democraþiei, cu o dictaturã a minoritãþii, a elitelor,
prin adoptarea unor legi antipopulare. Noua rasã de metiºi,
caracterizatã de laºitate, cruzime, supunere, urma sã fie condusã
mai uºor de noua elitã financiar-bancarã ºi militarã, consideratã
rasa superioarã.

La vremea respectivã, politicienii au aprobat aceastã strategie a
lui Kalegi, bãncile, mass-media ºi seviciile secrete americane ºi
occidentale implicându-se în realizarea acestui proiect. Se avea în
vedere folosirea Societãþii Naþiunilor drept acoperire  pentru
lansarea proiectului PANEUROPA.

În cercurile oculte se cunoaºte cã adevaratul fondator al UE,
care dicteazã prin Bruxelles ºi Maastricht este Kalegi, cãruia, în
semn de omagiu i s-a constituit un ordin ce se conferã o datã la
doi ani celor mai zeloºi susþinãtori ai proiectului. În ultima perioadã
au fost recompensaþi cancelarul german Angela Merkel ºi Herman
van Rompuy.

Planul KALEGI intre mit si realitate. Dacã analizãm evoluþia
proiectului de unificare a statelor europene la ºase decenii de la
lansare, constatam cu stupoare cã, în ciuda unor momente ce au
încetinit punerea sa în aplicare (ex. cel de-al doilea rãzboi
mondial), totuºi suntem spre final, când se vorbeºte tot mai apãsat
de cãtre leaderii europeni ºi cu obstinaþie de cei germani, despre
necesitatea creãrii Statelor Unite ale Europei, atacându-se mai
întâi familia tradiþionalã (ex. prin presiuni exercitate pentru
legalizarea cãsãtoriilor gay), rãdãcinile iudeo-creºtine ale Europei
(ex. eliminarea din Tratatul de la Lisabona a articolului ce fãcea

referire la creºtinismul european, ca element de unitate ºi
identitate), atacându-se naþiunile ºi naþionalismul, încurajându-se
însã extremismul ºi xenofobia.

Prin interventiile militare în Orientul Mijlociu, Africa ºi Asia, în
numele democraþiei ºi apãrãrii libertãþii de cãtre coaliþia americano-
occidentalã, s-a reuºit destructurarea regimurilor dictatoriale, care
au fost înlocuite de regimuri conduse de organizaþii care pânã
mai ieri erau considerate teroriste (Fraþii musulmani), transformate
în partide politice ce au ajuns la conducerea þãrii (Egipt) în urma
alegerilor democratice, pentru ca apoi sã fie înlãturate prin
instaurarea unor regimuri militare, iar conducãtorii sã fie arestaþi
ºi condamnati la moarte. Rãsturnarea regimurilor din Orientul
Mijlociu Extins a dus la divizarea Islamului, prigonirea creºtinilor
ºi deplasãri impresionante de populaþii din acest areal spre Europa.
Asistãm astfel la cel mai nemilos genocid din istoria umanitãþii,
controlat din umbrã de oculta internaþionalã, hotarâtã sã ducã la
bun sfârºit proiectul PANEUROPA conceput de  Kalegi.

Dacã aprofundãm cercetarea, vom constata cã lobby-ul stãruitor
al susþinãtorilor proiectului s-a concretizat prin adoptarea în anul
2000 a raportului ONU intitulat: „Population division: Emigrãrile
de schimb – o solutie pentru populaþiile îmbãtrânite”, în care se
subliniazã cã, pânã în 2025, Europa are nevoie de peste 160
milioane de braþe de muncã din  Orientul Mijlociu, Africa ºi Asia
pentru a se salva. Nu întâmplãtor, fostul director general al OMS
(Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii), dl. Chriholm G. Bock,
susþinãtor neobosit al planului Kalegi, afirma cã: „Ceea ce oriunde
în lume trebuie sã se aplice, este sã se practice limitarea naºterilor
ºi cãsãtoriile mixte ºi asta cu scopul de a crea o singurã rasã într-
o lume unicã ce va depinde de o autoritate centralã”.

Manipularea din ultimele zile privind nevoia de primire ºi
integrare a valului de imigranþi din Orientul Mijlociu ºi îndeosebi
din  Siria, în care sunt implicate organizaþii non-guvernamentale,
mass-media, personalitãþi politico-guvernamentale din SUA ºi
Europa ºi reacþiile dure lansate de demnitari germani, care
ameninþã cu sancþiuni economice þãrile UE care nu acceptã cotele
obligatorii, demonstreazã forþa incredibilã de care dispune aceastã
maºinãrie ocultã, care impune europenilor sã-ºi renege propriile
origini, identitatea culturalã ºi etnicã, în numele umanismului ºi
multiculturalismului.

Problema care se pune ºi care cu siguranþã va genera dezbateri
aprinse în forurile internaþionale ºi europene este: Cine finanþeazã
acest tafic internaþional de imigranþi ºi de ce s-a ales drept
destinaþie Europa ºi nu þãri arabe bogate, care sunt implicate în
sprijinirea financiarã ºi logisticã a ISIS (Arabia Sauditã, Qatar,
Emiratele Arabe Unite, Malaezia)? De ce SUA ºi Canada, care s-
au implicat în susþinerea financiarã ºi militarã a opoziþiei siriene,
iar mai apoi a organizatiilor teroriste afiliate la ISIS, nu deschid
larg porþile pentru primirea imigranþilor ºi paseazã toatã greutate

asupra EUROPEI?
Din informaþiile obþinute de serviciile speciale europene, doar

10% sunt refugiaþi proveniþi din Siria, restul sunt din Afganistan,
Pakistan, Yemen, Liban, Somalia, Nigeria, Libia, Tunisia.

Spionajul austriac a dezvãluit cã organizaþii non-
guvernamentale americane, având în spate pe miliardarul Soros,
au creat un model de co-finanþare ºi contribuie substanþial la
costurile transportãrii imigranþilor spre Europa cu sume ajungând
pânã la 14.000 euro de persoanã.

Ca o concluzie ce se desprinde din studierea fenomenului invaziei
musulmane spre Europa, este aceea cã, prin aceastã diversiune
bine oganizatã de SUA ºi cu acceptul Germaniei, se urmãreºte o
divizare a statelor europene ºi o slãbire a puterii economice,
militare ºi politice a UE, care va deveni un actor periferic pe
scena internaþionalã, la ºubrezirea încrederii în viitorul UE ºi al
NATO ca umbrelã de securitate pentru statele europene.

Viitorul Europei nu se aratã prea roz. Actuala provocare va
perturba confortul ºi siguranþa personala ºi colectivã, va adânci
criza economicã ºi moralã în care s-a cufundat Europa, anunþând
o revigorare a extremismului ºi xenofobiei ºi ajungerea la putere
a unor formatiuni politice de extremã dreapta. Întunericul va
acoperi luminile amãgitoare ale Occidentului, teama, suspiciunea
ºi zavistia vor genera conflicte interetnice ºi religioase care pot
scãpa controlului.

Valul imigranþilor se va transforma într-un tsunami care, pe
termen mediu ºi lung, va ºterge urmele civilizaþiei creºtine,
deasupra Europei va flutura mândrã semiluna, aºa cum ºi-a dorit
Soliman Magnificul.

Þãrile din bazinul dunãrean se vor afla încã o datã înaintea
unei noi provocãri a destinului, fiind prinse în menghina nemiloasã
a intereselor Rusiei ºi Turciei ºi fiind nevoite sã supravieþuiascã
acestor avataruri ale istoriei.

România va trebui sã înþeleagã cã este nevoie mai mult ca
oricând de unitate în jurul intereselor reale naþionale, sã se
pregãteascã pentru ceea ce este mai rãu ºi sã manifeste prudenþã ºi
înþelepciune în gestionarea crizelor politico-diplomatice ce ar
putea apare în urma tensionarii relaþiilor în interiorul UE, inclusiv
în relatiile cu Ucraina ºi Ungaria.

Dumnezeu sã-I ocroteascã pe români ºi sã pogoare asupra
conducãtorilor duhul înþelepciunii ºi smereniei pentru a sluji cu
credinþã ºi curaj patria!

Cititorul interesat este invitat sã acceseze site-ul CES la adresa
www.centruldeeticasistrategii.ro precum ºi blogul meu „Spionaj
in crizã”, disponibil pe https://spionajincriza.wordpress.com

De la lacrimi ºi durere, la un guvern tehnocrat. Un nou scenariu?...
Motto: Foarte târziu, guvernul a demisionat. A fost nevoie sã

moarã oameni pentru ca aceastã decizie sã se întâmple. (Klaus
Iohannis)

Declaraþia preºedintelui României este ºocantã ºi ne aminteºte
de un personaj malefic, care s-a remarcat în focul evenimentelor
din decembrie 1989, atunci când afirma cu cinism cã este nevoie
de cât mai multe victime pentru ca Revoluþia sã fie credibilã. Este
vorba de generalul Militaru, care a fost numit de Ion Iliescu
ministru al apãrãrii. Prin ordinele transmise de acesta
comandanþilor de arme a produs haos ºi teroare soldate cu sute de
victime din rândul militarilor ºi civililor.

Analizând la rece declaraþia preºedintelui Iohannis, chiar fãrã a
dispune de o pregãtire în materie de manipulare psihologicã pentru
a înþelege cã tragedia COLECTIV ar putea avea în spate acþiunea
premeditatã a unei mâini criminale, ce a lucrat în folosul unor
forþe oculte, interesate sã-ºi consolideze influenþa geopoliticã în
aceastã zonã situatã între Marea Neagrã ºi Marea Balticã.

Aºteptãm rãbdãtori rezultatul anchetei.
Pânã atunci nu putem trece cu vederea cã, în timp ce oamenii

îºi plângeau morþii ºi rãniþii ºi neputinþa în faþa blestemului
COLECTIV, în spatele uºilor capitonate, politicieni ºi oameni de
afaceri fãrã scrupule îºi fãceau calcule pentru preluarea puterii,
pe care nu reuºisera sã o obþinã prin cãi democratice, parlamentare.
Se pare cã de la preluarea conducerii preºedinþiei, prin mijloace
„miraculoase”, sponsorii externi nu mai aveau rãbdare vãzând
lipsa de coerenþã ºi credibilitate a partidului preºedinþial, care a
ratat de mai multe ori rãsturnarea guvernului Ponta.

Deci era nevoie de un eveniment care sã grãbeasca evoluþia
politicã ºi sã ofere preºedintelui, guvernul pe care ºi-l dorea.

Drept urmare, asistãm la o confruntare fãrã menajamente între
interesele geopolitice ºi geoeconomice ale SUA ºi Germaniei în
care au fost atrase ºi serviciile de informaþii din aceste þãri dar ºi
instituþiile de forþã din România: SRI, DNA, care au trebuit sã se
poziþioneze conform acestor interese.

Astfel, lupta dintre CIA ºi BND (seviciul de informaþii german)
pentru controlul total asupra României a intrat pe o turnantã
periculoasã, presa lansând pe piaþã drept viitori premieri numele
fostului sef al SRI, George Maior, trimis urgent ca ambasador la
Washington pentru o perioadã de instruire necesarã viitorului sãu
politic ºi numele lui Dacian Cioloº, consilier personal al
preºedintelui Comisiei Europene ºi fost europarlamentar PPE.

A ieºit câºtigãtor tehnocratul Cioloº, ceea ce a stârnit iritarea
administraþiei americane care, prin vocea ambasadorului american
la Bucureºti, a transmis mesajul ca românii sã nu pãrãseascã strada,
prin aceasta sperându-se sã se punã presiune asupra preºedintelui
ºi partidelor politice prin ONG-uri finanþate de George Soros,
prezente în stradã ºi care ºi-au arogat rolul de purtãtor al cererilor
protestatarilor.

Din acel moment asistãm la o acþiune deschisã de manipulare
psihologicã, folosindu-se cu abilitate de durerea ºi impactul
emoþional puternic avut asupra oamenilor ieºiþi în stradã având
drept þintã confiscarea de cãtre politicieni a momentului, ceea ce
aminteºte de evenimentele din decembrie 1989.

Se cunoaºte cã manipularea psihologicã a mulþimilor este
consideratã drept o acþiune de schimbare a percepþiei sau
comportamentului maselor mari de oameni prin tactici oculte,
amãgitoare ºi chiar abuzive, care se încadreazã perfect în modelul

de rãzboi psihologic.
Elementul specific al mulþimilor este un „suflet colectiv” care

are un caracter tranzitoriu, transformând colectivitatea într-o
mulþime organizatã sau psihologicã, care formeazã o singurã fiinþã
ºi se supune legilor mentale ale mulþimilor.

Mulþimea psihologicã, aºa cum a demonstrat-o ºi cea strânsã
acum pentru a protesta pentru tragedia de la COLECTIV, este
eterogenã ºi provizorie, se hrãneºte cu sentimentul de putere
datorat numãrului mare de indivizi, devenind un fel de contagiune
de naturã hipnoticã. În iureºul acþiunilor mulþimilor, rãspunderea
pentru reacþiile unora se disipeazã. Alexix Tocqueville percepe
mulþimile ca „Adunãri ale indivizilor cu diverse pregãtiri ºi
interese, care se transformã în mulþime printr-o omogenitate
anterioarã. Mulþimile sunt uºor impresionabile de imagini, de
evenimente care produc emoþii puternice sau nemulþumiri
acumulate în timp faþã de modul de guvernanþã sau de clasa
politica”.

Într-adevãr, oamenii ieºiþi în numãr impresionant pe strãzile
marilor oraºe ºi în Bucureºti, au devenit mulþimi psihologice,
care ºi-au exprimat hotarârea de a schimba modul de guvernanþã
a þãrii practicat de politicieni corupþi, de funcþionari publici
incompetenþi, de instituþii ale statului care nu se aflã în slujba
cetãþeanului ci a grupurilor de interese ilegitime.

Consultãrile de la Cotroceni ale preºedintelui cu reprezentanþii
aleºi „pe sprânceanã” din rândul ONG-urilor ºi protestatarilor ºi
prezenþa sa în rândul manifestanþilor (într-o zi când numãrul
acestora era redus), a fost un exerciþiu de imagine pentru preºedinte
ºi o mimare a rolului sau de mediator între societatea civilã, clasa
politicã ºi instituþiile statului.

Planul preºedintelui se pare cã a fost bine pus la punct din timp
ºi a fost urmat de acesta pas cu pas, la presiune externã. Odatã ce
mulþimea s-a retras din stradã, dupã anunþarea constituirii unui
guvern de tehnocraþi, preºedintele ºi clasa politica au rãsuflat
uºuraþi, continuându-ºi liniºtiþi lupta pentru impunerea în guvern
a persoanelor apropiate de PNL ºi fostului preºedinte Bãsescu.

ªi de aceastã datã strada a fost pãcãlitã, iar solicitarile
protestanþilor rãmân fãrã rezultatele aºteptate.

Dar, ghinion! Este posibil ca socoteala din laboratoarele ocultei,
în cârdãºie cu acoliþii ei din România, sã nu coincidã cu cea a
manifestanþilor, care ºi-au dat seama cã au fost pãcãliþi ºi de
aceastã datã, ca ºi în 1989, când pe ruinele fumegânde ºi pe
cadavrele tinerilor martiri jertfiþi pentru libertate ºi o viaþã mai
bunã, s-a construit o societate „democraticã” criminalã, care
periodic îºi cere tributul de sânge din partea generaþiei tinere.
Atunci, artizanul acestui model de societate ne-a arãtat un rânjet
de fiarã îmbrãcatã în blanã de oaie, iar astãzi, dupã tragicul
eveniment, noul preºedinte ne zâmbeºte tâmp, cu satisfacþie cã
are guvernul sãu.

Este posibil ca în sãptãmânile viitoare sã asistãm la o reîntoarcere
în timp, când Piaþa Universitãþii era ocupatã de o mulþime
eterogenã, al cãrei suflet era animat de muzica de protest a lui Vali
Sterian, care unea în jurul unor valori morale ºi etice ce-ar fi
trebuit îndeplinite ºi de clasa politicã post-decembristã.

Este posibil ca în ciuda acþiunilor de dezinformare ºi manipulare
psihologicã realizate folosind tehnologie electronicã avansatã,
folositã cu succes în SUA ºi unele þãri occidentale, românii sã
dovedeascã rezistenþa pentru a-ºi pãstra libertatea de gândire ºi
conºtiinþã. Altfel, pierderea libertãþii de gândire ar însemna mult

mai mult decât pierderea unei forme de organizare socialã, ci ar
însemna pierderea umanitãþii, a ceea ce înseamnã sã fim oameni.

Sã sperãm cã oamenii ce vor ieºi în stradã sã protesteze sã nu
mai fie influenþaþi în luarea deciziilor de sistemul de gândire
rapidã (thinking fast, potrivit psihologului David Kahneman, este
inconºtient, intuitiv ºi nu necesitã efort sau control). Deciziile sã
fie luate de gândirea lentã (thinking slow), care este conºtientã,
foloseºte raþionamente deductive, este raþionalã, care gestioneazã
credinþa, opþiunile ºi deciziile.

Cred cã este momentul sã trãim clipa prezentã, sã nu o ratãm ºi
sã punem punct acestui model de guvernanþã bazat pe minciunã,
imposturã, corupþie ºi aranjamente în spatele „uºilor deschise”.
Sã lansãm acþiuni energice ºi coerente pentru a ne lua þara înapoi
din mâinile trãdãtorilor ºi oportuniºtilor, sã readucem bucuria ºi
speranþa în inimile românilor umiliþi ºi jefuiþi de resursele naturale
ºi umane, de haita lupilor hãmesiþi.

Cred cã este bine sã luãm în seamã cuvintele pline de înþelepciune
ale regretatului patriot, maestrul Octavian Paler, care ne atrãgea
atenþia cã „ceea ce nu trãim la timp, nu mai trãim niciodatã”, de
aceea tragedia COLECTIV nu trebuie uitatã, vinovaþii sã fie traºi
la rãspundere, aplicându-se pedepse exemplare ºi nu sã se mimeze
din nou justiþia din raþiuni de stat.

Pentru aceasta, este nevoie ca schimbarea de mentalitate ºi
atitudine sã vinã de la fiecare dintre noi prin respectul faþã de
istoria, tradiþiile ºi credinþa strãbunã care au dãinuit, prin implicarea
responsabilã în deciziile ce se iau la nivel local ºi central, arãtând
cã ne pasã de viitorul copiilor noºtri ºi al acestei þãri, cã este
nevoie de a se organiza forumuri cetãþeneºti care sã identifice
problemele cu care se confruntã comunitãþile ºi sã genereze soluþii
împreunã cu administraþia localã ºi centralã.

Cred cã este momentul ca preºedintele României sã explice, cu
argumente solide, sensul declaraþiei sale nefericite ºi cã aceasta nu
are legaturã cu lupta pentru controlul total al þãrii de cele douã
mari puteri, SUA ºi Germania, cã justiþia ºi celelalte instituþii de
forþã apãrã cetãþenii români de ameninþãrile interne ºi externe ºi
nu sunt exponente ale ocultei internaþionale.

Preºedintele trebuie sã clarifice ºi sã declare public dacã ºefa
DNA ºi unii procurori de la diversele eºaloane ale DNA ºi DIICOT
au primit cetãþenia americanã ºi dacã ºeful FBI are biroul în sediul
DNA.

Dacã aceastã situaþie se confimã, înseamnã cã ne aflam în faþa
unui abuz grav de putere, fãrã precedent în istoria UE, când actul
de justiþie ºi lupta anticorupþie se înfãptuiesc într-o þarã membrã
UE de cetãþeni americani, deci nu avem parte de o justiþie
independentã, ci subordonatã intereselor geopolitice ºi
geostrategice americane.

Poate nu întamplãtor, preºedintele Comisiei Europene, J.C.
Junker a rãbufnit, considerând cã amestecul SUA în treburile
europene trebuie sã înceteze, Europa ºi Rusia având nevoie sã
construiascã un parteneriat solid, bazat pe încredere ºi interese
mutuale, care sã rezolve pe calea negocierilor conflictele îngheþate
ºi nu sã amplifice inutil tensiunea ºi climatul de insecuritate care
domneºte deja în Europa.

Sã sperãm cã tragedia COLECTIV va trezi puterile latente ale
naþiei române ºi conºtiinþa demnitãþii naþionale ºi a libertãþii de
gândire, pentru cã altfel „cu cât vom tãcea ºi vom sta cu spatele
gârbovit spre putere, cu atât vor pune mai multe biruri ºi sarsanale
pe noi” (Pãrintele Justin Pârvu).
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Nicolae Scurtu

CÃRÞI CU AUTOGRAFE ÎN

BIBLIOTECA LUI NICHIFOR CRAINIC
Bblioteca poetului,

eseistului, teologului ºi
memorialistului Nichifor
Crainic (n. 24 decembrie
1889, Bulbucata, jud.
Giurgiu – m. 24 august
1972, Bucureºti) conþine un
impresionant numãr de cãrþi
cu autografe, pe care le-a
primit, în timp, de la unii
dintre confraþii sãi din
România ºi din câteva þãri
din spaþiul european.

Autografele, dupã cum se
cunoaºte, sunt însemnãri

de circumstanþã, pe care un autor cunoscut ºi cu o audienþã
apreciabilã în rândul cititorilor le oferã cu diverse prilejuri.

Ele devin, cu timpul,
raritãþi bibliofile pentru cã
acele cãrþi pe care sunt
înscrise capãtã statutul de
exemplare unicat.

Cãrþile cu autografe din
biblioteca lui Nichifor Crainic
au un alt statut, întrucât
dedicaþiile nu sunt de
circumstanþã ci, dimpotrivã,
relevã preþuirea autenticã ºi
cunoaºterea operei celui ce a
condus, cu pricepere ºi
pasiune, occidentala revistã
Gândirea.

Se impune sã precizez cã
Nichifor Crainic a fost, în
acelaºi timp, un jurnalist de
talie europeanã, iar articolele ºi

intervenþiile sale în presa
cotidianã au trezit interes,
curiozitate ºi au stimulat
energiile creatoare ale
confraþilor sãi mai tineri.

Revelatoare, sub unele
aspecte biografice,
ideologice ºi estetice, sunt
autografele pe care le-a
primit de la cei ce au onorat
cu scrisul lor paginile
prestigioasei reviste
Gândirea.

Astfel, de la Lucian Blaga
a primit urmãtoarele
autografe: Lui Nichifor
Crainic cu aceeaº[i]
neschimbatã frãþie, Lulu.

[Meºterul Manole. Dramã
în cinci acte. Sibiu, Timpul
„Dacia Traiana”, 1927;
Daimonionului Nichifor
dragoste de la
Daimonionul Lucian.
[Daimonion, Cluj, Editura
Revistei „Societatea de
Mâine”, 1930]; Lui
Nichifor Crainic, cu
dragoste, de la cardinal la
cardinal, Lucian Blaga.
[Orizont ºi stil. Bucureºti,
Fundaþia pentru Literaturã
ºi Artã Regele Carol II,
1936] ºi, în fine, Lui
Nichifor un pendant al
„Punctelor cardinale”
nãscut din atâtea neuitate
discuþii la Kanderstez,

Berna, Viena, Agapia.
L[ulu]. [Spaþiul mioritic,
Bucureºti, Cartea
Româneascã, 1936].

Un autograf extrem de
valoros este cel de la Mihail
Sadoveanu: Lui Nichifor
Crainic, cu sentimente
amicale ºi aducându-mi
aminte de plãcerea ce am
avut citind „Nostalgia
Paradisului”, Mihail
Sadoveanu, Buc[ureºti], 19
mai 1941. [Divanul persian.
Povestire orientalã,
Bucureºti, Editura Cartea
Româneascã, 1940].

Însemnãrile lui Tudor
Vianu sunt laconice ºi sobre,

însã exprimã o admiraþie totalã:
Lui Nichifor Crainic, cu
dragoste adevãratã pentru
prieten ºi admiraþie pentru
scriitor. Tudor Vianu,
Buc[ureºti], april[ie] 1926.
[Fragmente moderne,
Bucureºti, Cultura Naþionalã,
1925] ºi Lui Nichifor Crainic,
cu toatã vechea dragoste ºi

admiraþie a lui Tudor Vianu,
martie 1939. [Studii de
filosofie ºi esteticã, Bucureºti,
Editura Casa ªcoalelor, 1939].

Un autograf laconic, dar
semnificativ prin ceea ce
comunicã este cel primit de la
Vasile Voiculescu: Lui Nichifor
Crainic, admiraþie neºtirbitã ºi prietenie. Dr. Vasile Voiculescu.

[Poeme cu îngeri, Bucureºti,
Editura Fundaþiei Culturale
Principele Carol, 1927].

Piese cu adevãrat
bibliofilice sunt autograful ºi
catrenul de urmeazã: Poetului
Nichifor Crainic, scump
prieten, admiraþia,
dragostea ºi devotamentul
unui vechi tovarãº cu care a
pornit de la început la drum.
V. Voiculescu, 1937;  pe
aceeaºi filã se afla ºi catrenul:
Lui Nichifor Crainic / Ca pe
o cetate-n piscuri de minuni
/ Asediindu-l noapte-zi
mereu / Cu armele ne-nvinsei
rugãciuni / Sã cucerim din
nou pe Dumnezeu. V.

Voiculescu. [Urcuº. Poeme,
Bucureºti, Fundaþia pentru
Literaturã ºi Artã Regele Carol
II, 1937].

Revelatorie este ºi dedicaþia
lui Basil Munteanu pe o carte de
istorie literarã în care figureazã
ºi directorul revistei Gândirea:
Lui Nichifor Crainic, acest
semn al unei frãþii care învinge
tãcerea ºi depãrtãrile, cu
desãvârºitã dragoste. B.
Munteanu, Paris, 9 iunie 1938.
[Panorama de la littérature
romaine contemporaine, Paris,
Sagittaire, 1938].

Autografele primite de la

Emanoil Bucuþa ºi Nicolae
Cartojan sunt elocvente ºi
preþioase prin mesajul lor
subliminal: Lui Nichifor
Crainic aceste pagini, care
au început în „Gândirea” ºi
ºi-au luat drumul în lume.
Emanoil Bucuþa, 10
februarie 1939.  [Capra
neagrã, Bucureºti, Casa
ªcoalelor, 1938] ºi
Domnului coleg Nichifor
Crainic cu distinse
sentimente de stimã ºi
prietenie. N. Cartojan.
[Istoria literaturii române
vechi. Volumul 1, Bucureºti,
Fundaþia pentru Literaturã ºi
Artã Regele Carol II, 1940].

Un autograf, ce evocã o
întâlnire memorabilã cu Nichifor Crainic la Chiºinãu, este cel
dãruit de poetul Cincinat Pavelescu: Lui Nichifor Crainic cu
îndoita mea admiraþiune pentru poetul clocotitor de sevã ºi

prozatorul plin de
ritmuri ºi rezonanþe
adânci, în amintirea
unei dimineþi neuitate
din Basarabia ºi a
zilnicei pricinuiri de
bucurii sufleteºti, ca
cititor al „Cuvântului”,
Cincinat Pavelescu,
Chiºinãu, 2 octombrie
1928. [Epigrame ,
Craiova, Ramuri S.A.,
1928].

Interesante ºi
valoroase sunt ºi
autografele lui
Constantin C. Giurescu:
Lui Nichifor Crainic,
colegului ºi poetului,
aceste pagini despre
scumpa noastrã
Transilvanie, amintire.

Cont. C. Giurescu, 20
aprilie 1968. [Transilvania
în istoria poporului român,
Bucureºti, Editura
ªtiinþificã, 1967] ºi Lui
Nichifor Crainic, marelui
poet ºi cãrturar, aleasã
prietenie. Const. C.
Giurescu, 14 iulie 1971.
[Jurnal de cãlãtorie.
Impresii din Statele Unite,
Paris, Londra, Bucureºti,
Editura Cartea
Româneascã, 1971].

Un autograf preþios ce
conþine reminiscenþe ludice
este cel dãruit de Pãstorel
Teodoreanu: Vechi-
prietenului poet Nichifor
Crainic, aceste spicuiri

disparate, înmãnunchiate
în pripã, din recolte
diverse. Admiraþie
poetului, afecþiune
prietenului, bãtrânul
Pãstorel, Bucureºti, 14
septembrie 1962. [Berzele
din Boureni. Bucãþi alese.
Prefaþã de Savin Bratu,
Bucureºti, Editura
Tineretului, 1957].

O dedicaþie, cu totul
semnificativã, este cea
dãruitã de Ion ªiugariu:
Domnului Nichifor
Crainic, pãrintele
generaþiei mele, sincerã ºi
profundã admiraþie. Ion
ªiugariu, Bucureºti, 22
martie 1938. [Trecerea
prin alba poartã. Poezii,
Bucureºti, Editura Pavel

Suru, 1938].
Un alt autograf, extrem de valoros, ce caracterizeazã, de fapt,

o personalitate complexã, este trimis de Marin Sorescu: Domnului
profesor Nichifor Crainic, decanul literelor româneºti, marelui
poet ºi gânditor,
omagiul lui Marin
Sorescu, 1968.
[Poeme, Bucureºti,
Editura pentru
Literaturã, 1967].

Lectura acestor
semne de preþuire
demonstreazã fãrã
echivoc, peste timp,
rolul ºi locul pe care
l-a ocupat ºi-l ocupã
Nichifor Crainic în
literatura ºi cultura
naþionalã.

Un album, de fapt
o carte document,
care sã cuprindã
toate autografele
primite de Nichifor
Crainic, ar deveni un
excelent instrument
de lucru ºi, în acelaºi timp, ar deschide autentice punþi de
cunoaºtere a unei epoci ºi a unor oameni care s-au impus prin
fapte ºi opere ce se cuvin a fi recercetate.

(Cãrþile cu aceste autografe se gãsesc în biblioteca profesorului
Nicolae Scurtu din Bucureºti.)



1212121212

Nicolae Cartojan ºi presa giurgiuveanã
Emilia MOTORANU

Doi distinºi dascãli oferã luminã
Doi distinºi dascãli, Bilcea

Daia ºi Ion Dincã, din

Giurgiu, aflaþi la o venerabilã

vârstã oferã luminã din

lumina primitã de-a lungul

vieþii, dintru începuturile lor

în sate dunãrene din

apropierea Giurgiului.

Cum oferã, acum,

lumina? Prin volumul lor

intitulat Pe cãrãrile vieþii –

puncte de inflexiune, ediþie

îngrijitã ºi cuvânt înainte de

Dan Mucenic, postfaþã de

Emil Talianu. De reþinut cã volumul a

apãrut la Giurgiu, în acest an, în Colecþia

„Biblioteca giurgiuveanã”, Seria

Documentar, cu sprijin financiar, în

principal, din partea Consiliului Local

Giurgiu.

Într-o menþiune specialã, se cuvine sã

dezvãluim faptul cã cei doi profesori de

matematicã, Bilcea Daia ºi Ion Dincã, se

aflã la al patrulea volum, cu titlul Pe

cãrãrile vieþii; primele fiind adevãrate

monografii ale satelor natale, Malu (fostul

judeþ Vlaºca) ºi, respectiv, Drãghiceanu,

com. Gogoºari (Giurgiu). Acest al

patrulea volum ilustreazã activitatea

autorilor ca profesori ºi directori de

ºcoalã în Giurgiu.

Pe coperta întâia a volumului, se aflã

imaginea unui strãvechi stejar ce

transmite cãlãtorului ce soseºte în

Gogoºari (la intrarea cãruia se aflã)

atmosfera stranie a Codrilor Vlãsiei. Atât

a rãmas din vestiþii Codri ai Vlãsiei în

care a poposit, în anul 1596, cu oºtile lui,

Viteazul voievod Mihai, primul unificator de Þarã. Din acest

stejar se mai pãstreazã doar o parte vie, iar altã parte cuprinde o

uriaºã scorburã (totuºi verde!!) cu un diametru de doi metri, în

care, la nevoie, uºor se poate adãposti un om.

Un stejar într-un crepuscul de luminã strãjuit de astrul nopþii

în descreºtere! O imagine semnificativã în corelaþie directã cu

întreg cuprinsul cãrþii. Cu mirare, la început, am privit coperta

a patra a cãrþii: douã ilustraþii reprezentând intrarea în douã

sate, unificate prin imaginea unor puncte de inflexiune

(puncte în care curba îºi schimbã sensul concavitãþii), o

sintagmã matematicã.

De ce oare autorii ºi-au dorit o asemenea copertã? Nu

doar pentru cã au fost o viaþã profesori de matematicã, iar

acum, ca pensionari ºi-au schimbat oarecum „curba” vieþii.

Evident au avut în vedere (ºi s-a potrivit de minune cu

tematica volumului) un strãlucit înaintaº, profesor de

matematicã (chiar dacã puþin timp) la

Gimnaziul „Ion Maiorescu” din

Giurgiu, Dan Barbilian, cunoscut în

literaturã cu pseudonimul literar Ion

Barbu (1895-1961).

Matematicianul Dan Barbilian afirma

cã poezia ºi geometria sunt

complementare în viaþa sa; acolo unde

geometria devine rigidã, poezia îi oferã

orizont spre cunoaºtere ºi imaginaþie.

Opinia matematicianului-poet ne

îndreptãþeºte sã afirmãm cã cei doi

profesori de matematicã giurgiuveni

gãsesc astãzi o frumoasã preocupare, utilizând

cunoaºterea ºi imaginaþia.

În cele peste douã sute de pagini, autorii

realizeazã o lucrare cu un puternic caracter

documentar, cu rememorarea întregii lor

activitãþi didactice, fapte de viaþã pe care le-

au trãit, informaþii despre evenimente la care

au participat. Evidenþiazã faptul cã bunul mers

al învãþãmântului într-o unitate ºcolarã îl

constituie calitatea climatului de muncã din

ºcoala respectivã ºi calitatea cadrelor didactice

– nu ºi-au uitat colegii, pe care îi numeºte cu dragoste ºi respect.

La fel, nu ºi-au uitat elevii.  Mulþi dintre aceºtia au rãspuns

invitaþiei de a face emoþionante destãinuiri despre anii lor de

ºcoalã, exprimându-ºi profunda recunoºtinþã faþã de profesorii

lor. Din aceste destãinuiri aflate pe mai multe pagini, cititorul îºi

poate imagina portretul celor doi dascãli ajunºi acum la o

frumoasã vârstã, dar care

rãmân în memoria

comunitãþii giurgiuvene ca

prezenþe exemplare ale

învãþãmântului românesc.

Deosebite sunt

numeroasele ilustraþii

prezentate în carte, multe

fotografii din anii petrecuþi

direct în ºcoalã, de la serbãri

ºcolare, de la ziua

absolventului, de la diverse

revederi ori cu ocazia unor

vizite ale oficialitãþilor. Cu

nostalgia trecutului, desigur,

sunt redate ilustrate vechi cu

Gara fluvialã Giurgiu, cu

intrarea pe Podul Prieteniei

Giurgiu-Russe, cu ªantierul

Naval. Asemenea aduceri-

aminte fac bine cititorului de

azi.

Gãsim în volum pagini

interesante de strictã matematicã prin fragmentele din articolele

publicate de profesorul Ion Dincã, evidenþiind permanenta

preocupare pentru specializare în domeniu.

Încheiem prezentarea noastrã prin citarea unei maxime a

poetului-matematician Ion Barbu, maximã care exemplificã

activitatea actualã a octogenarilor profesori Bilcea Daia ºi Ion

Dincã: „Matematicile pun în joc puteri sufleteºti care nu sunt cu

mult diferite de cele solicitate de poezie ºi arte.”

Dumnezeu sã le dãruiascã sãnãtate ºi putere pentru realizarea

altor lucrãri, sprijiniþi de zidul de cetate ce se cheamã

DEMNITATE.
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Luminita Cornea,

Cercetãtor ºi istoric literar, biograf, publicist, pedagog, Nicolae

Cartojan (1883-1944) reprezintã centrul studiilor moderne de

literaturã românã veche, fãcând trecerea, printr-o abordare

comparatistã, între viziunea integratoare a lui Nicolae Iorga ºi

analiza esteticã a lui G. Cãlinescu. Deþinând perspectiva de

echilibru între cultural, lingvistic, literar ºi istoric, adãugând la

aceasta dimensiunea folcloricã, etnologicã în definirea obiectului

sãu de studiu, Nicolae Cartojan menþine

ºi astãzi punctul esenþial în modul de

receptare cel mai propriu al medievisticii

noastre literare.

Nicolae Cartojan este considerat ºi o

personalitate marcantã a judeþului Vlaºca,

fiind profesor de limbã ºi literaturã românã

la ªcoala Comercialã ºi la Gimnaziul „Ion

Maiorescu” (ridicat la rangul de liceu)

din Giurgiu, din 1907 pânã în timpul

Primului Rãzboi Mondial.

La 1 iulie 1944, revista Cãlugãrenii –

Ziarul tuturor vlãscenilor, condusã de Ion

Vasiliu dedica o paginã omagialã

emeritului profesor Nicolae Cartojan

dintr-un ciclu deschis cu Nichifor Crainic

ºi Nicolae Crevedia. Printre articolele

despre rãzboi, infrastructurã, agriculturã,

serbãri, târguri sãteºti sau cronica

sporturilor, publicaþia cuprindea

medalioane ale unor figuri marcante din

literatura românã, originare din þinutul

Vlaºcei.  Articolul despre Nicolae

Cartojan  este semnat de profesorul Ion

Negoescu, pagina mai cuprinde ºi un

fiºier bio-bibliografic, portretul intelectualului, câteva rânduri

manuscris în care cãrturarul mulþumeºte directorului Ion Vasiliu

pentru iniþiativa de a numi revista Cãlugãrenii dupã locul de

baºtinã al lui Nicolae Cartojan ºi pentru ideea acestei pagini

literare menite sã „lumineze satele”; tot aici se aflã ºi explicaþia

provenienþei unui text apocrif Visul Maicii Domnului. În legãturã

cu acest text necanonic, Nicolae Cartojan explica originea,

versiunile existente, rãspândirea, contaminarea cu Epistolia

Domnului nostru Iisus Hristos ºi Cãlãtoria Maicii Domnului

la Iad, puterea taumaturgicã a acestui text-amulet în credinþa

popularã, prelucrarea popularã a legendei scrise. Articolul dedicat

marelui profesor este scris cu numai câteva luni înainte de moartea

acestuia.

Despre Ion Negoescu ºtim cã este autorul volumului Istoria

ºcoalelor din Târgoviºte, apãrut în 1933 ºi coautor împreunã cu

Iancu Anastasescu al antologiei Târgoviºtea simbol al mãririi

româneºti, 1942.

Continuând activitatea unor predecesori precum Bogdan

Petriceicu Haºdeu ºi Moses Gaster,

Ion Negoescu evidenþia faptul cã

Nicolae Cartojan a îmbogãþit

cercetãrile asupra cãrþilor populare,

care au circulat la noi în veacurile

trecute, provenind unele din Orientul

bizantino-slav, altele din Occidentul

latin, având o largã rãspândire ºi

influenþã. Acest demers s-a

concretizat într-o creaþie de o mare

valoare ºtiinþificã: Cãrþile populare

în literatura româneascã, (1929-

1938), monografie în douã volume:

I. Epoca influenþei sud slave, 1929

ºi II. Epoca influenþei greceºti,

1938. Prin aceste studii, istoricul

Nicola Cartojan a descoperit lucrãri

necunoscute, a lãrgit orizontul

cercetãrilor, arãtând cum au pãtruns

motivele ºi ideile acestor cãrþi în

literatura oralã, în arta popularã, în

iconografia religioasã, în credinþele

ºi datinile noastre, adicã modul cum

aceste cãrþi s-au adaptat felului de a

fi ºi de a gândi al poporului român.

În seria preocupãrilor editoriale din activitatea lui Nicolae

Cartojan se cuvine a fi înscris efortul de a realiza publicaþia

Cercetãri literare, un buletin al seminarului sãu de Istoria

literaturii române vechi. În acest sens, profesorul Ion Negoescu

laudã iniþiativa academicianului Nicolae Cartojan de a valorifica

cercetãrile cu privire la cultura noastre medievalã într-un organ

de presã capabil sã satisfacã exigenþele ºtiinþifice. Depãºind

stadiul unei publicaþii seminariale, Cercetãri literare „a devenit

o revistã de interes ºi circulaþie ºtiinþificã naþionalã prin valoarea

contribuþiilor sale, introducând în sfera specialitãþii nume precum

Ion Const. Chiþimia, Emil Turdeanu, Ion C. Cazan, Ioana

Andreescu, Margareta Mociorniþã, Laetiþia Cartojan-Turdeanu

º.a”1. Aceastã revistã a fost prima ºi, putem spune, singura

publicaþie periodicã al cãrui obiectiv a fost studiul literaturii vechi

româneºti, ceea ce explicã preþuirea de care a avut parte în cercurile

medievistice europene.

Din bibliografia semnatã de Nicolae Cartojan, amintim

urmãtoarele titluri: Alexãndria în literatura româneascã,

Bucureºti, 1922, teza sa de doctorat, susþinutã în anul 1920, în

faþa unei comisii formatã din Dimitrie Onciul, decanul Facultãþii

de Litere, Ramiro Ortiz ºi Demostene Russo, referenþi fiind Ion

Bianu, Ovid Densuºianu; Noi contribuþi la Alexãndria în

literatura româneascã, Bucureºti, 1922; Legendele Troadei în

literatura româneascã, Bucureºti, 1925; Breve storia della

letteratura romena, Roma, 1926; Istoria literaturii române vechi,

vol. I-III, Bucureºti, 1940-1945; Mihail Kogãlniceanu, Bucureºti,

1942; Cercetãri literare, 5 volume publicate între 1929 ºi 1943.

Nicolae Cartojan s-a mai remarcat ºi prin activitatea sa de

coordonator al „Colecþiei clasicilor români comentaþi”, ce numãra

la 1944 peste 40 de opere.

Cu privire la personalitatea lui Nicolae Cartojan, profesorul

Ion Negoescu remarca modestia, puterea de muncã devotatã

specialitãþii sale ºtiinþifice, conºtiinciozitatea în împlinirea datoriei

ºi tactul pedagogic prin care a reuºit sã câºtige admiraþia multor

generaþii de studenþi. Pentru cã un profesor adevãrat nu se poate

abstrage de la preocupãrile generaþiei tinere pe care o cãlãuzeºte.

El conferã modele ºi idei, dar primeºte, totodatã ºi suflul epocii

la care se cuvine sã participe pentru a institui un dialog cu tinerii.

Este o recunoaºtere a raportului dintre maestru ºi discipol pe

care Iorgu Iordan o remarcã în întreaga atitudine ºi activitate

profesionalã a lui Cartojan, constatând: „El ºi-a iubit cu pasiune

catedra, indiferent de rangul pe care-l ocupa în ierarhia oficialã ºi

a fost ataºat, ca puþini alþii, de elevii sãi, iarãºi fãrã a lua în

consideraþie natura ºcoalei care avea norocul sã-l numere printre

dascãlii ei”2.

1 Nicolae Florescu, Nicolae Cartojan regãsind calea spre

Padova, Bucureºti, Editura Jurnalul literar, 2001, p. 62.
2 Iorgu Iordan, Lingvistica româneascã: discurs rostit la 28 mai

1946, în ºedinþa publicã solemnã sub preºedinþia de onoare a

M. S. Regelui, Bucureºti, Editura Monitorul Oficial ºi Imprimeriile

Statului, 1946.
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N A Þ I O N A L ,

I s t o r i c u l

M u z e u l u i

M i l i t a r

Naþional, coord.

Viorica Neagu,

Editura Total

P u b l i s h i n g ,

Bucureºti, 2003.

„ P ã s t r a r e a

amintirii –

c o n s e r v a r e a

memoriei faptelor însemnate sau a cotidianului

reprezintã, fãrã îndoialã, una din componentele

esenþiale ale civilizaþiei. Sursele cele mai diverse

au transmis în serii mai mult sau mai puþin

complete mesajele unor timpuri revolute. Nu

de puþine ori aceste mesaje au îmbrãcat forme

concepute anume pentru a impresiona ºi modela

opinia publicã – cu atât mai mult în cazul

ilustrãrii trecutului militar al popoarelor.” (Sergiu

Iosipescu)

Mihai Oproiu,

Eduardt Samoilã,

Honorius Moþoc,

Georgeta Toma,

Î n f r u n t â n d

veacurile. Aºezãri ºi

m o n u m e n t e

dâmboviþene, Editura

T r a n s v e r s a l ,

Târgoviºte, 2009.

Strãvechi perimetru

de istorie, vatrã de þarã, adevãratã inimã a

României, judeþul Dâmboviþa a fost locuit din cele

mai vechi timpuri ºi a cunoscut o interesantã

evoluþie istoricã, ale cãrei dovezi confirmã istoria

zbuciumatã a întregii þãri.

SPIRITUSPIRITUSPIRITUSPIRITUSPIRITUALITALITALITALITALITAAAAATETETETETE

Convorbiri duhovniceºti cu
†Ioan al Banatului (V)

Luminiþa Cornea: Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit, aº vrea
sã vã rog sã discutãm despre Muntele Tabor ºi despre pericopa
evanghelicã care se citeºte la sãrbãtoarea Schimbarea la faþã
(Marcu 9, 2-7), ºtiindu-se cã Schimbarea la faþã este un important
eveniment din viaþa Mântuitorului.

Î.P.S. Ioan: Mântuitorul nostru Iisus Hristos se afla în partea
de nord a Þãrii Sfinte. Cu câteva zile înainte era cu apostolii Sãi
în Cezareea lui Filip, în nordul Galileii ºi i-a întrebat: cine zic
oamenii cã sunt eu, Fiul omului? Au zis apostolii: unii au zis cã
eºti Ilie, alþii cã ai fi Ioan Botezãtorul, alþii zic cã eºti Ieremia sau
mare proroc. ªi atunci Sfântul Apostol Petru, plin de duhul lui
Dumnezeu, adicã i-a aºternut Dumnezeu harul iubirii Sale ºi al
Sfintei Treimi, ºi cu lacrimi în ochi, I-a zis: Tu eºti Hristosul,
Fiul lui Dumnezeu celui Înalt. ªi l-a fericit Hristos dupã cuvântul
acesta venit de Sus. Pentru cã Petru nu avea de unde încã sã ºtie,
dar Dumnezeu pusese harul iubirii Sale pe buzele lui, ca sã-L
mãrturiseascã pe Hristos ca Fiul lui Dumnezeu.

Au coborât apoi din Cezareea lui Filip, Cezareea Iudeii, ºi au
ajuns la poalele Muntelui Tabor, într-un sat ce astãzi poartã numele
Daboria, dupã numele judecãtorului din Vechiul Testament, din
sec. X-XI, Deborah. Acolo era o micã aºezare omeneascã ºi le-
a spus apostolilor: rãmâneþi aici la poala muntelui, cã eu voi lua
doar trei dintre voi. ªi s-a urcat pe munte, sã se roage.

L.C.: Prin urmare, Înaltpreasfinþite Pãrinte, ºi Fiul lui
Dumnezeu se ruga!? Bineînþeles cã mulþi dintre noi ne întrebãm
ºi ne mirãm cã ºi Fiul lui Dumnezeu se roagã.

Î.P.S. Ioan: Am vorbit de mai multe ori iubiþilor credincioºi
despre activitatea pãmânteascã a lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
despre ce fãcea într-o zi. Vindeca pe cei bolnavi, pe cei orbi sau
uscaþi, învia pe fiul vãduvei din Nain .... dar vedem cã Hristos,
Fiul lui Dumnezeu se ºi ruga. Doamne, dã-ne ºi nouã darul
lacrimilor ºi pe cel al rugãciunii sã ne rugãm ºi noi, în fiecare zi,
Cerului.

Iatã cã au ajuns pe acel munte – poate unii dintre cititori au
ajuns acolo, dar azi urcãm mai uºor acolo sus, cu maºina. Gândiþi-
vã cã, atunci, drumul era prin poteci, printre stânci, printre copacii
de acolo. Urcã Dumnezeu cãtre tronul ce-l lãsase Sus, ca sã
coboare la noi pe pãmânt. S-a urcat pe Muntele Taborului, pe
tronul iubirii lui Dumnezeu. ªi acolo a început sã se roage, iar
cei trei apostoli cãzurã frânþi de obosealã. Dintr-o datã au apãrut
doi mari proroci ai Vechiului Testament, înveliþi în nori, Moise ºi
Ilie. ªi vorbea Dumnezeu cu ei. Fiul lui Dumnezeu grãia cu ei!

L.C.: Dar, Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit, oare ce anume
vorbeau? Vã rog sã insistaþi asupra acestei pãrþi.

Î.P.S. Ioan: Oare ce grãia Hristos cu cei doi mari profeþi ai
Vechiului Testament? Poate cã cei doi profeþi îl va fi întrebat pe
Hristos: „Doamne, ce mai face poporul în care noi am
propovãduit credinþa într-un singur Dumnezeu?” ªi cu durere,
cred, cu lacrimi în ochi, Hristos îi va fi spus: „Moise ºi Ilie, voi
care aþi cuvântat cuvântul Domnului între popor, iatã a trecut o
vreme ºi o altã vreme, ºi-apoi încã o vreme, ºi poporul s-a
depãrtat mult de Dumnezeu, de aceea m-a trimis pe Mine Tatãl,
în lume, ca sã-i mai grãiesc o datã. Poate se vor întoarce cu
totul de pe cãile rãtãcirii.” Iatã un posibil dialog între Dumnezeu-
omul ºi cei doi profeþi mari, iubiþi de Dumnezeu ºi de poporul lui
Israel.

Aþi vãzut atunci când pe Sfântul Apostol Petru ºi pe ceilalþi
Apostoli îi întreabã Mântuitorul cine spun oamenii cã sunt eu,
niciunul nu îndrãznea sã-i spunã cã ar fi Moise. Moise era
fundamental pentru credinþa iudaicã, zisã ºi mozaicã, dupã numele
lui. Pe ceilalþi, îndrãzneau sã-i mai asemene. Iatã încã un semn cã
în Raiul bucuriei lui Dumnezeu, Sfinþii, care sunt în Rai, în Cer,
sunt muþi. Sfinþilor nu li se pune un bulgãre de þãrânã în gurã,
atunci când noi îi înmormântãm. Oricât pãmânt am pune noi
peste buzele lor, în mormânt, ei grãiesc în Ceruri cu Dumnezeu.
Pentru cã aºa vedem dialogul acesta dintre Hristos ºi cei doi
profeþi ai Vechiului Testament.

L.C.: Iertaþi-mã, vã rog, Înaltpreasfinþite Pãrinte, acest dialog
a avut loc, desigur, pe Muntele Tabor.

Î.P.S. Ioan: Unde a avut loc dialogul acesta? Noi am zice,
dupã litera Scripturii, cã dialogul a avut loc pe Muntele Taborului,
dar eu vã spun cã dialogul dintre Hristos ºi cei doi profeþi a avut
loc în Rai. Veþi zice: Cum, Pãrinte, în Rai? Raiul este acolo

unde se aflã Hristos. Muntele Taborului, pentru momentul
acela, era Rai. Grãia în Rai cu ei, de aceea sã avem nãdejde ºi sã
cinstim sfinþii canonizaþi ai Bisericii noastre ºi ai Bisericii
universale, pentru cã ei grãiesc, în Rai, astãzi, cu Hristos. Dacã
tu te rogi unui sfânt, ºi-i spui: „Sfinte Dimitrie, Maica Domnului,
Sfinte Vasile, Sfinte Ioane Gurã de Aur, Sfinte Ioane Botezãtorule,
roagã-te lui Dumnezeu pentru mine pãcãtosul!” sã fiþi convinºi
cã ei grãiesc cu Dumnezeu. Îi
spun lui Dumnezeu, în Rai,
suferinþa ºi necazul tãu, cãci pe
buzele sfinþilor nu-i aºezatã
þãrânã, ci pe buzele sfinþilor
picurã mereu roua
binecuvântatã de Dumnezeu.

Acum sã facem un pas mai
departe. Deci suntem, într-un
fel, pe Muntele Taborului, dar
în altul suntem în Raiul lui
Hristos. Acolo unde este
Hristos, este ºi Raiul.

L.C.: Înaltpreasfinþite
Pãrinte Mitropolit, într-o
predicã, pe care aþi rostit-o, cu
ocazia hramului, la mânãstirea
„Schimbarea la faþã”, aflatã
lângã Sita Buzãului, aþi spus
frumos cã o palmã de Rai a fost
atunci, ºi este, ºi va rãmâne ºi
mânãstirea aceea, pentru cã
porþile ei nu se vor închide niciodatã pentru credincioºi ºi pentru
cei ce-o slujesc. Evident aºa este orice mânãstire. Vã rog sã
revenim la pericopa evanghelicã de la „Schimbarea la faþã”.

Î.P.S. Ioan: Aflãm apoi din relatarea evanghelicã cã, dupã ce
cei trei apostoli au vãzut scena aceasta dumnezeiascã a convorbirii
dintre Hristos ºi cei doi profeþi, la un moment dat, spune Apostolul
mãrturia celor trei apostoli cã faþa lui Hristos s-a fãcut ca soarele
ºi veºmintele lui, albe ca zãpada. Îndrãznesc a spune aici, deºi în
toate calendarele noastre ºi în textul biblic scrie „Schimbarea la
faþã a lui Hristos”, cã eu aº putea afirma cã Hristos nu S-a
schimbat la faþã, ci ºi-a arãtat doar faþa Lui cea
dumnezeiascã. Hristos nu Se schimbã. A fost, este ºi va fi
veºnic acelaºi, dar, ca sã-L putem noi vedea, ºi-a acoperit pentru
o vreme faþa Lui dumnezeiascã cu þãrânã, adicã S-a întrupat.

Deci, acum, pe Muntele Tabor, Hristos le aratã, pentru o clipã,
adevãrata slavã a Lui, dar câtã? Dupã cum ne spun ºi Sfinþii
Pãrinþi numai atât le-a arãtat din slava Lui cât puteau ei sã vadã.
Au vãzut ºi, aþi auzit din Sfânta Evanghelie, au cãzut cu faþa la
pãmânt.

Munþii au fost dintotdeauna locuri unde oamenii s-au ridicat
sã se roage lui Dumnezeu. ªi înainte de pornirea în lume a
valului aceluia al credinþei monoteiste ºi apoi al credinþei în
Sfânta Treime Dumnezeu, mai toate popoarele pãgâne îºi înãlþau
altare pe vârful munþilor. ªi poporul lui Israel a avut experienþã
cu totul deosebitã cu Dumnezeu, pe munte. Aduceþi-vã aminte
de Moise care, în jurul anului 1250  î.H. a primit tablele Legii,
cele zece porunci. Le-a primit pe Muntele Sinai. ªi aceste legi,
aceste porunci au fost pãzite întru câtva de poporul lui Israel,
pânã la venirea lui Hristos.

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit, se poate face o
legãturã între Muntele Sinai ºi Muntele Tabor? Bineînþeles cã
mã refer la poruncile date de Dumnezeu.

„Doamne, picurã rouã cereascã pe sãmânþa iubirii pe care o semeni în noi!”

Î.P.S. Ioan: Sã vedem dacã pe Muntele Tabor, nu cumva,
Dumnezeu ne dã ºi nouã o poruncã. Aþi vãzut în relatarea Sfintei
Evanghelii cã s-a auzit, la un moment dat, dupã ce faþa lui Hristos
a strãlucit ca soarele, s-a auzit glasul Tatãlui care a spus: „Acesta
este Fiul Meu cel iubit, pe Acesta sã-L ascultaþi!”  Iatã cã, pe
Muntele Taborului, Dumnezeu le dã Sfinþilor Apostoli o poruncã
ºi anume porunca ascultãrii de Fiul Sãu Cel Preaiubit, de

Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
Iatã deci asemãnarea întrucâtva
între Muntele Sinai ºi Muntele
Taborului. Dacã cel ce nu
îndeplineºte una din cele zece
porunci care în general încep cu
o negaþie, sã nu furi, sã nu ucizi,
sã nu desfrânezi ...acele porunci
omoarã pe cel ce nu le împlineºte
ºi iatã un preludiu la una din
marile porunci date apoi de
Dumnezeu, porunca iubirii este
porunca aceasta a ascultãrii. Deci
pe Muntele Sinai, a dat zece
porunci, iar pe Muntele
Taborului, Dumnezeu a dat
porunca ascultãrii.

Porunca ascultãrii este cu mult
mai cuprinzãtoare ºi le acoperã
pe cele zece porunci date de
Dumnezeu lui Moise, în Sinai.
Mai este, apoi, am putea spune,

a douãsprezecea poruncã. Aceea ar fi porunca iubirii, pe care
a dat-o Hristos personal apostolilor Sãi. Cele zece porunci se
adresau poporului lui Israel, porunca ascultãrii are un caracter de
universalitate, deoarece se adreseazã tuturor seminþiilor, tuturor
popoarelor lumii. Repet, cele zece porunci se adresau direct
poporului lui Israel, pe când porunca ascultãrii o dã Dumnezeu
pentru toþi locuitorii ºi vieþuitorii pãmântului. Toþi sã ascultãm de
Fiul Cel Preaiubit al Tatãlui, de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

Porunca iubirii, pe care o dã Hristos, transcende timpul ºi
spaþiul, pentru cã iubirea transcende timpul ºi spaþiul.
Ascultarea îºi pierde ºi ea, într-un fel, din importanþa ei, pentru
cã aici, pe pãmânt, suntem chemaþi sã ascultãm de Dumnezeu, de
Hristos, dar, în Rai, nu se mai pune problema ascultãrii. De ce?
Pentru cã în Rai nu intrã nimeni care aici, pe pãmânt, nu L-a
ascultat pe Hristos, adicã n-a împlinit Evanghelia Lui. Cei din
Rai sunt uniþi unii cu alþii în desãvârºitã iubire ºi se hrãnesc, se
împãrtãºesc mereu din iubirea lui Dumnezeu. Iubirea este mai
presus de ascultare, numai cã nu se poate ajunge la iubire pânã
nu asculþi de Evanghelia lui Hristos.

L.C.: Având în vedere aceastã sfântã pericopã evanghelicã, vã
rog, Înaltpreasfinþite Pãrinte, sã oferiþi cititorilor un mesaj.

Î.P.S. Ioan: Aºa cum, odinioarã, Moise s-a învrednicit sã
primeascã tablele cu cele zece porunci, tot aºa ne-a învrednicit
Dumnezeu ºi pe noi sã primim fiecare, ca, pe tabla inimii noastre,
sã scrie porunca cea sfântã a Tatãlui: sã ascultãm pe Fiul Sãu. Aº
spune: Pãrintele Luminilor, milostiveºte-Te de noi ºi ajutã-ne în
viaþa aceasta sã ascultãm, sã întrupãm Evanghelia iubitului Tãu
Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos! Doamne, picurã rouã
cereascã pe sãmânþa iubirii pe care o semeni în noi, ca sã ne
putem iubi unii pe alþii ºi într-un gând sã Te mãrturisim pe Tine,

Tatãl, pe Fiul ºi pe Duhul Sfânt; sã Te iubim pe Tine în veºnicie!

A consemnat Luminiþa Cornea

Biblioteca SUD-ului

Alexandru Mãrchidan (poezie),

Sorin Dãnuþ Radu (fotografie),

Hesychia, Editura Alean, Piteºti,

2015. „Hesychia se încadreazã într-o

categorie aparte a mãrturisirilor

artistice, fãcând cititorul sã se apropie,

sã se ataºeze ºi sã participe cu propriile

emoþii sufleteºti la boleroul liric

înlãnþuit de-a lungul paginilor. Doi

autori, douã (auto)portrete simpatetice,

într-o formulã inspiratã, ambii

participând diferit la ceea ce Bachelard

ar fi numit fenomenologia sufletului

revelat prin artã.” (Magda Grigore)

Livia Ciupercã,

Alexandru Lascarov-

M o l d o v a n u :

încorsetãrile unei vieþi,

Editura Doxologia, Iaºi,

2013. „... Livia Ciupercã

este preocupatã de

aducerea în actualitate a

operelor aproape uitate

ale unor scriitori

importanþi în momentul

activ al creaþiei lor, iar

temeritatea de a investiga

editãri de odinioarã precum ºi manuscrise rãmase

inedite, în care se aflã, deocamdatã închise, idei de

viaþã perene, repere morale ºi valori estetice, trebuie de

la bun început semnalatã.” (Lucian Chiºu)
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Evenimente ºi învãþãminte

Prof. Gianina MEHEDINÞU

Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu în mijlocul profesorilor
de limba ºi literatura românã din judeþul Giurgiu, cu prilejul desfãºurãrii activitãþii

Cercului pedagogic la ªcoala Gimnazialã Stoeneºti (Palanca)

EDUCEDUCEDUCEDUCEDUCAAAAATIE/ÎNVÃTÃMÂNTTIE/ÎNVÃTÃMÂNTTIE/ÎNVÃTÃMÂNTTIE/ÎNVÃTÃMÂNTTIE/ÎNVÃTÃMÂNT,,,,,,,,,,

Constantin Bãrbutã,

?

?

Moto:

Învãþãm pentru

viaþã, nu pentru

ºcoalã! (Seneca)

Evenimentele

recente, ºocante ºi

dureroase, ce vor

marca pentru mulþi

ani conºtiinþa

româneascã ºi

universalã sunt, de

acum, cunoscute,

iar cauzele, în bunã

mãsurã, elucidate atât la nivel naþional, cât ºi global. Pe fondul

unor stãri de nemulþumire ºi indignare cvasigeneralizatã, vecine

cu revolta, vizavi de perpetuarea sfidãtoare a unor fenomene

negative din societate, dupã un sfert de veac de speranþe eºuate ºi

deziluzii îndeosebi în viaþa social-politicã, o tragedie cumplitã a

provocat reacþia spontanã ºi protestul energic în stradã a zeci de

mii de tineri care, într-o admirabilã determinare ºi responsabilitate

au conturat ad-hoc un proiect reformator, apt sã devinã crucial

prin adeziune publicã, concizie ºi acuitate: curãþãrea clasei politice

de „corupþia care ucide”, imperativ fãrã de care þara nu poate

progresa, parlamentul, for legislativ suprem sã înceteze a mai

constitui spaþiu al corupþiei, privilegiilor, abuzurilor ci unul de

afirmare a competenþei ºi patriotismului, educaþia ºi sãnãtatea sã

devinã cu adevãrat ºi în concret prioritare, iar justiþia, pe deplin

independentã, sã ia în seamã pericolul incomensurabil al corupþiei,

abuzului de funcþie prin pedepse drastice, fãrã „suspendare” etc.

Momentul în sine, istoric prin semnificaþii multiple ºi, mai

ales, consecinþe indubitabil benefice ilustrate de primele mãsuri

interesând naþiunea, în curs de implementare, devine remarcabil

(ºi) pentru domeniul educativ cãruia i se recunoaºte plenar rolul

determinant în formarea generaþiilor tinere care, iatã, se dovedesc

pregãtite sã-ºi asume coparticiparea în fãurirea propriului destin

ºi a viitorului þãrii.

În acest proces complex ºi de duratã, o misiune aparte, demnã

a fi asociatã conduitei patriotice, revine dascãlilor devotaþi ºi

profesioniºti care, de-a lungul carierei, cu devoþiune ºi migalã

desluºesc ºi consolideazã în conºtiinþa elevilor noþiuni ºi

cunoºtinþe despre organizarea ºi evoluþia societãþii, democraþie,

stat ºi separaþia puterilor, constituþie, partide, alegeri, parlament,

totul despre acel cadru de convieþuire în respect ºi solidaritate

pentru binele comun, ca fundament pentru progresul social.

Totodatã aceºti dascãli (i-am numit aici pe slujitorii Clio, culturã

civicã, drept ºi nu numai), sunt chemaþi sã discearnã obiectiv ºi

argumentat ceea ce este specific acestor evenimente, spontaneitate,

automobilizare, solidaritate, sau concepte adecvate, curajoase ºi

surprinzãtoare prin acurateþea mesajelor de genul „þara se miºcã”,

„o nouã revoluþie”, „poporul se ridicã”, „locuri de muncã, ºcoli

ºi spitale” º.a., ce indicã elemente uimitoare de conºtiinþã civicã

autenticã, cu adresabilitate cãtre clasa politicã responsabilã de

starea de crizã din societate.

Consecinþa imediatã ºi, momentan, cea mai importantã ca

vizibilitate ºi certitudine, constã în aceea cã pentru o perioadã,

limitatã constituþional, þara va fi administratã de un nou guvern,

a cãrui legitimitate este în afara oricãrei îndoieli, inclusiv cu

privire la ceea ce îºi propune sã realizeze, profesorul fiind dator

sã expliciteze, anticipând întrebãri ºi nelãmuriri din partea elevilor,

prnind chiar de la caracteristica sa, densã ºi sonorã, aceea de

„guvern tehnocrat”. Parafrazând, vom spune cã pentru þarã, cât

ºi pentru profesor, aici e greul, acum începe truda cea mare,

aceea a faptelor, fiecare ministru „tehnocrat”, profesionist

recunoscut prin competenþã ºi acribia prioritizãrii în decizii ºi

acþiune, a factorului tehnico-economic, integru ºi motivat de

onoare ºi gloria þãrii sale, guvernul în ansamblu va începe sã

convingã, depãºind dificultãþi inerente, generate de realitãþi,

mentalitãþi, rezerve sau suspiciuni.

Despre cele expuse de profesor, intervine elevul cu preocupãri

peste medie, atent ºi informat, arãtând cã a urmãrit evenimentele

la televizor, pe care acum le înþelege mai bine, el solicitând, cu

timiditate, clarificarea unei nelãmuriri: de ce acest guvern

„tehnocrat”, alcãtuit din miniºtri tineri, cu experienþã în instituþii

europene dupã absolvirea unor universitãþi strãine, de elitã, a

fost etichetat ca unul „al trãdãrii naþionale” de cãtre un participant

la dezbaterile de investiturã în parlament”

Consistentã în esenþa sa, întrebarea elevului nu l-a fãcut pe

dascãlul experimentat sã se piardã cu firea, dimpotrivã, l-a încântat,

el plasându-ºi rãspunsul într-o zonã amicalã, uºor ironicã: pentru

cã autorul a dorit, probabil, sã rãmânã în istoria instituþiei supreme

„ca o patã de culoare”! Apoi, sesizând persistenþa dilemei în

privirea din ochii mari ai elevului, a completat parafrazând,

instantaneu ºi convingãtor: nu întotdeauna omul potrivit se aflã

la locul potrivit!

Tema formãrii continue a cadrelor didactice reprezintã un

obiectiv strategic al politicilor educaþionale din þara noastrã ºi

din Europa. Calitatea actului educaþional ºi armonizarea

permanentã a competenþelor cadrelor didactice cu noutãþile din

domeniul specialitãþii disciplinei predate constituie puncte de

interes pentru fiecare cadru didactic ºi instituþie de educaþie.

Generaþia de copii actualã, este o una a informaþiei ºi a

calculatorului, care gândeºte altfel ºi are alt sistem de raportare la

realitate. Profesorul trebuie sã ,,þinã pasul” cu elevii lui, cu tipurile

ºi nevoile lor de cunoaºtere.

Permanent, cadrul didactic trebuie sã se perfecþioneze, sã adopte

cele mai eficiente metode ºi tehnici de învãþare pentru elevii sãi,

astfel încât elevul sã gãseascã în ºcoalã rãspunsurile la întrebãrile

existenþiale ale devenirii lui profesionale ºi personale, sã

regãseascã realitatea din viaþa cotidianã, care sã îl ajute sã devinã

reflexiv ºi sã îi motiveze nevoile de cunoaºtere viitoare. Fiecare

cadru didactic este un etalon ºi un indicator important pentru

societate, un element al sistemului de educaþie. Dacã profesorul

este apreciat ºi respectat, practic el este apreciat ºi respectat nu

numai de pãrinþii unor elevi, este respectat de întreaga societate,

ceea ce aratã cã sistemul funcþioneazã ºi funcþioneazã bine .

ªi totuºi, într-o societate informatizatã, omul de la catedrã

trebuie sã fie ancorat în viaþa culturalã contemporanã ca un

animator al acesteia. De aceea am considerat oportun sã invitãm

în mijlocul nostru, al profesorilor de limba românã, pe câþiva

dintre membrii Asociaþiei pentru  Culturã ºi Tradiþie Istoricã

Bolintineanu din Bolintin Vale.

Ne-am bucurat astfel de prezenþa domnului Floricã Dan, poet,

care a prezentat în faþa unui auditoriu avizat cele mai recente

creaþii ale sale, dar si poeme apãrute mai demult ºi incluse în

volumele Greieri pânã la stele, Majestatea sa, clipa sau, Ia

zâmbetul cu tine.

Într-un decor autumnal realizat de inimoºii elevi ai ºcolii,

domnul ªtefan Crudu, secretar de redacþie al revistei Sud, a realizat

o trecere în revistã a acelora care, într-un fel sau altul, au scris o

paginã literarã sau istoricã în cartea culturii giurgiuvene ºi

româneºti. Au fost amintite nume precum Dumitru Dumitricã,

Vasile Grigorescu, Gheorghe Dragomir, Neagu Udroiu,

Constantin Bãrbuþã.

D-na Maria Mircea Stan a citit o recentã creaþie poeticã, dedicatã

ca un pios omagiu tinerilor, victime ale tragediei de la Clubul

Colectiv. Dumneaei ne-a prezentat propriul volum de versuri

Labirintul tãcerii, apãrut la Editura Betta.

Tînãrul regizor Ciprian Necºuþu ne-a emotionat printr-un scurt

metraj dedicat monumentului funerar dedicat poetului Dimitrie

Bolintineanu, cel aflat în curtea bisericii din Bolintinul din Vale.

Într-o adevãratã atmosferã de cenaclu, d-na prof. Gianina

Mehedinþu a evocat figura directorului fondator al revistei Sud,

Constantin Carbarãu, coordonator al monografiei Bolintinul,

bolintinenii, Bolintineanu, apãrutã în anul 2004 ºi ale cãrei

însemnãri monografice, prin forma lor de alcãtuire, reprezintã o

fericitã osmozã între cuprinderea unor informaþii de sorginte

arhivisticã ºi elanurile unor legitime evocãri lirice, sentimentale,

izvorâte din ataºamentul ºi admiraþia faþã de meleagurile natale, –

dupã cum afirma într-un recent articol prof. univ. dr. Ioan Niculae

Alecu. A fost prezentat colegilor ºi volumul Literatura africii

negre preþioasã lucrare cu caracter antologic ºi enciclopedic, în

care autorul, Constantin Carbarãu, prezintã fapte de istorie ºi

culturã africanã, precum ºi unele personalitãþi reprezentative,

oameni politici, scriitori ca Ahmandou Kourauma din Coasta de

Fildeº, laureat al Premiului Nobel.

ªi-au mai expus opiniile prof Nicoleta Badea, prof. Virginia

Renþea, prof. Marioara Bãjescu.

Ne-am propus ca pe viitor sã organizãm serate literare ºi

muzicale la care sã participe ºi elevii ºi care sã fie moderate de

oameni de culturã bolintineni.

La finalul întâlnirii, d-nul Dan Floricã ºi d-na Maria Mircea

Stan au donat bibliotecii ºcolii câteva volume cu dedicaþie.
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TRADIÞII CULINARE ROMÂNEªTI

TRTRTRTRTRADITIIADITIIADITIIADITIIADITII,,,,,

Pentru întâlnirea din luna noiembrie 2015, Clubul de istorie al

Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã  Bolintineanu ºi-a

propus ca temã Mâncãruri tradiþionale, dispãrute sau pe cale de

a fi uitate.

Cercul de Istorie al elevilor ªcolii Gimnaziale Stoeneºti (com.

Floreºti-Stoeneºti, jud. Giurgiu) a organizat o acþiune de  culegere,

de la bãtrânii din sat, de vechi reþete culinare foarte rar folosite în

zilele noastre. Au fost culese peste o sutã de  reþete diverse,

pentru ciorbã, supã, prãjituri etc. Astfel copiii au descoperit ce

mâncau bunicii ºi strãbunicii lor, mâncãruri sãnãtoase, fãrã

chimicale, fãrã E-uri, aditivi, coloranþi sintetici ºi altele: Puricei,

Turtã de mãlai, Varzã muratã la cuptor, Plãcintã de sfeclã, Sarmale

în foi de viþã, Sos românesc, Cocoº cu vin, Mucenici de casã,

Mãmãligã prãjitã, Ciorbã de jumãri, Unturã pe pâine, Coleºiþã,

Cozonac, Bulz ciobãnesc, Pâsat, Plãcintã cu brânzã fiartã în

lapte, Azima de pâine, Cocuri (mãmãligã dulce prãjitã), Ciorbã

de ºtevie, Mâncare de gutui, Sarmale bãtrâneºti, Mâncare de

cartofi cu orez, Gogoºi cu flori de salcâm, Pampuºci (plãcintã

lipoveneascã cu brânzã), Taºche cu pesmet (mâncare din

Bucovina), Tocinei.

O bãtrânã a satului Stoeneºti ne-a spus cã „acum 100 de ani

mãmãliga era mâncarea de cãpetenie a þãranului, porcul era

belºugul casei, iar ciorbele acrite cu struguri verzi, nu lipseau

niciodatã la masã. Þãranii mai mâncau câteodatã pâine de grâu ºi

miere, care se mânca crudã, ca aperitiv sau desert”.

Vã prezentãm în continuare o parte dintre aceste reþete:

Turtã (1). Ingrediente: apã, sare, zahãr, mãlai, tãrâþe de grâu,

fãinã, ulei. Mod de preparare: se cerne mãlaiul, fãina ºi tãrâþele.

Se pune aceeaºi cantitate din toate trei într-o copãiþã. Se amestecã

cu apã caldã toate ingredientele, apoi în mijloc se face cu o

lingurã de lemn o gaurã în care se pune apã cuprinzând toatã

compoziþia. Se adaugã apoi sarea, zahãrul, se unge tava cu ulei ºi

se tapeteazã cu fãinã. Se toarnã compoziþia, se spoieºte pe

deasupra  cu un amestec de apã cu fãinã. Se bagã în cuptorul bine

încins. Se preparã de regulã de Crãciun ºi de Paºte. Se consumã

în loc de pâine, cu sarmale, cârnaþi, lapte bãtut, caltaboº. Când

este fierbinte se serveºte ºi cu unt. Resturile nu se aruncã, ci se

strâng pentru a doua zi ºi se fãrâmiþeazã cu unturã de porc în

tigaie sub formã de puricei.

Turtã (2). Într-un  castron se pun 500 g de mãlai, douã linguri

de zahãr ºi douã linguriþe de sare. Se dã în clocot un litru de apã,

pe care-l adãugãm peste mãlai ca sã-l opãrim. Omogenizãm

aluatul, care trebuie sã aibã consistenþa unei mãmãliguþe pripite,

adicã sã fie moale. Se lasã un timp la dospit, apoi  se amestecã

douã linguri de fãinã de grâu cu puþinã apã ºi se întinde pe toatã

suprafaþa aluatului. Se ia o tavã, se unge cu unt sau unturã, se

tapeteazã cu fãinã, ca aluatul sã nu se lipeascã. Se coace la foc

potrivit o orã, douã, pânã când fãina absoarbe apa, turta se întãreºte,

transformându-se într-o masã compactã ºi formeazã o crustã

crocantã pe toatã suprafaþa ei. Se rãstoarnã, se lasã sã se rãceascã

puþin, apoi se poate servi.

Azimã. Se preparã un aluat asemãnãtor cu pâinea, se frãmântã

cu apã cãlduþã, se pune sare ºi drojdie. Se ia o tavã, se unge cu

untdelemn sau unturã, se pune aluatul în tavã ºi se bagã la cuptor.

Puricei. Ingrediente: resturile de la turtã mãrunþite (puricei),

resturi de mãmãligã de la masa precedentã, ulei sau unturã. Se

încinge untura ºi se adaugã puriceii, se amestecã  sã nu se ardã cu

o lingurã de lemn pânã când compoziþia se omogenizeazã ºi apoi

se presarã deasupra piper. Se serveºte cu castraveþi muraþi. La

„puriceii boiereºti” se pun cârnaþi afumaþi tãiaþi mãrunt ºi brânzã

rasã.

Pâsat. Ingrediente: boabe de potumb râºnite, lapte, sare, zahãr

ºi unturã. Se pune la fiert porumbul, apoi se adaugã laptele ºi

untura. Dupã ce a fiert compoziþia se potriveºte cu sare ºi cine

doreºte poate adãuga ºi puþin zahãr.

Mãmãligã coaptã pe plitã. Se preparã mãmãliga, se rãstoarnã

Prof. Corneliu STATE
pe un capac de lemn, se taie felii cu aþa. Se curãþã bine plita ºi se

pun feliile pe plita încinsã.

Cocurei (mãmãligã dulce prãjitã). Ingrediente: mãlai, fãinã

albã, lapte bãtut, zahãr sau miere, sare, bicarbonat, ulei. Se

amestecã într-un castron mare mãlaiul cu apã, se adaugã apoi

toate ingredientele ºi se amestecã bine pânã se obþine o cocã

goasã. Se unge o tigaie cu ulei, apoi se ia câte o linguriþã din

compoziþie ºi se pune la prãjit

Sarmale bãtrâneºti. Ingrediente: un kg carne de porc tocatã,

o ceaºcã pâsat sau orez,  sare, trei cepe, trei linguri de

unturã de porc, o varzã muratã, 300 g slãninã, 100 g ºorici,

piper mãcinat, douã linguri de bulion. Se pune pâsatul în

apã caldã sã se înmoaie ºi se cãlesc douã cepe în unturã.

Când ceapa s-a fãcut mai sticloasã se toarnã peste pâsat.

Într-un castron mare se amestecã ceapa, carnea ºi pâsatul.

Se adaugã bulion, sare, piper dupã gust. Se pune varza în

apã timp de o orã, apoi se desface în foi ºi se rãsucesc

sarmalele. Se unge oala cu slãninã, se pune un strat de

varzã, apoi fâºii de ºorici, apoi sarmalele. Se pune la fiert

fãrã grabã.

Bulz ciobãnesc. Ingrediente: mãmãligã, brânzã de burduf,

costiþã afumatã, slãninã, smântânã, unt. Se preparã

mãmãliga ºi se lasã la rãcit o zi. Brânza de burduf se sfãrâmã

puþin. Slãninuþa se taie felii subþiri, iar untul se lasã sã se

înmoaie. Mãmãliga rece se împarte în patru pãrþi, pentru

patru porþii. Fiecare bucatã de mãmãligã se modeleazã în

mânã, se turteºte ºi se face în mijlocul ei un cãuº în care se

pune brânza, o bucãþicã de unt, slãninuþa, apoi se modeleazã

bulzul ca pe o gãluºcã mai mare, bine închisã. Bulzurile

astfel pregãtite se pun  pe grãtar sau pe plitã pânã se topeºte

brânza înãuntru ºi mãmãliga face

crustã pe dinafarã. Apoi se servesc

calzi cu puþinã smântânã deasupra.

Coleºiþã. Ingrediente: fãinã, lapte,

zahãr, sare, ulei, apã. Se pun 5-6 linguri

de ulei la încãlzit, într-o cratiþã sau tuci, se

adaugã 2-3 linguri de fãinã ºi se amestecã

cu o lingurã de lemn pânã se îngroaºe

compoziþia. Apoi se toarnã laptele,

amestecându-se permanent pentru a se

omogeniza. Se adaugã zahãr ºi sare dupã

gust, amestecându-se mereu. Se lasã sã

fiarbã în clocot. Se serveºte fiebinte, cu

mãmãliguþã caldã, ca felul doi, sau coleºiþã

rece ca desert.

Ciorbã de jumãri. Ingrediente: jumãri

de porc, borº, ardei, morcov, roºii, ceapã,

leuºtean, apã. Se preparã ca orice ciorbã

þãrãneascã de legume (multe), la care se

adaugã jumãrile de porc.

Mâncare de cartofi cu orez.

Ingrediente: o lingurã de unturã, ºase

cartofi, o canã cu orez, douã cepe potrivite,

o linguriþã boia dulce, mãrar, pãtrunjel,

sare. Se pune untura la topit, se adaugã

ceapa tocatã mãrunt ºi se lasã la înãbuºit.

Dupã înãbuºire se adaugã o linguriþã de

boia dulce, se stinge cu apã, dupã care se

adaugã orezul ºi cartofii. Se potriveºte

focul, se adaugã sare dupã gust ºi se lasã la fiert pânã se înmoaie

cartofii. La sfârºit se adaugã verdeaþa.

Varzã muratã la cuptor. Ingrediente: varzã muratã, jumãri

de porc, unturã, bulion, apã. Varza se tocã mãrunt. Se pun în tuci

jumãrile ºi untura, apoi se pune varza, se amestecã ºi se bagã la

cuptor pânã ce varza s-a fiert.

Plãcintã de sfeclã roºie. Ingrediente: sfeclã roºie, foi de

plãcintã, zãhãr, zahãr  pudrã vanilat, scorþiºoarã. Se pregãteºte ca

orice altã plãcintã (de mere, de brânzã etc.). Se rãzuie sfecla, se

amestecã cu zahãr dupã gust, se ruleazã în foile de plãcintã, se

pune în tavã ºi se coace. Apoi se presarã cu zahãr vanilat ºi

scorþiºoarã.

Unturã pe pâine. Ingrediente: unturã, pâine, sare. Pentru a

pãcãli foamea copiilor mamele recurgeau ºi la acest fel de mâncare.

Se unge felia de pâine cu un strat subþire de unturã ºi se presarã

puþinã sare. Ce bunã era!!!

Sos românesc. Ingrediente: o ceapã, doi cãþei de usturoi,

jumãtate de þelinã micã, o linguriþã de muºtar, un pahar mic cu

vin alb, douã linguri cu smântânã, piper boabe, o roºie, zeamã de

carne. Se curãþã legumele ºi se dau prin rãzãtoarea micã. Apoi se

pun într-o cratiþã ºi se fierb la foc mic, înãbuºit. Când sunt fierte

se adaugã muºtarul ºi smântâna ºi se amestecã. Se serveºte la

fripturã, paste fãinoase, mâncare de limbã sau rasol.

Ciorbã de ºtevie. Ingrediente: o mânã, douã de frunze de

ºtevie foarte tinere, un morcov tãiat rondele sau cubuleþe, douã

fire de ceapã verde, douã fire de usturoi verde, mãrar, pãtrunjel,

frunze de þelinã, leuºtean, o ceaºcã de orez, sare, ulei, o canã cu

corcoduºe verzi, o canã cu prune verzi. Punem o oalã de 3L cu

apã la fiert. Când apa fierbe punem morcovul, ceapa ºi usturoiul,

tãiate mãrunt. Se adaugã orezul spãlat ºi se lasã sã fiarbã.

Corcoduºele ºi prunele se spalã ºi se rup codiþele, apoi se pun

separat la fiert în 0,5l apã. Când s-au fiert ºi sunt moi se paseazã

cu o furculiþã, se strecoarã, iar zeama se foloseºte pentru acrit

ciorba. Când orezul a fiert, adãugãm þelina, leuºtean, mãrar ºi

pãtrunjel, toate tocate mãrunt, apoi puþin ulei ºi ºtevia spãlatã

bine, în mai multe ape ºi tãiatã  mãrunt. Lãsãm sã fiarbã încã

puþin, doar cât sã se înmoaie ºtevia, apoi acrim ciorba cu zeamã

de corcoduºe ºi punem sare dupã gust. Mai dãm în clocot o datã

ºi gata. Poftã bunã!

Mâncare de gutui. Ingrediente: o gutuie mare, ulei, o ceapã

micã, fãinã, sare, zahãr. Se cãleºte ceapa, apoi se pune o lingurã

de fãinã ºi se amestecã mereu. Se adaugã o canã cu apã, iar când

fierbe în clocot se pune gutuia tãiatã în cubuleþe potrivite ca

mãrime. Se fierbe pânã se înmoaie gutuia, se amestecã continuu,

se pune sare ºi zahãr caramelizat dupã gust. Se serveºte mâncarea

caldã.

Gogoºi cu flori de salcâm sau dovleac. Ingrediente: flori de

salcâm sau dovleac, trei ouã, fãinã, jumãtate litru lapte, sare,

zahãr, ulei, diferite esenþe (vanilie). Se spalã florile ºi se pun la

scurs. Se bat ouãle cu zahãrul, se adaugã laptele ºi esenþele, se

pune fãina ºi se amestecã obþinându-se un aluat ca de clãtite. Se

trec florile prin compoziþie ºi se prãjesc pe ambele pãrþi în uleiul

încins. Se presarã cu zahãr pudrã.

Boabe fierte. Ingrediente: boabe de porumb, apã, sare, zahãr.

Se aleg boabe de porumb mari ºi sãnãtoase, se spalã bine ºi se

pun la fiert în apã. Când s-au fiert pânã la înflorire se dau jos de

pe foc ºi se servesc reci sau calde, cu sare sau zahãr, dupã gust.

Porumb copt. ªtiuleþi de porumb crud „în lapte” se pun pe jar

ºi se pârpãlesc, fãrã a-i arde. Se curãþã de cenuºã ºi se consumã

calzi, cu puþinã sare.

Chisãliþã. Ingrediente: corcoduºe roºii,

prune sau viºine, mãlai, apã. Se curãþã de

codiþe fructele, se spalã bine, apoi se pun la

fiert pânã se înmoaie. Se adaugã mãlai. Se

consumã caldã sau rece.

Bujgoi copt, cartofi copþi, mere

coapte. Iarna, în cuptorul sobei, mama bãga

felii mari de bujgoi la copt, mere, cartofi.

Se consumau calde sau reci. Aºa astâmpãra

foamea copiilor.

Pâine prãjitã. Ingrediente: felii de pâine,

lapte, zahãr, ulei. Într-un castron se punea

apa sau laptele. Într-o tigaie se încingea

uleiul ºi apoi feliile de pâine erau trecute

prin lapte sau prin apã (când era post) ºi se

prãjeau pe ambele pãrþi. Apoi se presãrau

cu zahãr.

Lipie. Ingrediente: fãinã, sare, apã. Se

încinge plita ºi se curãþã bine. Se preparã o

compoziþie din fãinã, apã ºi sare, ca la clãtite.

Cu o lingurã se ia din compoziþie ºi se pune

pe plitã. Se lasã sã se coacã pe ambele pãrþi.

Se consumã fie ca desert, fie în lipsã de altã

mâncare.

Mâncãruri cu prune afumate.

Ingrediente: prune afumate sau opãrite,

fãinã, apã. Se prepara fie ciorbã cu prune

afumate, asemãnãtor cu prepararea oricãrei

ciorbe, fie mâncare cu prune, cu sos de fãinã ºi puþin zahãr.

Mâncarea de prune era de post.

Fasole sleitã. Ingrediente: fasole uscatã, ceapã, bulion, ulei,

sare. Se fierbe fasolea în apã ºi se scurge de mai multe ori. Se

încinge uleiul, se pune ceapa tocatã mãrunt, se cãleºte, se adaugã

bulionul ºi se pune fasolea scursã. Se dã în clocot pânã se

îngroaºã. Se potriveºte de sare.

Colastrã. Se preparã din primul lapte muls dupã ce vaca a

fãtat ºi viþelul a supt. Acest lapte este pus la fiert cu zahãr ºi sare,

pânã ce laptele se brânzeºte. Colastra se foloseºte ºi la plãcintã,

adãugând puþinã sare, 3-4 ouã, zahãr ºi arome. Se pune compoziþia

într-o tavã unsã ºi se bagã la copt. Se serveºte caldã sau rece.

Ciuperci. Vara, când apar ciupercile în pãdure, mâncam

ciuperci fripte pe plitã, cu multã sare. Se prepara ºi saramurã, cu

oþet ºi sare, într-un castron în care se puneau ciupercile fripte.

Maþe fierte. De Crãciun nu se putea o masã fãrã aceastã

delicatesã: maþe fierte cu usturoi.

Jumãri cu ou. Ingrediente: ouã, ulei, o mînã de mãlai, o

ceaºcã de lapte, brânzã, mãrar, ceapã verde, cârnat afumat tãiat

mãrunt, jumãri de porc. Se încinge tigaia cu unturã. Într-un castron

se amestecã ouãle, laptele, mãlaiul, dupã care se toarnã în tigaie

ºi se adaugã brânza ºi cârnaþii, ceapa ºi mãrarul. Se potriveºte de

sare. Se consumã cu mãmãligã.

Cei de vârsta a treia ne aducem bine aminte aceste mâncãruri,

de câte ori nu sãream masa cu o bucatã de pâine, sau o bucatã de

mãmãligã rece cu ceapã verde de pe brazdã. Cine îºi mai aduce

aminte de paparã: pâine cu apã ºi zahãr amestecate în farfurie.

Într-o familie cu copii mulþi, niciodatã stomacul nu era plin.

Mama îi încuraja spunându-le: „Mai punem masa ºi mâine ºi o

sã vã sãturaþi!”.
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Dina DANCIU
Pãtimirile unui navetist

Clubul
de istorie

Ciprian NECªUÞU

Întro frumoasã zi de noiembrie, sâmbãtã, în 14,

s-a desfãºurat ultima ediþie pe anul 2015 a Clubului

de Istorie. Tema, foarte nimerit aleasã pentru aceste

nopþi din ce în ce mai lungi care prevestesc

apropierea inexorabilã a anotimpului rece, a fost

Tradiþii... de tot felul!

Voi face o scurtã trecere în revistã a desfãºurãrii

ºedinþei, mai multe detalii – apetisante! – putând afla

parcurgând materialul domnului prof. Corneliu State,

cel care, împreunã cu elevii de la ºcoala din Stoeneºti,

au realizat cele mai bune momente ale întâlnirii.

Deschiderea a fost fãcutã de Vasile Grigore, care

a realizat o succintã prezentare a „noutãþilor”

culturale locale ºi a invitat participanþii la discuþii.

Primii care s-au înscris la cuvânt au fost elevii

de la ºcoala din Stoeneºti, cei care, îndemnaþi de

profesorul Corneliu State, au vorbit ºi au arãtat –

„pe viu” ºi pe platouri – mâncãrurile tradiþionale

din zona lor. Au vorbit Ana Guler, Iuliana Lazãr,

Adriana Pãduraru, Ani Cârciumaru, Raul

Cârciumaru ºi Rãzvan Preda. Ceilalþi au ascultat

cu atenþie ºi au degustat cu nesaþ din preparate,

care au fost declarate bune ºi autentice.

În continuare, brodând pe aceastã temã, au avut

intervenþii „savuroase” Mioara Mãnescu (plãcinta

de dovleac), Marian Grigore, Constantin Bãrbuþã,

Floricã Dan, Valerian Creþu-Taulescu, Marius

Niþescu, Vasile Dumitrescu, Traian Dumitrache sau

Niculae Stoica.

Urmând implacabilul principiu cã tot ce intrã

trebuie sã ºi iasã, domnul ªtefan Crudu a „atacat”

subiectul „locurilor de plimbare”, mai precis a

closetelor – publice ºi private, – începând hãt de la

vespasiene ºi încheind în actualitate, adãstând

asupra neînþelegerilor iscate în jurul latrinei din

târgul Bolintinului de acum un veac, din vremea pe

când primar era conu’ Costicã Bolintineanu.

Sã-i reamintim pe toþi cei care au contribuit la

realizarea uneia dintre cele mai bune ºedinþe ale

Clubului din acest an: Ana Guler, Iuliana Lazãr,

Adriana Pãduraru, Ani Cârciumaru, Raul

Cârciumaru, Rãzvan Preda, Corneliu State, Vasile

Grigore, Constantin Bãrbuþã, Niculae Stoica,

Valerian Creþu-Taulescu, Mioara Mãnescu,

Constantin Vasile, Floricã Dan, Constantina Chiva,

Traian Dumitrache, Marius Niþescu, Raluca

Niþescu, Alexandra Man, ªtefan Crudu, Ciprian

Necºuþu, Sebastian Man, Vasile Dumitrescu,

Marian Grigore, cu precizarea cã domnii Florin

Iordache ºi Nicolae Ciubuc au absentat din motive

bine întemeiate, exprimându-ºi regretul

neparticipãrii.

Urmãtoarea întâlnire, la care vã invitãm ºi vã

aºteptãm cu drag, va avea loc tot sâmbãta, pe 16

ianuarie 2016, de la ora 14.30, prima ediþie a noului

an. Tema: Genealogii; adicã fiecare sã-ºi prezinte

neamul.

Navetistul bolintinean este, de regulã, un slujnicar (menajerã, bonã, muncitor necalificat), un ins de condiþie socialã modestã sau un elev

sârguincios care a fost repartizat la un liceu bucureºtean sau un bãtrânel ori bãtrânicã din satele învecinate, având treburi pe la instituþiile de la

„centru”: judecãtorie, notariat, poºtã, bancã etc.

El se trezeºte dis-de-dimineaþã ºi îºi pãrãseºte casa caldã ºi liniºtitã pentru a se deplasa, prin noroiul drumurilor, cãtre staþia de unde urmeazã

sã se urce în microbuzul firmei de transport locale (citeºte A...). De obicei, staþia e goalã. Nicio maºinã. Încearcã cealaltã variantã. Se urcã într-un

autobuz mare, care geme de lume, venit din direcþii mai depãrtate: Mârºa, Gãiseni, Ogrezeni. Dacã nu are nici ºansa asta (cãci nu ºtie dacã maºina

o ia pe drumul consacrat sau ocoleºte prin cartierul de vile „Spoitori” cu strada bombardatã sau coteºte pe la Relu ºi ajunge, pe strãzi ocolite, la

Policlinicã), rãmâne în staþie. Nu existã un orar afiºat al plecãrilor. Se ºtie, din „tezaurul oral” local, doar ora probabilã a primei ºi a ultimei plecãri

din Bolintin spre Bucureºti ºi retur. Navetistul stã în staþie, suduind printre dinþi pe cei care, una cu scaunul, trec infatuaþi la volanul automobilelor,

vãzând-ºi de treburi ºi nerecunoscând pe niciun amãrât care aºteaptã... aºteaptã.

În sfârºit, dupã minute ce par interminabile, cãci omul se grãbeºte sã ajungã la treabã, soseºte ºi domnul ºofer cu maºina lui schiloadã, fãrã

cãldurã, aer condiþionat sau mai ºtiu eu ce brumã de confort. Întrebat când pleacã, rãspunde, în cel mai bun caz, cã peste câteva minute, care se

transformã în zeci. Asta ca sã urci ºi sã nu cumva sa pleci cu „concurenþa”, adicã, cu vreo maºinã ce trece dinspre satele îndepãrtate ºi care, de cele

mai multe ori, aratã mult mai bine decât a lui. Însã, oricum ar fi, e prea micã probabilitatea de a ocupa un loc. Vai de tine sã ai ºi vreo sacoºã! Te

uiþi în stânga ºi-n dreapta, doar-doar va coborî cineva la staþia urmãtoare ºi te-ai putea aºeza pe un scaun, fie el ºi cel de deasupra roþii! Aici, e de

preferat sã nu ai probleme cu stomacul sau coloana. Cãlãtoria e mai ceva ca datul în vreo maºinãrie de Sf. Dumitru!

În sfârºit, ºoferul catadicseºte sã plece. De obicei, la ore ciudate: la ºi zece, fix fãrã sau plus cinci minute. Culoarul e plin ochi. În faþã, pe lângã

ºofer, 7-8 nevoiaºi cocoºaþi ºi comprimaþi sperã sã ajungã ºi ei la destinaþie.

Dar mai e o problemã. Mare. Tot ºoferul. Existã douã mari categorii. De obicei, cei mai tineri vorbesc tare la telefon tot drumul, în vreme ce

conduc, neglijând complet cãlãtorii speriaþi la gândul cã dintr-o clipã în alta ar putea ajunge la spital. Eventual, el mai ºi fumeazã cu geamul

întredeschis, sfidând orice regulã – legalã sau de bun-simþ. Merge cu vitezã printre gropile naþionale, aºa încât te trezeºti în vreo 10-15 minute pe

autostradã. Dar pânã acolo? Pânã ajungi la podul de peste Sabar te îmbolnãveºti de tremurãturã, din cauza lucrãrilor de canalizare începute în

vremea... romanilor! De la Bolintin Deal, ºoseaua devine bunicicã ºi de-abia dupã ce citeºti „Bine aþi venit în Ciorogârla!” voiajul devine mai

omenesc.

Cealaltã categorie o formeazã, în general, cei trecuþi de 40 de ani. De un calm diabolic ºi de o viclenie pe mãsurã. Trag de timp, poate-poate mai

bagã încã un nenorocit la strânsoare, sã-i ia ºi lui banii – ciubucul lui. Ãsta face vreo jumate de orã pânã la autostradã (max. 15 km), lumea

bombãne, el se face cã nu aude. Comunicã ºi el, prin telefonul mobil cu confraþii: E control la pãdure sau la pasarelã, atenþie! Nu parca la vedere!

În sfârºit, iatã-ne pe autostradã, întotdeauna pe banda de urgenþã, sã vadã dacã mai face semne vreunul între staþii. ªi viteza... micã, nu cã i-ar pãsa

de viaþa cãlãtorilor! La intrarea în Bucureºti, blocaj. Traficul îngreunat. Ca melcul, maºina se miºcã ºi ea câþiva metri ºi alþi metri ºi tot aºa. Deodatã,

ºoferul are ideea nefericitã ºi premeditatã de a traversa pentru a alimenta la o staþie. Te uiþi disperat pe fereastrã, stai într-un picior, îl mai schimbi, mai

stai rezemat de un scaun. Pe cei aºezaþi îi consideri niºte fericiþi. Tinerii aºezaþi comod, cu cãºtile în urechi, se joacã pe telefon. Chiar de-i cunoºti foarte

bine, ei nu par sã te recunoascã, sunt prea ocupaþi pentru asta.

Ultima sutã de metri e cea mai stresantã. Oricum, suntem în spatele unui troleibuz ºi acolo trebuie sã rãmânem. De ce sã-l depãºim? N-are rost.

ªoferul are rãbdare. Nu ºtie cã joacã zilnic tontoroiul pe nervii noºtri. În dreptul metroului, altã dandana. S-a pus un gãrduleþ ºi nu poþi traversa

decât prin anumite locuri. Spre binele tãu, al pietonului. Îþi striveºti lacrimile. N-ai avut noroc sã cobori la stop, aºa cã maºina te duce mai departe,

în dreptul intrãrii în autogarã. Cobori grãbit, dupã ce stai la rând sã plãteºti, apoi o iei la fugã, disperat. Scoþi telefonul ºi anunþi cã întârzii. Nicio

bucurie pentru cel pe care l-ai sunat. Odatã, mai treacã-meargã, dar mereu? Ce însemnã asta? Ia mãsuri! Pleacã (ºi) mai devreme de acasã! Îþi

striveºti lacrimile ºi riºti sã mai pierzi câteva minute stând la coadã la un covrig de un leu. Sã-þi treacã timpul mai uºor ronþãind în metrou.

Seara, ostenit, te-ntorci spre casã. Cum ai ieºit de la metrou, eºti dezorientat. Oare de unde se ia astãzi microbuzul? Dacã nu e poliþia în

intersecþie, se ia din faþa staþiei de metrou. Dacã e, asta e! Traversezi, iar traversezi ºi mergi la „tomberoane”, cãci de mult staþioneazã „iubita”

noastrã companie de transport cãlãtori (citeºte tot A...) acolo ºi nu în autogarã. De ce? Nu se ºtie. Probabil pentru cã nu plãtesc patronii? Dacã

poliþiºtii au indicaþii precise, dupã ce te-ai urcat, maºina te duce iar spre autogarã. Sau, din faþa metroului, face câteva sute de metri ºi iar se întoarce,

ca sã mai ia câteva suflete, pânã umple maºina la refuz. Dacã e control la linia de centurã, te duce pe unde a înþãrcat dracul iapa, pe niºte strãzi ºi

strãduþe de unde crezi cã nu vei mai ieºi vreodatã sau cã nu mai ajungi acasã ºi te uiþi de ºapte ori pe lângã tine sã vezi dacã recunoºti pe cineva sã

te asiguri dacã nu cumva ai greºit maºina ºi-o sã ajungi la altã destinaþie.

Într-un final te liniºteºti. Recunoºti construcþiile industriale de la marginea Bucureºtiului. Eºti pe drumul cel bun. Te uiþi pe fereastrã. Geamul

– aburit. Nu zãreºti nimic. Ai pierdut ºi noþiunea timpului. Parcã suntem în dreptul pãdurii. Deja maºina s-a mai golit la cele 7-8 staþii ad-hoc de

la Ciorogârla. Mai sunt vreo douã opriri, la vilele cele noi de pe dreapta, înainte de a intra în Bolintin Deal. Acolo, majoritatea coboarã la castel,

adicã „La ªontropel”, lângã spital. Dacã nu opreºte la Mihai Vodã, nu-i nimic, opreºte la casa din lemn din apropiere. Zãreºti, fericit, luminile de

la Baumit – punct de reper. Încã o oprire la ciobãniþã sau la drumul spre Poenari ºi gata! Am ajuns la Bolintin. Oare pe unde-o lua-o? Sã fim atenþi,

sã coborâm la timp! În faþa liceului, e bine! Coborâm, ne dezmorþim picioarele ºi pornim la drum, prin gropi ºi noroaie, spre casã. Încã o zi din

viaþã s-a dus! Mâine o luãm de la capãt!

Prietenie ºi recunoºtinþã de la soare rãsare. Corespondenþã din Hanoi
Începând cu anul 1966, când au sosit în România primii studenþi din R. S. Vietnam ºi pânã în 1985, câteva mii de tineri vietnamezi au studiat

la facultãþi ºi institute de învãþãmânt superior din aproape toate centrele universitare româneºti. Erau anii când poporul vietnamez ducea lupte grele

cu armata invadatoare americanã. Încrezãtori în victoria finalã, conducãtorii de atunci (cel mai cunoscut fiind marele Ho Chi Minh) au înþeles sã-

ºi protejeze elevii performanþi ºi sã-i trimitã la studii în România prietenã. Aºa am ajuns sã am/avem colegi vietnamezi la Institutul de Petrol ºi Gaze

din Bucureºti, cu care, dupã cinci ani de studii am rãmas buni prieteni, chiar ºi acum corespondând permanent.

În ziua de 30 noiembrie 2015 am primit urmãtorul e-mail de la colegul Dang Tran Giao:

Dragi colegi

Mâine va fi Ziua Naþionalã a României. Dorim României sã fie înfloritã, prosperã ºi bogatã. Trãiascã Republica România!

Cu stimã ºi dragoste,

Dang Tran Giao.

Impresionat de acest frumos mesaj, care exprimã recunoºtinþa sincerã a prietenilor vietnamezi ce pãstreazã amintiri frumoase din anii lungi de

studiu (un an pregãtitor ºi cinci de ºcoalã superioarã) departe de þara natalã, i-am mulþumit ºi l-am rugat sã detalieze manifestãrile care au avut loc

pe 29 noiembrie la Hanoi. Iatã rãspunsul sãu:

Dragi prieteni,

În primul rând vreau sã vã mulþumesc tuturor colegilor pentru rãspunsul la mesajul meu adresat cu prilejul aniversãrei de 97 ani a zilei

naþionale a României.

Dragi prieteni,

Noi suntem membri ai Asociaþiei de prietenie Vietnam-România (VN-R) ºi în fiecare an noi organizãm un meting (duminica la sfârºitul

November). Duminica sãptãmânii trecute 29/11/2015 noi am adunat circa 350-400 foºti studenþi care au învãþat în România pentru participare

la mare meting pentru Aniversare ºi o mare Recepþie. Alãturi de noi au fost ºi toþi membrii Ambasadei României din Hanoi. Am invitat Ansamblu

folclor ºi formaþia muzicalã a Hanoiului. Multe cântece ca: Hai Dunãrea mea; A cãzut o frunzã pe calea ta; N-ar trebui etc. au fost prezentate

în limba Româneascã.

Colegul nostru Le Van Vin a terminat Universitatea Gheorghe Asachi din Iaºi ºi a tradus poeme Mihai Eminescu: 1/ ªi dacã... 2/ Ce e

amorul?; 3/ De ce nu-mi vii; 4/ La steaua.

ªi multe poeme pe care le-am scris despre România cu sufletul meu. Cam 6-7 poeme am publicat în revista Asociaþiei de prietenie VN-R ºi

pe website (viromas.org).

Timp de douã sãptãmâni am primit o delegaþie din judeþul Tulcea care a vizitat Vietnam ºi o delegaþie de la Universitatea de Petrol Ploieºti

condusã de d-l Prorector Prof. dr. Paraschiv Nicolae ºi decan Prof. dr. ing. Nistor Iulian care vor vizita Vietnam Petroleum Institute (VPI) din

Vung tau city (95 km de Ho Chi Minh City) unde este cel mai mare oraº de petrol al nostru pentru a colabora în domeniul ingineriei de petrol.

Pe scurt v-am scris câteva activitãþi ale Asociaþiei de prietenie VN-R, în calitate de Vice-Preºedinte.

Încã o datã vã doresc multã sãnãtate, fericire ºi multe bucurii de Ziua Naþionalã a României.

Cu stimã ºi respect

Dang Tran Giao.”

Recunoºtinþa este o floare rarã. Tu, prietene Giao, ne-ai trimis un mare buchet. Îþi mulþumesc în numele tuturor colegilor români ºi de ce nu,

a tuturor românilor pentru emoþionantul mesaj.

Al tãu coleg ºi prieten,

ªtefan Crudu
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“Cenuºa verii” s-a aºternut în aprilie
Gabriel DRAGNEA

Mersul târgului
ªtefan CRUDU

18.10.2015 – A.M.P. scurteazã târgul
A devenit un obicei deja, ca înainte cu o sãptãmânã de bâlciul

anual de Sf. Dumitru sã se elibereze incinta de tarabele metalice.

Ca atare, mãrfurile sunt aºezate direct pe pãmânt, pe câte o bucatã

de plastic mizerabil. Suntem învãþaþi, nu ne mirãm ºi nu comentãm.

Civilizaþia pe care ne-o dorim e încã departe. Poate unii, cei mai

tineri, o vor apuca. A.M.P. (antrepriza montaj panarame) a intrat

în acþiune chiar mai devreme decât anul trecut, deranjând

în final desfãºurarea târgului ºi scurtându-i durata. De

altfel, mulþi producãtori nici nu prea vin, ca sã evite

situaþia. Cu toate acestea s-a vândut aproape tot. A fost

puhoi de cumpãrãtori – de, plinã campanie de umplere a

cãmãrilor pentru sezonul alb – care ºtiu cã duminica

viitoare este ziua distracþiilor, în special. De-ar fi vreme

bunã pentru toþi, cã anul trecut a fost zãpadã ºi frig. Iar

prezicerea Didinei, spoitoreasa care cerºeºte ºi se

exprimã obraznic dacã este refuzatã, cã „sã plouã

duminicã, gherþoilor”, sã fie o simplã rãutate. ªi ca s-o

îmbunez pe Pythia noastrã înfuriatã i-am dat ofranda

aºteptatã, respectiv un leu. Nu-i mult, dar leu cu leu se

umple sacul ºi sacul ce-l duce permanent este mare. Ca-

n pozã.

25.10.2015 – Bâlciul tradiþional cu

aspect oriental
Încã de joi dupã amiazã a avut loc deschiderea bâlciului

anual de Sf. Dumitru, pentru care toatã lumea s-a rugat

sã nu plouã sau sã ningã ca în alþi ani, stricând farmecul

ºi afacerile. Azi am fost pentru prima datã sã iau pulsul ºi câte

ceva din ce mi-am propus. Impresia pe care mi-o fac depinde de

strada pe care merg spre târg/bâlci. Am ales Palãncii ca sã pot

parca mai aproape ºi sã nu car cumpãrãturile pe distanþã mare. A

plãtit vãrul Marian taxa de parcare (5 lei) unor spoitoraºi care fac

bani (ilegal! – dar cine vede?) din domeniul public în aceste 4-

5 zile. Gheºeftul lor devine ºi el tradiþie. Ca ºi strada (DJ-601)

plinã de noroi ºi apã. C-aºa-i la noi respectul pentru oaspeþi. În

incinta târgului/bâlci ºi în exterior, pe strãzile laterale pânã la

Sabar, lume luminatã gustând-mâncând preparate la grãtar. Cea

mai etalatã ºi vândutã este fireºte pastrama, dar ºi carnea de

berbecuþ, brânza, cârnaþi de oaie sau porc etc. Urmeazã legumele

de sezon (cam puþine ºi scumpe faþã de anul trecut). Artizanat

original, autentic, ioc! Doar Coman Ion din Ciolpani-Pisc cu

oale frumoase ºi un altul din Covasna cu cãni ºi strãchini, restul

chinezisme. Câþiva lingurari cu linguri, scaune, tocãtoare, boluri

care se pot numi autentice (ei chiar lucrau pe loc). Turtã dulce,

susan, inimioare. În zona instalaþiilor diverse (ciocan, lanþuri,

cãluºei, „crazy dance”, maºinuþe electrice) tineret ºi zgomot.

Pentru prima datã: baloane „nebune” pe apã. Un instantaneu

interesant: un individ la un grãtar fumegând cu o mânã fuma

(stânga), cu alta, folosind un cuþitoi întorcea micii ºi fripturile ºi

cu a „treia” îºi sufla mucii în noroiul frãmântat cu picioarele,

dând gust la ceea ce manevra-întorcea pe grãtar. De abia prididea,

se cerea multã marfã. Lumea, familii întregi, serveau astfel de

preparate ºi beau bere. Cã o datã pe an este bâlci, nu-i aºa? Toatã

lumea câºtigã. Mai puþin noi, fraierii care cheltuim de plãcerea

momentului, a tradiþiei. Pentru mulþi este afacerea anului. Pentru

pastramagii plus, pe linia de producþie, fraþii lor de suflet grãtaragii

ºi cârciumile improvizate pentru acest moment. Pe lângã ei, clasicii

producãtori care se miºcã odatã cu târgurile pentru a-ºi vinde

produsele: ciurarii, lingurarii, lemnarii, pielarii sau cojocarii (din

ce în ce mai puþini an de an ºi tot mai apãsaþi de vârstã). Dupã ei

nimeni! Tradiþia autenticã dispare ºi posibil ºi târgurile. Pe lângã

ei grãdinarii autentici ºi cei vopsiþi care-ºi umplu tarabele aºezate

în noroiul de pe marginea drumului cu diverse legume de sfârºit

de sezon legumicol. Alte imagini inedite: contorsionista care-ºi

aratã... (în acest an circul tradiþional cu „femeia ºarpe” nu a mai

apãrut. Adio deci reptile ºi monºtri. Deh, legislaþia!). Când tocmai

discutam cu d-na Lucica din Bolintin Vale cã nu vãd niciun

milog de profesie, ca din senin apare contorsionista. O vânzãtoare

de flori artificiale, strident colorate, spunea: „pe câþi n-o fi þinând

în spate asta!”. Aluzie la profitorii care-i folosesc pe aceºti

nefericiþi ºi le adunã câºtigul.

Dar cea mai interesantã prezenþã în acest an am gãsit-o în

persoana (!?) lui nea Vasile din Piteºti, cum s-a prezentat (vezi

foto). Cu un acordeon în braþe din care scotea niºte slabe sunete

apãsând pe clape, aºezat pe un scãunel în mijlocul intrãrii pietonale

de sud-est, primea micul obol: un leu. Cu puþinul se face plinul.

Secretul lui poate ºoca. Nu ºtiu de ce mi-a fãcut mie urmãtoarea

mãrturisire. Poate pentru cã i-am spus cã nu cred cã este chiar din

Piteºti, ci posibil de la vreo margine cumva. Zâmbind cu rãbdare

pentru fotografie cu dinþii rãriþi ca un gard de parmalâc, mi-a spus

cã da, vine din marginea de rãsãrit a Piteºtilor, de la cimitirul

„Reînvierea” unde-ºi are umilele oase. Fiind poate cel mai mare

fan al bâlciului de Sf. Dumitru de la Bolintin de pe lumea cealaltã,

o datã pe an pentru bunã purtare ºi îndurare a celor ce conduc iadul

unde-ºi trãieºte eternitatea, primeºte o învoire. Când ajunge pe

pãmânt îºi „mobileazã” scheletul din cimitir cu ceva piele în zona

vizibilã a capului iar restul acoperã cu haine ponosite gãsite tot pe

acolo ºi porneºte spre Bolintin sã nu piardã spectacolul, ca ºi-n

acest an. Bruma de bãnuþi strânºi îi dã la sãraci pentru cã nu au

valabilitate dincolo, cã poate ar obþine mai multe zile de învoire,

ungând – ºi acolo – unde trebuie. Sperã ca oasele sale sã ajungã la

una din noile aºezãminte mãnãstireºti aflate în proiect. Mi s-a

pãrut deosebit de interesantã povestea lui, deºi pare greu de crezut.

Încã nu înþeleg de ce m-a ales pe mine sã-i aflu povestea. Promit

un interviu în exclusivitate de la el când vom ajunge colegi în iadul

misterios ºi pe care-l voi trimite revistei Sud.

26.10.2015 – Bâlciul de Sf. Dumitru, între rai

ºi iad
Raiul afaceriºtilor de tot felul ºi iadul mizeriei datorate

intemperiilor care se transformã în noroaie ºi bãltoace.

Precaritatea condiþiilor (în acest an cu lucrãri edilitare întârziate

s-au conjugat mai mulþi factori defavorabili) a fost chiar mai

vizibilã decât anul trecut când a nins ºi temperaturile scãzuserã

pânã la 30C ziua. Târg de coºmar din acest punct de vedere dar

care, paradoxal, existã/rezistã cu stoicism în faþa intemperiilor ºi

indiferenþei. Optimismul nostru a ajuns într-o fazã criticã: oare

cât de jos se mai poate coborî ºi noi sã mai putem sã ne bucurãm

de ceva ce nu (mai) existã: starea de normalitate ºi respect faþã de

cetãþean, de aici ºi de aiurea. Un caz ce trebuie studiat de cineva.

Unii, aºa cum am spus mai înainte, prosperã ºi strâng mai mult

decât bine în aceste patru zile pline de vizitatori, mari ºi mici:

proprietarii de instalaþii de distracþie, micii negustori ambulanþi

cu diversele nimicuri „chicioase” chino-turceºti de bazar,

grãtaragii mai mici ºi cei cu amenajãri mai extinse cu rang de

bufet cu bãuturi ºi grãtare cu specialitãþi de zalhana, spoitorii

parcagii ad-hoc pe domeniul public etc. Haosul este totuºi

profitabil pentru mulþi. Pentru alþii se lasã cu gust amar. Tradiþia

se menþine dar se transformã într-un balamuc al dezordinii ºi

mizeriei. Am vãzut ce se mãnâncã ºi cum se preparã. Fiind relativ

cald, muºtele înviate îºi completau rezervele pentru iarnã cu

zemurile cãrnii de miel sau de porc expuse pe mese în praful

ridicat de pe drum de forfota continuã a oamenilor atraºi de acest

talmeº-balmeº. Nimic nu mã mai impresioneazã. Dar totul mã

intereseazã. ªi consemnez pentru luare-aminte ºi cunoaºtere. Cu

toate riscurile am cumpãrat ºi pastramã ºi telemea de oaie ºi

legume, arpagic ºi o frumoasã oalã cu toartã. Iar în final un fus

(era singurul – cine ce mai toarce azi) cu multiple funcþiuni (una

e cã înþeapã), armã simbolicã pedepsitoare. ªi m-am plimbat ºi în

zona cu muzicã la maxim, cu distracþii ºi atracþii, cu trageri la

forþã ºi la roata norocului, la papagalii care trag cu ciocul ghiocul

ºi norocul (pe 2016), unde nimeni nu pierde, toþi câºtigã

(experienþã sau brichetã, muzicuþe, jucãrele ºi mãrgele, ace, brice

ºi... ce n-aþi mai vãzut ºi n-aþi mai auzit, bani sã iasã). Un leu

tragerea. Fete ameþite, o bere ºi-un mic, o iei pe nimic. Asta-i

bâlciul neamule. Pastramã, cârnaþi de oaie, de porc, brânzã

telemea, de caprã sau oi, totul pentru voi! Singura voastrã grijã:

sã daþi banul. Jupânul se tocmeºte, fraierul plãteºte. Total cheltuit

în 2 zile: 2 milioane vechi! Nu mi-am luat cãciulã, nu mi-am luat

curea. Iarna este grea, vai de mama mea! Sã ne vedem ºi la anul,

oameni buni! Mai puþin toleranþi, mai cum ar trebui. Sf. Dumitru

sã ne dea mai multã înþelepciune, din mare mila lui. Amin.

P.S. În octombrie, târgul din Bolintin Vale a împlinit 140 de

ani. Se aproba funcþionarea târgului sãptãmânal de Consiliul

Judeþean Ilfov în ºedinþa din 15 octombrie 1875. (BJAN Ilfov,

Fond Prefectura judeþului Ilfov, ds. 54/1911, f. 231.)

1.11.2015 – Brumar îºi aratã colþii
Cum era de aºteptat, bruma a apãrut în forþã afectând grãdinile de

legume. Grãdinarii nu au aºteptat pânã în ultima clipã ºi au cules de

zor puþinul acestui sezon deloc darnic. Pentru cã au evitat bâlciul, au

adus astãzi destule legume pe care le-au expus pe pãmânt, pentru cã

tarabele deplasate cu ocazia bâlciului încã nu au fost readuse pe

poziþii. Simetrie perfectã cu acum douã sãptãmâni. Numai cã atunci

era cald, iar acum tremurãm la propriu. Se cumpãrã: ardei graºi ºi

capia semi-roºii (la 2 lei/kg), gogoºari asemãnãtori la 3 lei/kg, roºii

zise româneºti la 4 lei/kg, conopida 2,5-3 lei/kg sau la bucatã. Încã

se gãsesc ºi vinete la 2,5 lei/kg. E clar cã sunt ultimele culese de pe

câmp. Toamna e totuºi frumoasã. Sã ne bucurãm.

8.11.2015 – Varza de toamnã la preþ istoric
Efectele verii extrem de cãlduroase se vãd acum ºi în preþul

legumelor. Varza a stagnat din creºtere ºi s-a prelungit timpul de

învelire ºi dezvoltare. Producãtorii au aºteptat pânã spre sfârºitul

lunii octombrie recoltarea, astfel cã preþul a fost de la început

foarte mare. Cererea a explodat ºi preþul a crescut rapid. Dacã joi

am cumpãrat direct de la producãtor (Poiana) cu 1,20 lei/kg

(negociat) în târg s-a vândut cu 2 lei/kg, cumpãrãtorii stând la

coadã la cele câteva maºini cu varzã adusã de spoitorii deveniþi

acum intermediari de sezon. Din Poiana, Lunguleþu sau Brezoaele

o luau en-gros cu 1 leu/kg ºi apoi imediat o revindeau la preþ

dublu. Anul acesta, în preþul sarmalelor, grosul cheltuielii îl va

avea varza muratã nu carnea. Deci, producãtorii îºi vor vinde ºi

ciufurile, cum zic ei la varza afânatã, pe care de obicei o dãdeau

la animale. ªi restul legumelor s-au scumpit de la 2 lei/kg la 2,5

lei/kg în general (ultimii ardei, ceapa etc.). Varza roºie: 3,5 lei/kg

iar pãstârnacul ºi pãtrunjelul de rãdãcinã 6 lei/kg. Cam prea

scumpe ºi e abia începutul preþurilor mari. D-aia când agricultura

merge prost, cad guvernele. Þãranii, câþi mai sunt, nu au niciun

rol însã în aceastã afacere.

15.11.2015 – Toamnã târzie de lãsata secului
Surprizã plãcutã la acest moment calendaristic. Soare, vreme

cãlduþã ºi abundenþã nesperatã de marfã, de toate felurile. Oferta

a depãºit însã disponibilitatea de cumpãrare (micºoratã din cauzã

cã oamenii s-au aprovizionat deja pentru sezonul rece, iar

pensionarii nu ºi-au încasat pensiile). Conform aprecierilor

vânzãtorilor, zi slabã. Tarabele celor cu brânzã ºi carne zãceau

pline. Foarte multe fructe, legume ºi zarzavaturi proaspete: salatã

verde, spanac, frunze de þelinã, mãrar ºi pãtrunjel ca vara. Doar

varza (multe ciufuri însã) s-a menþinut la 2 lei/kg. În rest preþuri

corecte, cele mai multe de 2 lei/kg (faþã de 2,5 în medie acum o

sãptãmânã).

22.11.2015 – Încã-i toamnã, încã-i bine!
Surprinzãtor acest sfârºit de toamnã pe meleagurile de sud ale

Munteniei. Cald peste normal, ziua ºi noaptea. Drept urmare,

târgul este peste aºteptãri. Plin de cumpãrãtori care au ofertã cu

totul specialã. Legume de toate sortimentele, zarzavaturi ºi fructe

la preþuri corecte (doar varza, tot la 2 lei/kg). Pãsãret ca la expoziþie.

Ultimele vinete (!) la 2-3 lei/kg. Conopidã: 3 lei/kg. Carne,

lapte, brânzã. Cerealele sunt pe mâna speculanþilor care te „fac”

pe faþã. Vecinii dinspre rãsãrit ai târgului, spoitorii – urmaºii lor

– au devenit deja ofertanþi de orice: varzã, cereale (de unde?),

þevi, legume (cartofi, ceapã), pãsãri etc. Fãrã resentimente, ei vor

compromite târgul. Se impune mutarea locaþiei într-o zonã neutrã,

în afara localitãþii. Asta ºi pentru cã târgul este deja sufocat, iar

suprafaþa disponibilã prea micã pentru un proiect fezabil. Asta

dacã se vrea menþinerea acestui târg.

29.11.2015 – Adio, toamnã!
De fapt ai fost chiar Doamnã. Ai reuºit sã mai completezi

lipsurile verii (excesiv de cãlduroasã ºi secetoasã). Ai trecut cu

bine trimestrul tãu cu notele cele mai bune la aproape toate

„materiile”: legume, zarzavaturi, fructe etc. Mai puþin la varzã,

dar nu din vina ta. De câteva zile a cam venit iarna, cu ploi ºi frig,

dar cu rezervele de la tine o vom trece cu bine. Îþi mulþumim

pentru dãrnicia ta.

6.12.2015 – Târg zgribulit
Ceaþã, umezealã, frig. Marfã diversã. Vânzãtorii s-au pregãtit

de Moº Nicolae, dar socoteala de acasã nu s-a potrivit cu cea de

la târg. Cumpãrãtorii nu s-au înghesuit. Carnea a rãmas pe tarabe.

Lumea chiar þine post ºi se duce la slujba de la bisericã? Covrigi,

fructe, legume, zarzavaturi pe alese ºi la preþuri convenabile.

Varietate care te îmbie. Cine nu a fost, a pierdut. Se apropie cu

paºi repezi Crãciunul.

Revista Sud doreºte mulþi ani târgului, însã nu plin de bãlþi ºi

noroi ca azi, ci aºa cum meritã acestã bãtrânã emblemã a

Bolintinului ajunsã la 140 ani împliniþi. La mulþi ani bolintineni

ºi prieteni care iubiþi târgul!
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Centrul de eticã
ºi Stategii TOAMNA CULTURALÃ

BOLINTINEANÃ 2015Într-o superbã zi de toamnã, pe 23 octombrie 2015, a avut loc

inaugurarea sucursalei Bolintin Vale a Centrului de Eticã ºi
Strategii. Evenimentul a avut loc în prezenþa d-lui Gheorghe

Dragomir (preºedinte), a membrilor Asociaþiei pentru Culturã ºi

Tradiþie Istoricã Bolintineanu, a unor personalitãþi locale, a

reprezentanþilor presei ºi cu o numeroasã participare a localnicilor

ºi a fost circumscris manifestãrilor mai ample cuprinse în

festivalul Toamna Culturalã Bolintineanã 2015.

Cuvântul de deschidere a aparþinut domnului Gheorghe

Dragomir, preºedinte al Centrului de Eticã ºi Strategii, care a

explicat publicului prezent locul ºi rostul acestei organizaþii,

subliniind importanþa direcþiilor abordate. Urând succes noii
suscursale, domnia sa i-a dãruit, prin intermediul domnului Vasile

Grigore (preºedinte al sucursalei) o icoanã ca „dar de casã nouã”,

dar ºi pentru a reaminti pururea bolintinenilor datoria pe care o

au în apãrarea ºi pãstrarea valorilor naþionale.

Centrul de Eticã ºi Strategii continuã eforturile susþinute

de „Asociaþia România în lume” de a crea o comunitate de oameni,
lideri ºi antreprenori, care, prin expertiza lor, pot ajuta

la îmbunãtãþirea mediului economic, social ºi politic românesc.

Centrul de Eticã ºi Strategii îºi propune sã creeze modele

de educaþie, pornind de la paradigma omului care a dobândit

succesul bazându-se pe un sistem de valori morale ºi creând

valoare în jurul lui.
Centrul de Eticã ºi Strategii este o organizaþie nonprofit,

persoanã juridicã românã, de drept privat, fãrã scop patrimonial,

apoliticã, neguvernamentalã, constituitã în 2015 ºi înregistratã la

Agenþia Naþionalã de Înregistrare Fiscalã sub nr. 34428916/

28.04.2015.
Membrii fondatori ºi ai Consiliului Director sunt: Gheorghe

Dragomir (preºedinte), Vlad Dragomir ºi Codin Sebastian

Caradimu.

Viziune:
– Schimbarea modului de gândire al factorilor politici ºi

guvernamentali, al asociaþiilor socio-profesionale, societãþii civile,
mediului universitar ºi academic privind modul de guvernare;

– Regândirea modelelor de dezvoltare economicã, punând

accent pe încurajarea economiei sociale;

– Schimbarea concepþiei asupra lumii, a raporturilor noastre

cu natura, a concepþiei despre bogãþia economicã etc.

– Crearea unui grup de reflecþie multidisciplinar, unde
sã fie stimulate ºi facilitate contactele ºi dialogul pe probleme de

politicã internã ºi externã, geoeconomie, geopoliticã, terorism,

evoluþii privind economiile din zone emergente ºi influenþele

pentru economiile þãrilor UE ºi în mod direct pentru economia

României.

Misiune:
Elaborarea unei Strategii Sectoriale care sã proiecteze interesele

naþionale pe termen mediu ºi lung, în contextul integrãrii profunde

a României în UE ºi NATO ºi a evoluþiilor politico-economice ºi

militare internaþionale ºi regionale.

În acest sens Centrul de Eticã ºi Strategii va organiza mese

rotunde, workshop-uri, conferinþe, simpozioane, dezbateri cu
parteneri din þarã ºi din strãinãtate care împãrtãºesc ideea de a

genera o nouã atitudine faþã de clasa politicã ºi instituþiile statului

(care trebuie sã înþeleagã cã sunt în slujba cetãþeanului, cãruia sã-

i respecte demnitatea, drepturile ºi libertãþile guvernamentale ºi

în faþa cãruia sã rãspundã).

Pentru aducerea la îndeplinire a acestei Misiuni, Centrul de
Eticã ºi Strategii îºi propune elaborarea „Manualul Omului de

Stat”, un ghid necesar pentru pregãtirea de bune caractere, care

sã slujeascã, cu profesionalism ºi responsabilitate, interesele

cetãþeanului.

Sucursala Bolintin Vale a Centrului de Eticã ºi Strategii, în

cadrul reuniunilor lunare pe care ºi le-a propus, va supune dezbaterii
ºi analizei o serie de teme menite sã sprijine ducerea la îndeplinire

a Misiunii enunþate. Prima dintre ele, care va fi abordatã în cadrul

întâlnirii programate pentru ziua de 17 decembrie 2015, începând

cu ora 19.00, la sediul sucursalei (care coincide cu cel al Asociaþiei

pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu) va fi: Drepturile

ºi libertãþile cetãþenilor în era terorismului global. În viitor, ne
propunem sã dezbatem teme precum: A fi creºtin într-o Europã

laicizatã ºi în pragul islamizãrii; Terorismul – ameninþare realã

sau manipulare?; Rusia ºi Turcia – colacul de salvare al Europei?;

Islamizarea Europei – pericol real sau þintã falsã?; Decizia

raþionalã ºi raþionalitatea deciziilor politice etc.

Vã puteþi anunþa participarea la numerele de telefon ale redacþiei
sau la e-mail revista_sud@yahoo.es.

(continuare în pag. 19)

Festivalul Toamna Culturalã Bolintineanã a fost iniþiat în

urmã cu trei ani ºi este organizat de Asociaþia pentru Culturã ºi

Tradiþie Istoricã Bolintineanu, pentru a da ocazia rememorãrii, la

ceasul „recoltei”, a evenimentelor ºi evoluþiilor socio-culturale

ale anului scurs, de a face un bilanþ al realizãrilor, fiind, de

asemenea, un nimerit prilej de întâlnire a prietenilor spirituali ai

Bolintinului. Sã nu uitãm ºi contribuþia pe care acest eveniment

o are la creºterea nivelului ºi prestigiului cultural al localitãþii

care a dat României un nume precum al marelui scriitor Dimitrie

Bolintineanu.

Sub umbrela festivalului se adunã evenimente dintre cele mai

diverse, toate având ca numitor comun cultura, tradiþiile, istoria.

Ediþia din acest an s-ar fi dorit a fi extinsã pe toatã durata lunii

octombrie ºi sã implice ºi alte comunitãþi, învecinate Bolintinului.

Precaritatea resurselor a determinat organizatorul sã-ºi amâne

acest plan pentru vremuri viitoare, mai îmbelºugate.

Toamna Culturalã Bolintineanã 2015 a debutat oficial pe 20

octombrie, odatã cu deschiderea cãtre public a expoziþiei de

fotografie ºi exponate Bolintin Vale prin istorie, menitã sã descrie

locuirea în aceastã zonã din Neolitic ºi pânã astãzi. Buna

desfãºurare a acestei activitãþi ºi-a asumat-o Ciprian Necºuþu,

cel care prin modul în care ºi-a dus-o la îndeplinire a primit

felicitãrile sincere ale vizitatorilor ºi mulþumirile organizatorilor.

Un exemplu al omului potrivit la locul potrivit, un demn urmaº

al lui Bolintineanu.

Vom prezenta, pe scurt, celelalte puncte de referinþã ale

festivalului.

Astfel, pe 23 octombrie, de la orele prânzului, a început o

încãrcatã agendã de evenimente, care s-a deschis cu o frumoasã

ºi emoþionantã slujbã de pomenire pentru poetul Dimitrie

Bolintineanu, în biserica Adormirea Maicii Domnului, oficiatã

de preoþii Ion ªerban, Nicuºor Beldiman ºi Anania Avram. A

urmat depunerea de flori ºi candele la monumentul ºi mormântul

în acelaºi timp, poetului bolintinean, dupã care, asistenþa care

devenise numeroasã s-a deplasat la sediul Asociaþiei pentru

Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu, unde urma sã aibã loc

unul dintre momentele importante ale zilei. El a fost reprezentat

de inaugurarea sucursalei Bolintin Vale a Centrului de Eticã ºi

Strategii, al cãrui preºedinte este Gl. bg. (r) Gheorghe  Dragomir.

Dupã cuvântãrile de deschidere rostite de domnia sa ºi de d-nul

Vasile Grigore, acesta din urmã, din calitatea de reprezentant al

organizatorului, a invitat publicul sã viziteze expoziþia mai înainte

amintitã, unde Ciprian Necºuþu ºi-a asumat ºi sarcina de ghid.

Þinem sã evidenþiem prezenþa, alãturi de membrii Asociaþiei, a

preoþilor Ion ªerban ºi Nicuºor Beldiman, profesorilor Andreea

Grigore, Gianina Mehedinþu, Emilia Mihalache sau Florin

Iordache, a domnilor Victor Dobriºan, Marin Ceauºu, Ionel

Chiva, Ion Ceauºu, Valerian Creþu-Taulescu etc.

Pentru continuarea manifestãrilor s-a ales ca locaþie sala de

evenimente a Liceului Tehnologic „D. Bolintineanu”, unde

primitoarele gazde (director Mihaela Enache; director adj.

Mãdãlina Dionysatos) au asigurat un cadru adecvat. Aici, dupã

prezentarea cãrþii teologului Stelian Gomboº, Minunat este

Dumnezeu, a avut loc o sesiune de cuvântãri ºi discuþii privind

situaþia politicã pe plan mondial ºi european, evoluþii ºi implicaþii

în planul politicii interne ºi externe a României, susþinutã de Gl.

bg. (r) Gheorghe Dragomir. Au luat cuvântul Ioannis

Dionysatos, Constantin Bãrbuþã, Mihaela Enache ºi Vasile

Grigore, dupã care s-au pus întrebãri ºi s-au fãcut comentarii din

Cronicar
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Litere, anul XVI, nr. 11 (188), noiembrie 2015, revistã lunarã

de culturã a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni. Director Tudor

Cristea; Redactor ºef Mihai Stan.

Bucureºtiul literar ºi artistic, anul V, nr. 11 (50), noiembrie

2015. Director Coman ªova; Redactor ºef Florentin Popescu.

Actualitatea literarã, anul VI, nr. 53, noiembrie 2015, revistã

a Unirii Scriitorilor din România editatã de Societatea Culturalã

Lugojpress. Director Nicolae Silade; Redactor ºef Remus V.

Giorgioni.

Observator cultural, anul XVI, serie nouã, nr. 537 (795), 22-

28 octombrie 2015. Redactor ºef Carmen Muºat; Redactor ºef

adjunct Ovidiu ªimonca; Secretar general de redacþie Alina

Purcaru.

Mozaicul, anul XVIII, nr. 10 (204), 2015, revistã de culturã

editatã de AIUS Printed. Director Nicolae Marinescu; Redactor

ºef Constantin M. Popa; Secretar general de redacþie Petriºor

Militaru.

Mesagerul de Covasna, nr. 1463, 9 octombrie 2015. Director

Maria Graur.

Pro Saeculum, anul XIV, nr. 5-6 (105-106), 15 iulie-1 sept.

2015, revistã de culturã, literaturã ºi artã editatã de Vranpress

Media. Director executiv Nina Deºliu; Redactor ºef Rodica

Lãzãrescu.

Oglinda literarã, anul XIV, nr. 168, decembrie 2015, revistã

de culturã, civilizaþie ºi atitudine editatã de Asociaþia Culturalã

„Duiliu Zamfirescu” Focºani. Redactor ºef Gheorghe Andrei

Neagu.

Reviste primite la
redacþie
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Bucuria de a dãrui
Joi 10 decembrie 2015, în sala de sport a ªcolii Gimnaziale nr. 1 din Bolintin Vale a avut loc un spectacol caritabil intitulat

„Bucuria de a dãrui”. Iniþiatori au fost: Asociaþia Creºtinã „Sf. Spiridon Ocrotitorul Copiilor”, „C 54 Photography” ºi grupul

Facebook „Zona Bolintin”. Au participat elevi ºi profesori de la ªcoala Gimnazialã nr. 1 Bolintin Vale, ªcoala Gimnazialã Malu

Spart, Grãdiniþa nr. 1 Bolintin Vale, Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” din Bolintin Vale. Îndrumaþi cu dãruire de profesori,

copiii costumaþi foarte frumos în funcþie de repertoriul ales s-au întrecut în a cânta colinde, în recitãri, dansuri ºi cântece cu prizã la

auditoriul extrem de numeros (colegi ºi pãrinþi). Ne este greu sã remarcãm pe cineva anume deoarece toþi - cadre didactice ºi elevi -

s-au prezentat foarte bine. Totuºi, subiectiv fiind, mi-a rãmas în memorie dansul þigãnesc al ºcolãriþelor din clasa a II-a coordonate

de înv. Mihaela Cãlinescu. Desfãºurarea impresionantã de adevãrate „minitrupe” aflate parcã în competiþie a necesitat o organizare

pe mãsurã pentru care conducerea ºcolilor ºi liceului meritã felicitãri. Pe un fond muzical bine ales s-a reuºit un spectacol de înaltã

þinutã. Sala de sport, foarte încãpãtoare pentru numerosul auditoriu, nu are o acusticã corespunzãtoare dar se dovedeºte salvatoare

în lipsa uneia adecvatã constructiv. La buna desfãºurare a acestei manifestãri ºi-au adus aportul numeroºi voluntari inimoºi: Mircea

Paraschiv (tatã fericit al unei frumoase domniºoare de 4 ani), care a avut ideea organizãrii acestui eveniment, Stan Viorel, Marius

Dumitru, Mãdãlina Barhan, Alexandra Ene, Sofia Luminiþa, Luciana Tudor, Mariana ªtefan, Cristian Tudor, Emilia Bordieru.

Prezentatorul spectacolului a fost Cãtãlin Tudose. Iar Moº Crãciun, obosit de drum, le-a oferit tuturor protagoniºtilor daruri dulci.

Fondurile strânse cu acest prilej se vor da ca ajutoare copiilor cu probleme financiare din Bolintin Vale, Malu Spart ºi Crivina. Parteneri

la realizarea acestui eveniment cultural-educativ ºi caritabil au fost: Primãria Bolintin Vale, Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu”,

Grãdiniþele Bolintin Vale ºi Crivina, ªcoala Generalã Malu Spart, Gimnaziul nr. 1 Bolintin Vale, Asociaþia sportivã Taerobik Gedoteam

ºi Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu care a consemnat cele de mai sus pentru revista Sud.
Cronicar

public, atât din partea elevilor cât ºi asistenþei.

Cea de a doua zi a festivalului, 24 octombrie, a fost dedicatã

dacã nu exclusiv, atunci în covârºitoare majoritate literaturii. Locul

desfãºurãrii, consacrat de celelalte ediþii, a fost Sala de Consiliu

a Primãriei Bolintin Vale. Înainte ca publicul ºi invitaþii sã se

adune aici, s-au îndreptat cãtre expoziþia Bolintin Vale prin istorie

unde au fost îndrumaþi de „muzeograful” Ciprian Necºuþu ºi

apoi au adus un omagiu poetului Bolintineanu.

Deschiderea propriu zisã a evenimentului a cãzut în sarcina

aceluiaºi Vasile Grigore, care dupã cuvintele de bun venit a anunþat

cele douã mari teme ale întâlnirii: revista Sud, intratã în cel de al

douãzecilea an de apariþie ºi

despre cele mai noi apariþii

editoriale ale invitaþilor.

Despre revista Sud au vorbit

pe rând: Constantin Bãrbuþã

(colaboratorul cu cea mai veche

ºi continuã prezenþã; despre

începuturi ºi coagularea

echipei), Florentin Popescu

(despre colaborarea cu

regretatul C-tin Carbarãu ºi

despre perioada când a ocupat

funcþia de redactor ºef adjunct

ºi cea de redactor ºef), Emil

Pãunescu (unul dintre primii

colaboratori ºi redactor ºef

adjunct; despre importanþa

revistei pentru judeþ, salutând

continuitatea ei), Floricã Dan

(a depãnat amintiri ºi a pomenit

nume mari ale literaturii

contemporane care au

colaborat la Sud),

Cuvântul doamnei Victoria

Milescu, cu o colaborare veche

ºi permanentã la revistã, a avut

darul de a asigura legãtura cu

cea de a doua temã a întâlnirii.

Dupã o introducere în

amintirile legate de regretatul

redactor ºef Constantin Carbarãu ºi-a prezentat cãrþile de poezie

apãrute în 2015: Cenuºa verii ºi Feeding illusion, ambele la

Editura eLiteratura, citind apoi din fiecare.

Doamna Iuliana Paloda-Popescu, poetã prolificã, sensibilã ºi

cu predilecþie cãtre poezia sacrã ºi-a prezentat volumul Semnul

Îngerului, apãrut în 2015 la Editura RawexComs.

Apoi, domnul Florentin Popescu ne-a vorbit despre revista

lunarã de culturã Bucureºtiul literar ºi artistic ºi despre activitatea

de redactor ºef. De asemenea, despre cele câteva volume de

istorie, criticã literarã ºi memorialisticã care i-au apãrut în acest

an.

Profesorul Nicolae Scurtu a abordat mai întâi chestiunea revistei

Sud, care ocupã cu succes un gol în punerea în valoare a

creatorilor literari din zonã, pomenind mai multe nume, dintre

care pe Mihai Constantinescu din Ogrezeni sau Nicolae Cartojan.

Considerã cã zona Bolintin are un mare potenþial creator. Îºi

prezintã cele mai recente apariþii literare: Contribuþii la bibliografia

revistei Convorbiri literare ºi Sãluc Horvat ºi contemporanii

sãi. La final, face o foarte frumoasã ºi preþuitã donaþie de cãrþi

pentru biblioteca Asociaþiei:

Bucureºtii Vechi. Documente

iconografice, Bucureºti, 1936

ºi N. Cartojan, Istoria

literaturii române vechi ,

Bucureºti, 1940.

În continuare, scriitorul

George Theodor Popescu a

vorbit elogios despre revista

Sud, al cãrei colaborator

permanent doreºte sã redevinã,

citind totodatã un text dedicat

lui C-tin Carbarãu.

Cuvântul domniei sale a

fost completat de intervenþia

profesorului Florin Iordache,

care a abordat tot problematica

fenomenului cultural sud-ist.

Doamna prof. Gianina

Mehedinþu, de la ºcoala

Stoeneºti, a evidenþiat

importanþa lecturii în formarea

unei personalitãþi ºi despre

ºansa elevilor prezenþi de a

cunoaºte mari autori

contemporani.

Doamna Milica Dan a

continuat aceastã idee ºi a

subliniat importanþa

contactului cu scriitorii pentru generaþia ºcolarã.

Editorul Raluca Tudor a adus un omagiu ºi ºi-a exprimat

recunoºtinþa pentru C-tin Carbarãu, alãturi de care a lucrat cu

mare bucurie ºi de la care a învãþat multe.

Au mai participat Gheorghe Dragomir, Daniel Trãistaru,

Vicenþiu Marciu, Nicolae Ciubuc, Vasile ªtefan, Gabriel Dragnea.

Manifestãrile aveau sã se încheie târziu, în noapte, acoperite

de zgomotele difuze ale marelui bâlci de Sf. Dumitru, cu miresme

de pastramã ºi vin tânãr, vegheate de fruntea înaltã a Poetului.

Acoperirea media a evenimentelor s-a datorat Televiziunii

„Valahia” din Giurgiu (reporter Emil Talianu), revistei

Bucureºtiul literar ºi artistic ºi revistei Sud, iar cea din mediul

digital lui Ciprian Necºuþu. Lor le adresãm mulþumirile noastre.

Instituþii partenere: Asociaþia „România în lume”, Liceul

tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” Bolintin Vale, ªcoala

gimnazialã nr. 1 Bolintin Vale, ªcoala gimnazialã Floreºti-

Stoeneºti, Editura RawexComs, Primãria Bolintin Vale.

Cu precizarea cã acoperirea financiarã a festivalului a fost

realizatã exclusiv din contribuþiile particulare ale unora din

membrii Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu

(Marian Grigore, Constantina Chiva, Fãnela Constantin,

Constanþa Crudu, ªtefan Crudu, Floricã Dan, Milica Dan, Vasile

Grigore, Mioara Mãnescu, Ciprian Necºuþu, Nicolae Stoica,

Constantin Vasile – dintre care trebuie special remarcaþi Marian

Grigore, ªtefan Crudu ºi Ciprian Necºuþu) ºi a câtorva iubitori

de culturã ºi Bolintin (Viorel Þãruº, Traian Dumitrache, Alexandru

Grigore, Niculina Grigore, Andreea Grigore), þinem sã subliniem

cã fãrã sprijinul lor dezinteresat nimic nu ar fi fost posibil.
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Picasso - filia
ARARARARARTTTTTA PLA PLA PLA PLA PLAAAAASTICÃSTICÃSTICÃSTICÃSTICÃ

Florin COLONAª
Existã o accentuatã dragoste pentru Picasso, pentru opera sa

atât de variatã tematic, cât ºi pentru diferitele tehnici pe care le-a
abordat.

Picasso a avut o viaþã tumultoasã, care se rãsfrânge direct

asupra subiectelor ºi a lucrãrilor pe care le-a conceput ºi realizat

în multele decenii de creaþie artisticã. La acest final de an 2015,

Picasso este din nou în centrul

atenþiei, la Paris!
La Grand Palais, s-a organizat o

expoziþie denumitã Picasso-mania, în

care figureazã lucrãri ale ultimelor

decenii, ale unor importanþi artiºti,

dedicate operei sale, aflate într-un viu

dialog cu opera andaluzului Pablo
Ruiz, reprezentatã prin lucrãri de

referinþã.

O a doua expoziþie grandioasã este

cea de la Muzeul Naþional Picasso din

cartierul Marais, care la un an de la

redeschiderea sa (a fost circa ºapte ani
în renovare), prezintã publicului un

omagiu adus omului ºi operei sub titlul

¡Picasso! Într-o traducere liberã: de

unde a venit ºi pe ce culmi a urcat.

Semnele de punctuaþie în limba

spaniolã sunt la fel ca ºi în românã,
dar cu deosebirea cã semnul de

exclamare (ca ºi cel de întrebare) se

pun ºi înaintea unui cuvânt, propoziþii

sau fraze, însã în poziþie inversatã. De

aceea organizatorii au întrebuinþat

pentru titlu semnul de exclamare în
versiune castilianã, tocmai pentru a accentua traseul hispano-

galic al maestrului.

Sã vedem ce se întâmplã la Grand Palais.

Acum, pentru întâia oarã se cautã apropierea, într-un spaþiu

comun, a lui Picasso ºi a unor artiºti care i-au dat un rãspuns

artistic print-o creaþie personalã. Ansamblul operelor corespunde
la trei momente artistice – cubism, pictura anilor ’30 ºi perioada

târzie – ca ºi la douã opere fundamentale cu valenþe iconografice:

Domniºoarele din Avignon ºi Guernica.

Recepþia stilisticã pregnantã se referã la cubism. Cea de a

doua, a anilor ’30, cu acel stereotip al portretului picassian, faþã-

profil, are rãsunet la Roy Lichtenstein, Erró, Andy Warhol. Cel
de al treilea moment este cel al marii întoarceri în avanscena artei

contemporane. La începutul anilor ’80 au fost douã expoziþii

magnifice, care au ilustrat perioada târzie: una la Kunstmuseum

din Basel ºi alta la Guggenheim (New

York), intitulatã The Late Years (1984),
prin bad-painting, street-art, figuration

libre. Aºa se face cã în expunere întâlnim

artiºti diferiþi – David Huckney, care

„umblã” la cubism, Faith Ringoldt cu

acel Picasso Studio apropo de

Domniºoarele din Avignon, în care în
stânga, la ºevalet, este chiar Don Pablo

Ruiz! Ca sã nu mai vorbim de lucrarea

lui Robert Colescott, Domniºoarele din

Alabama.

În alte douã mari lucrãri semnate de

Sigmar Polke – fãrã titlu 2006 ºi o alta a
lui Ruchard Prince – Fãrã titlu (2011),

sunt referiri la Guernica.

Zguduitoarea temã care a generat

Guernica, care la rândul ei a influenþat

puternic lumea artisticã, ne este

dezvãluitã ºi prin fotografii din atelier,
din timpul gestaþiei operei.

În Europa, grupul de artiºti spanioli

Equipo Cronica, a produs de asemenea

opere inspirate din aceastã capodoperã ºi au organizat chiar o

expoziþie Guernica ’69.

În expunere mai existã Jasper Johns, serigrafia germanului
Martin Kippenberger (Picasso în slip, cu halatul de baie pe mâna

stângã, þinând cu dreapta câinele de zgardã), Georg Basellitz

(Der Liebespace), artistul haitian Jean-Michel Basquiat – un nou

portret, intitulat Picasso la 15 ani – pentru a cita doar alþi câþiva

artiºti prezenþi pe simeze.

Figurã emblematicã a fotografiei olandeze, Rineke Dijkstra,
pasionatã a portretului, a adus o serie de elevi de gimnaziu ºi a

postat pe trei ecrane pelicula dupã lucrarea lui Picasso – Femeia

plângând, iar realizatoarea îi ascultã vizual pe micii spectatori,

urmãrind reacþiile lor la acest tablou dramatic de dupã Guernica,

într-o peliculã plinã de adevãr care dureazã 12 minute.

Sã vedem ce se întâmplã ºi la Muzeul Picasso, din acel palat

pe care un perceptor de taxe l-a stãpânit cu secole în urmã, astãzi

somptuoasa clãdire gãzduind pe cinci niveluri un muzeu al
comorilor picassiene.

Cãlãtoria începe din subsolul

clãdirii, care se întinde ºi sub

curtea interioarã în care, în trecute

vremuri, poposeau caleºti cu
echipaje elegante, vizitii în livrea

ºi cai cu harnaºamente bãtute cu

þinte aurii. În acest spaþiu generos

al subsolului, cu tavane cu arcade

ºi cu stâlpi hexagonali din piatrã,

în care arta constructorilor de altã
datã te cucereºte, se aflã o galerie

de fotografii având ca temã pe

marele artist, fie în atelier, fie „în

civil”. Sunt prezentate portretele

pictorului, realizate de mari artiºti

ai fotografiei cum ar fi: Man Ray,
Dora Maar, George Brassay,

Arnold Newmann, Brian Bracke,

Edward Quinn.

Muzeul acesta, care ocupã astãzi

o suprafaþã considerabilã, prin

amenajarea podului, care este de
un farmec deosebit prin cãpriorii

de epocã, conservaþi ºi lãsaþi la

vedere, la care se adaugã un pod

suplimentar, pe circa o jumãtate

din lungimea primului, nu poate totuºi gãzdui bogãþia de opere,

fotografii ºi documente pe care Picasso le-a lãsat sau au fost
donate de cãtre moºtenitorii sãi. Pentru a vã da seama ce bogãþii

cuprinde arhiva muzeului, accentuez faptul cã un numãr imens

de obiecte din inventarul patrimonial al instituþiei nu au fost încã

cercetate.

Între atâtea bijuterii, o fotografie de grup atrage atenþia. Picasso

împreunã cu Cocteau, Eric Satie ºi Apollinaire. Iatã un adevãrat
„careu de aºi”!

Donaþia operelor s-a efectuat în 1973, iar în 1979 a fost prima

expoziþie la Grand Palais. În 1985 se deschide muzeul în vechea

clãdire renovatã, iar arhitectul proiectant este rãsplãtit cu un

prestigios premiu din partea Societãþii Arhitecþilor Francezi:

Echerul de Argint. Apoi a urmat cea de a doua renovare ºi
extindere, între 2007 ºi 2014.

La parter, pe simeze se aflã opere

din perioada 1897-1921. Aflãm

aici expuse picturi sau desene cum

ar fi acele bijuterii în creion având

tema mãrului, sau splendidele
studii de cap ale diferitelor

personaje, alãturi de numeroase

mulaje.

Întreg muzeul prezintã o gamã

largã de lucrãri în ulei sau în alte

tehnici (acuarelã, desen, gravuri),
dar ºi sculpturã, mulaje, cãrþi,

fotografii, publicaþii, manuscrise,

cãutând sã ofere vizitatorului o

imagine complexã despre un

personaj fascinant, cu o activitate

prolificã pe multiple planuri:
artistic, social, politic. Ceea ce aº

vrea sã subliniez este punerea în

paginã a tablourilor, majoritatea pe

pânzã. Alegea rame vechi, care

fãceau corp comun cu lucrarea.

Tablourile înrãmate de el au rame
care la rândul lor sunt ele însele bijuterii, fãcute de maeºtri

încadratori cu un secol sau chiar douã înaintea tabloului.

Muzeografii au considerat cã cel mai înþelept lucru, la numãrul

mare de tablouri reîncadrate, provenite din donaþie, este de a face

un prototip de ramã, un fel de casetã, cu margine albã, bine

dimensionatã, în care lucrãrile sunt excelent poziþionate. Din
când în când, printre aceste casete apar ºi tablouri înrãmate de

pictor, într-o simbiozã pe care am putea-o denumi fericitã.

O altã calitate a expunerii este aceea prin care o serie de exponate

mari se alãturã unor exponate mici, care sunt plasate vizibil ºi nu

trec deloc neobservate. Un asemenea exemplu amuzant este cel

al unei ilustrate trimise de Apollinaire, din Corsica, cu iscãlituri
„fãcute” ca fiind ale unor scriitori ºi pictori morþi la acea datã...

Aceastã misivã apocrifã dateazã din 1907, cei doi fãcând

cunoºtinþã în 1905.

Apollinaire este primul critic al ibericului devenit parizian,
publicând o primã cronicã în La Plume ºi în Revue immoraliste.

ªi, un fapt interesant: în 2016, în ianuarie, în binecunoscutul

pavilion al Orangeriei se va deschide expoziþia Apollinaire ºi

naºterea artei moderne, marcând rolul major al poetului în

propagarea artei moderne.
Revenind la lucrurile amuzante: o fotografie a lui Picasso ºi

Olivier Pernand, plimbându-ºi câinii Fio ºi Frika prin

Montmartre...

Tot la acest palier întâlnim faza cubistã 1908, alãturi de Bracque,

cu o primã parte cezannianã ºi o a doua analiticã ºi quasi abstractã,

pentru ca în 1912 sã existe o fazã sinteticã, în care apare obiectul

ºi este utilizat colajul.

Dovadã a pasiunii puse în ateliere, a focului continuu al creaþiei

care-l mistuia, pictorul spunea: „Atelierul trebuie sã fie un

laborator!”.

Un etaj mai sus apar acele Baigneuses, femeile care se scaldã.

Marea ºi plaja dispar, rãmâne doar corpul, dislocat ca materialitate
picturalã. Aici întâlnim, în vitrine ºi o serie de manuscrise

picassiene – nu mai puþin de 280 de texte poetice, scrise fie în

francezã, fie în spaniolã, cu însemnãri ale datei ºi chiar ale orei la

care au fost compuse. Este ºi perioada în care reinventeazã,

retranscriind în manierã proprie, o serie de tablouri celebre cum

ar fi Dejunul pe iarbã al lui Manet, Femeile din Alger al lui

Delacroix, alãturi de teme din Velasquez.
Tot aici este ºi sculptura de mari dimensiuni Omul cu oaia.

La etajul superior gãsim un Picasso înregimentat în lupta

socialã, cum ar fi acel tablou al femeii care plânge, dar ºi acea

ilustraþie din cotidianul Paris Soir cu secera ºi ciocanul, imagine

simbol a comunismului. De fapt, în octombrie 1944, Picasso s-

a înscris în Partidul Comunist Francez, rãmânând, ca ºi
compatriotul nostru Tzara (din 1945), chiar daca erau în stare

latentã, simpli cotizanþi, pânã la moarte, deºi în 1953, dupã

publicarea portretului lui Stalin în Lettre français, se distanþeazã

de partid.

Pierre Daix spunea: „comunismul lui Picasso este o solidaritate

ºi o experienþã”.
Apoi alte opere cu mesaj social: Masacrul din Coreea, sau

luãri de poziþie în cazul procesului soþilor Rosenberg sunt pe larg

prezentate prin tãieturi din ziarele vremii.

La cele douã nivele superioare ale clãdirii, în afara celor

semnalate, întâlnim ºi celebrele Capre, sculptate sau ceramicã,

tehnica preferatã în aceastã parte a vieþii, mãrturie fiind ºi atelierul
de la Vallauris, unde s-a dedicat acestei tehnici. Tot aici gãsim ºi

multe ilustraþii la Tauromahie, ca ºi multe gravuri în diferite

tehnici, gravura captivându-l de prin 1947 pânã la sfârºitul vieþii.

Numeroasele lucrãri, mari ºi mici, în cele mai variate tehnici,

dovedesc fiecare în parte o mãiestrie greu de egalat. De fapt,

fiecare în parte reprezintã o izbândã a unei zile, o secvenþã din
filmul unei vieþi a unui mare luptãtor.

„Ca ºi scriitorii eu îmi scriu autobiografia. Lucrãrile mele,

terminate sau nu, reprezintã pagini din jurnalul meu”, scria simplu

Pablo Ruiz Picasso.

Ringgold, Picasso Studio

Robert Colescott, Domniºoarele din
Alabama


