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Dimitrie Bolintineanu

„Europa n-a fãcut nimic

pentru noi”

Astfel sunt expresiile ce se aud în jurul nostru; din fericire, ele sunã ºi pier în cercul unei înguste

minoritãþi. [...]

Lucrãrile congresului în raport cu principatele au partea lor susceptibilã de criticã; cu toate acestea,

ne rãmâne ºi nouã a face ceva. De vom ºti ce sã facem, lucrul va merge bine. Ceea ce nu se poate

cãpãta astãzi, poate sã se dobândeascã mâine. Viitorul nu este al nimãnui.

Am cerut sã fim o naþie. Aceastã cerere face onoare þãrei ºi reprezentanþilor sãi. Dar nu trebuie sã

perdem din vedere un lucru, cã am exprimat niºte dorinþe numai, fãrã sã le fi sprijinit cu merite de

natura acelora ce rareori ar putea sã fie aruncate. Starea noastrã moralã a fost pentru mult în cele ce

s-au hotãrât în conferinþe. De ne-ar întreba cineva ce am fãcut noi înºine pentru noi, ne-am afla

turburaþi a rãspunde. Unde vom afla fapte, unde vom gãsi acele virtuþi civile ºi politice ºi atât de

mari încât sã predomneascã asupra intereselor particulare ale unor staturi? Virtuþi care totdeodatã sã

impuie în opinia publicã a Europei, aceastã zee ce are privilegiul a înclina fruntea regilor?

Suferinþele adânci ale poporului român, rãbdarea sa evanghelicã, abia a putut face, înaintea Europei,

sã ni se ierte lipsa altor virtuþi morale ºi politice. Generozitatea Franciei a fost avocatul nostru în

congresul Europei. [...]

Europa a chezãºuit existinþa noastrã în contra încercãrilor din afarã. Înãuntru a fãrãmat instituþiile

vicioase ºi ne cheamã sã facem instituþii ºi legi noi înºine, potrivit cu timpul, cu cultura noastrã ºi cu

ideile populilor civilizaþi din Europa.

Nu, decât sã stãm a plânge cele ce nu s-au fãcut de strein, sã facem noi cele bune ce putem ºi sã

arãtãm Europei cã suntem demni de libertãþi ºi de a forma o naþie. Sã facem noi bine, ca de aici

înainte sã nu mai facã alþii pentru noi. Cãci de au fãcut alþii pentru noi, dovedeºte cã noi nu am fãcut

bine.

(Dimitrie Bolintineanu, Europa n-a fãcut nimic pentru noi, în „Dâmboviþa”, an I, nr. 1, 11 octombrie

1858, p. 1-2.)
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Nicolae Scurtu , O epistolã
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Ciprian Necºuþu, Hai la fotbal

Bolintin!

ªerban Codrin, Clara Toma sau a fi

în interiorul mai multor universuri, de

la yoga la poezie

Noi, oameni fluvii

noi, care strãbatem lumea, plini de orgoliu,

ascunzând în apele noastre adânci

atâtea contradicþii, atâta viaþã ºi atâta moarte,

rãmânând puternici ºi atunci când ne sfãrâmãm în cataracte,

ºi atunci când ne prefacem în mlaºtini.

Mlaºtini sau torente, purtãm în noi viaþa

tulbure de nãmoluri, sau limpede, iar uneori

zdrobitã de stânci,

atât de zdrobitã, încât pare pierdutã pentru totdeauna,

dar noi, oamenii fluvii,

ne adumãm iarãºi din noi înºine, din abisurile noastre,

ºi pornim mai departe

rostogolind între maluri de lut

sãmânþa suferinþei ºi a bucuriei.

Noi, care ne despletim deznãdejdea pe cinci continente

ºi ducem pe umerii noºtri popoare de corãbii

ne fãrâmãm oasele de stânci

sau cãdem în nãmolurile din adâncul nostru,

mânând mereu cadavre spre mare,

noi, oamenii fluvii,

entuziaºti ºi triºti

ºi plini de contradicþii.

Noi, oamenii fluvii
de Geo Bogza

Ioana Ruxandra Fruntelatã,

Întoarcerea în sat, întoarcerea acasã

Alexandru Cazacu, Reîntregire –

„Reconstituiri cu Ileana Popovici”

Florentin Popescu, Bolintineanu, un

exilat ajuns peregrin de nevoie
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Terra firma
Aflaþi sub tumultul ºi presiunea evenimentelor care

se desfãºoarã cu o celeritate nãucitoare suntem în

ultimii ani constrânºi la recalibrãri pentru a rãspunde

unor solicitãri care altãdatã erau mai uºor de onorat.

Secularismul, naþionalismul, raþionalizarea ºi

globalizarea, identificaþi de sociologii contemporani

drept cei patru „cavaleri ai modernitãþii” aduc

schimbãri de substanþã în viaþa comunitãþii (indiferent

de mãrimea acesteia), iar prin efect de levier ºi în

viaþa privatã a individului. Aceºti „cavaleri” au, fãrã

dubiu, rolul ºi importanþã lor, doar cã atunci când se

exacerbeazã, asemenea oricãrui abuz, ei îºi deturneazã

propriul scop. Astfel, valori cândva intangibile capãtã

o dozã de relativitate, gesturi care mai ieri pãreau de neconceput devin luãri de poziþii,

iar adevãrul sau lipsa acestuia sunt simple puncte de vedere. Totul se poate supune unui

„debate”, iar la adãpostul aceastei deturnãri a onorabilei agora, morala poate sã disparã.

Aflaþi între „orbirea canessianã” a elitelor de orice fel ºi fiesta barocã, adesea grotescã

a sistemului socio-economic de la faþa locului, cei rãmaºi în þarã, încearcã, pentru a

vieþui decent, sã-ºi gãseascã un terra firma atât în plan profesional, cât ºi personal. Cu

siguranþã cu plusurile ºi minusurile oricãrui amplasament, poate marginal social sau

profesional, dar un spaþiu unde sã poþi afla energia ºi motivaþia continuitãþii. O zonã

deloc uºor de gãsit ºi de construit, dar a cãrei zidire meritã cu prisosinþã, ea fiind

microclimatul de unde se poate privi, analiza ºi acþiona (atât cât este posibil) cu lucidiatea

ºi emoþia necesare unei existenþe de calitate. Totul cu decenþã, bun simþ, autoexigenþã,

atenuarea orgoliilor ºi deschidere realã neinteresatã faþã de ceilalþi, cu afecþiune ºi

repect chiar ºi atunci când celãlalt, situat pe o treaptã social-economicã superioarã

persifleazã acest demers.

Douã exemple de construcþie a acestei terra firma ni se pot oferi din partea unor

intelectuali deschiºi, cu douã profesii solicitante ºi viaþã socialã activã, care au aflat în

lirica lor, începutã devreme apoi întreruptã ºi reluatã, zona de refugiu ºi progres interior.

Dinu Ianculescu (1925-2017) a reuºit sã aducã pe scenã acea prezenþã elegantã

specificã actorilor interbelici dublatã de o voce educatã ºi melodioasã. Timbrul sãu

vocal s-a identificat mult timp cu emisiuni culturale la radio-televiziune unde rostirea

sa, cu inflexiuni grave, fãcea diferenþa. Însã, dupã roluri de þinutã în teatru ºi

cinematografie, cãtre sfârºitul anilor optzeci, când deja era cunoscut pentru vocea sa,

Dinu Ianculescu alege sã plece din þarã în Germania. Va mai reveni sporadic pentru

roluri episodice sau întâlniri cu vechii lui colegi. Format cultural în anii patruzeci,

oferã publicului spre maturitate ºi câteva volume de versuri ce îl demarcã în peisajul

liric al momentului. Poetul se dovedeºte a fi un elegiac echilibrat ºi graþios cãruia îi

plac ormamentele manifestandu-se predilect în tiparele clasice ale poeziei cu formã

fixã. Versurile sale sunt supuse disciplinei sonetelor, ºlefuite muzical ºi articulate

metaforic oferind imagini stilizate. Rafinarea ºi muzicalitatea ritmatã a discursului

liric impresionist conferã percutanþã mesajului ce se relevã simultan prin formã ºi

conþinut „Sã stai într-o luminã crudã/ când trec prin aer funigei,/ s-auzi cum pasc în

iarbã miei/ ºi mieii sã nu te audã.// S-aduni miresmele din tei/ ºi muntele sã-þi fie rudã,/

sã stai într-o luminã crudã/ când trec prin aer funigei.// Sã vezi cum dup-atâta trudã/

toamna-i leapãdã cercei,/ sã pleci, sã nu mai simþi, sã iei/ cu tine nesfârºirea udã./ Sã

stai într-o luminã crudã.” (Sã stai într-o luminã crudã)

O personalitate complexã, Alexandru Lungu (1924-2008), medic specialist

endocrinolog cu importante contribuþii în domeniul sãu, autor de lucrãri ºtiinþifice, ºef

de laborator cu o activitate medicalã susþinã este deopotrivã o prezenþã importantã în

lumea scriitorilor, graficienilor ºi pictorilor. Preferã o pauzã literarã de mai mult de un

deceniu pentru a evita exprimarea în cheie prolecultistã. În plinã maturitate profesionalã

ºi creeatoare alege, de asemenea, Germania ca þarã de exil. Acolo îºi continuã proiectele

atât pe plan medical având propriul sãu cabinet, dar si literar ºi grafic. Revine în þarã

tot pentru a încerca recuperarea operei sale literare în diverse antologii ºi pentru a

propune volume noi. Alexandru Lungu este un poet cu o fire stenicã care utilizeazã

elemente de avangardã târzie unde materialitatea este mereu prezentã în stare intermediarã.

Formele refuzã sã se contureze clar existând teama de precizie ºi duritate asociate cu

încorsetarile lumii totalitate. O aparentã dispoziþie sumbrã este transportatã într-un

spaþiu ezoteric. Teme ascetice, arhaice ºi eclesiastice vin sã completeze meditaþii asupra

fiinþei ce continuã, în ciuda acumulãrilor ºi progreselor, sã fie mereu ameninþatã: „Lasã-

mi aceastã margine/ de lume/ graniþã ultimã spaþiu incert/ atât cât sã nu lunece/ talpa

mea de cãlãtor însingurat/ atât cât sã nu-mi cadã/ capul din nori// Nu-mi fura amarnicul

fir de nisip/ care-mi sprijinã/ sufletul/ sfâºiat ca într-un masacru ceresc/ de necunoscute

furtuni/ Toate marginile/ se întorc cândva împãcate/ în miezul rotund de sâmbure dulce/

al unei zile târzii/ în care lumea devine nemãrginitã.” (Margini)

Un actor ºi un medic au cãutat ºi au gãsit, pânã la un punct, acea terra firma personalã

într-o epocã „de fier”. Azi, într-o lume poliedricã, soluþia nu diferã mult. Cadrul pare

schimbat nu ºi metodele. Pentru cã de dincolo de „matrioºka” traumelor ºi tiparelor

disfuncþionale deschise în fiecare zi de o societate ce încã se cautã, îþi poþi aduce aportul

onest, calitativ uman, chiar ºi acolo în zone aflate sub lumina crudã a marginilor. Sau

poate mai ales de acolo.

Alexandru Cazacu

circumscrieri pretexte

„Eu cred în elocinþa tãcerii, poate din spaima cã greºesc rostind

cuvintele, cã provoc realitãþi nefericite rostind cuvinte. Eu cred în magia

cuvântului ºi aproape mi-e fricã de cuvinte, de aceea sã nu vã mire cã

vorbesc cu ezitãri, cã mã apropii cu prudenþã, cu precauþie aº spune de

cuvânt, care este un lucru foarte fragil. Adesea îmi este aproape fricã de

cuvinte, fie cât de incantatorii, foarte adesea iubesc tãcerea ºi cred în

tãcere ºi în elocinþa tãcerii.”

ªi, în aceastã discretã construcþie a tãcerii, cu o singurã fereastrã spre

lume stãtea el, poetul temerilor dezvãluite, al frãmântãrilor chinuitoare.

Emil Botta, un nor neliniºtit pe fruntea cerului, o cadenþã de vals într-o

mare de ritmuri zgomotoase ºi obositoare. El este poetul care adunã

civilizaþii ºi culturi în versuri de o profunzime filozoficã surprinzãtoare,

care contrasteazã într-o oarecare mãsurã cu profesia de bazã, actoria,

permanenta repetiþie în cãutarea perfectei interpretãri a lumii. El reuºeºte

admirabil sã o redea publicului din sala teatrului ºi o recompune cu

atenþie încifrând emoþii ºi temeri în tulburãtoare metafore: „Stele ascunse

în telescop,/ întoarceþi-vã-n cer./ Douãzeci de ani astronomul miop/ o

sã vã caute ca pe mioare un oier.// Priviri, la matcã vã-nturnaþi/ ca ploaia,

ca izvoarele./ Orbul care v-a pierdut, cere sã-i redaþi/ luna ºi soarele.//

Melci, reintraþi în cocioabe,/ cenuºã, revino în focuri ºi-n vetre,/ copaci,

întoarceþi-vã în muguri, în boabe,/ ºi voi, oameni, în pietre.”

(Fantasmagoria, din vol. Întunecatul April, 1937)

Însuºi el, poetul ºi actorul Emil Botta este vizibil altul în vers ºi pe

scena teatrului, în comparaþie cu actorul social, pionul lumii fragile.

Atitudinea lui se modificã odatã cu schimbarea mediului în care se

manifestã. Spaþiul artei pare un loc al evadãrii, unde poetul ºi actorul

se întâlnesc pentru a construi ceea ce lumea nu poate decât admira

ºi aprecia. El pare cã se refugiazã în roluri ºi în versuri ºi pentru a se

reconstrui pe sine, într-o lume aparte, misterioasã, personalã care se

intersecteazã cu lumea realã doar pe teritoriul neutru al teatrului ºi

al cãrþii. Apoi, la finalul exerciþiului de admiraþie, fiecare merge pe

drumul lui, mai puþin el, poetul, actorul, care, însoþit de constrictoarele

temeri ºi umbre, continuã sã exerseze pentru a deveni cea mai bunã

variantã a propriei existenþe: „O arterã,/ un aerian bulevard./ ªi la

nr. 52/ sorb din cupa vieþii ºi eu,/ necruþat de ani, de spate adus,/

sorb rar ºi visez/ ºi sunt altundeva,/ la polul opus./ ªi visez Utopia/

ºi alte himerice./ ªi parcã prind grai/ pereþii smintiþi,/ vedenii colerice./

ªi, pierdut în oglindã,/ mã înfioarã/ ochii pe care-i zãresc:/ egalii cu

zero,/ altãdatã albaºtri,/ se fãcurã pe datã ca iadul./ ªi vãd creieri de

munte/ ºi urcuºul e greu,/ sunt un trist alpinist,/ Sisif sunt, al moliilor./

ªi cad ºi recad,/ un munte suind.” (Egalii cu zero, din vol. Un dor

fãrã saþiu, 1976).

Personalitatea omului Emil Botta nu se poate confunda cu

personalitatea manifestatã în profesie ºi nici cu aceea care ne apare

în construcþiile lirice. El este visãtorul care pãºeºte timid pe trotuarul

oraºului trecând printre oameni ca norii parcã evadaþi pe cerul diurn,

însã, fãrã a se confunda în vreun fel cu acesta. Este simplul ºi aparent

rãtãcitul om de pe B-dul Carol I, vecinul discret, aproape inexistent

de la apartamentul nr. 52, de unde nu se aude niciodatã nimeni ºi

nimic. Noi ºtim cã acolo era el, „un pat de o singurã persoanã cu o

ladã în care intrau foarte multe cãrþi, un birou cu multe sertare (…),

un dulap mic cu douã uºi în care se gãseau hainele – douã cãmãºi,

un palton, o pereche de pantofi, o pereche de sandale, un costum de

haine bleumarin ºi cam atât – ºi o micã oglindã cu o maramã albã,

tot de dimensiuni mici. În sobã îºi fãcea cafeaua într-un ibric. Existau

încã douã mãsuþe, una micã pentru telefon ºi alta cu un mic raft

dedesubt unde îºi þinea manuscrise ºi hârtii.” (Ioana Diaconescu în

emisiunea TV „Rezistenþa prin culturã”).

Dincolo de gestica emoþiilor sale vizibile în interviurile pentru

televiziune, de pasul ce-l duce de acasã spre clãdirea teatrului, un

pas uºor legãnat ºi subtil sãltãreþ ca al copilului bucuros de întâlnirea

cu jocul, dincolo de blândeþea glasului ºoptit ºi a neliniºtii braþelor

care ºovãie a arãta cerul ca destinaþie finalã se aflã cuvântul ales cu

grijã ca nu cumva, din greºealã sã „provoace realitãþi nefericite”.

Emil Botta

sau

gestica emoþiilor

AAAAATITUDINITITUDINITITUDINITITUDINITITUDINI

Gabriel Dragnea
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SUD, PÂNÃ LA CAPÃT

Azi sunt mai vesel

Azi sunt mai vesel

nici nu ºtiu

cum s-a fãcut aºa târziu

cum s-a fãcut aºa octombre

cu zilele lui lungi ºi sombre

cu soarele lui blând, dar pal

cum ar fi soare mineral

azi sunt mai vesel

iar nu-mi pasã

de lumea care nu mã lasã

de ceaþa care mã inundã

azi sunt mai vesel, veseli-m-aº

ca o luminã îmblânzi-m-aº

ca o luminã de octombre

cu zilele lui lungi ºi sombre

cu soarele lui verde pal

cu strãlucirea de opal

cu soarele lui roºu, iatã

cum trecem într-o lume beatã

Azi sunt mai vesel, mai artist

nu-mi pasã de ce mai exist

azi sunt mai vesel

fiindcã astãzi

de toate astea sunt prea trist...

Statuia

El locuia vis-à-vis de statuia lui

Da, da, statuia aceea din marmurã veche

Stricatã de ploi, de vânturi, de nepãsarea

Oamenilor ºi a pãsãrilor din oraº

Era chiar statuia lui

Iar el locuia în casa din faþã, se trezea

Dimineaþa, ieºea pe balcon ºi urla vesel

Hei, Socrate, cum ai dormit?

Statuia îl privea tãcutã, rar îºi scotea o mânã

De sub toga crãpatã ºi scotea de acolo

O sticluþã verde cu otravã din care punea

Un strop, doar un strop, în ureche

Apoi murmura: Hei, tu, acum te aud

Abia acum te aud ºi înþeleg

De ce þi-au dat mai marii cetãþii

Viaþa mea, memoria mea, aproape totul...

Scrisoare cãtre Seneca

Bunã dimineaþa, domnule profesor

Sau, domnule perceptor, sau domnule filosof,

Cum vreþi dumneavoastrã

De azi am hotãrât

cã nu mai aveþi ce mã învãþa

Aºa cã am, dincolo de salut

Un îndemn sã vi-l aduc precum o floare

Precum o gutuie ce se ducea

Învãþãtorului din clasele primare

Deci, dispãreþi, domnule profesor

De moarte naturalã ori de moarte pur ºi simplu

Lãsaþi-mi, dacã se poate

Doar o amintire frumoasã

Voi îmbrãca-o ca pe o togã

În nopþile în care mã duc la bal

Nu pot sã vã ucid cu mâna mea

Vedeþi, sunt poet, nu criminal

Sã curgã sângele nevinovat

Eu iau asuprã-mi ºi acest pãcat

Câteodatã

Câteodatã

Mã simt atât de singur

ca un pescãruº bãtrân, uitat

pe un pervaz al oceanului

un pescãruº care nu mai poate zbura

un pescãruº care nu mai poate visa

care are aripile ninse

de o zãpadã din care e fãcutã

însãºi amintirea pescãruºilor tineri

Câteodatã

stau atât de departe de mine

încât uit cã nu mai pot pleca

ºi-mi vine, totuºi, sã plec.

Câteodatã...

Pean

Sã te simt cu pãrul lung

sã te ºtiu cu ochii verzi

tu-n privirea mea, frumoaso,

tot ca-n prima zi te vezi

ºi te-ating, ce orb sunt, Doamne,

când te-apropii în luminã

iar eu ºtiu cã eºti acolo

unde nu-i pãcat, nici vinã

Unde-i ceasul, unde-i clipa?

greu li-s zborul ºi aripa

ca fanaticii când crezi

da-n privirea mea, frumoaso,

tot ca-n prima zi te vezi

De vorbã cu vecinul

Bunã dimineaþa, vecine,

Ce-ai mai fãcut în ultimul veac?

Eºti tot singur, e rãu ori e bine?

Bunã dimineaþa, vecine,

Ai grijã de casa ta de piatrã

Ai grijã de pomii tãi din vatrã

Ai grijã de noi, de acolo, de departe

vecinul meu plecat cândva în moarte

Bunã dimineaþa, vecine,

mai spune-mi de tine

mai spune-mi de iubirile tale

de poveºtile acelea

care-n nopþile de mai

în nopþile de iunie

între Rusãlci ºi Iele dansau goale

mai spune-mi de noi

în cana mea puþin vin mai toarnã

ºi dacã nu mai ai cuvinte

ºi dacã nu mai ai ce-mi spune,

vecine,

spune-mi de toamnã

de toamna asta care

varsã aur în curtea noastrã

ca într-o curte de împãrat indian

Vecine,

vino ºi adu-mi pocalul cu umbre

din care aº putea sã mai beau

mãcar un an

Bunã dimineaþa, vecine,

dacã nu ºtii ce sã-mi spui

dacã limba n-o ºtiu

dacã-mi umblã prin minte doar cuvinte strãine,

mã uit spre casa ta

cum m-aº uita

în însãºi viaþa mea stingherã

Vecine,

vorbeºte-mi de mine

Nicolae Dan Fruntelatã

Nicolae Dan
Fruntelatã

Nicolae Dan Fruntelatã –

„Domnul Zece Octombrie”

Propunem cititorilor revistei „Sud” un grupaj de

poezii noi, din volumul în pregãtire Plângerea lui

Socrate, pentru a sãrbãtori ziua naºterii scriitorului

Nicolae Dan Fruntelatã, „Domnul Zece Octombrie”,

cel ce nu ºi-a mai ales în acest an depãrtãrile, ci a

plecat, ales de ele, în cãutarea „pierdutelor veri”.

Amintiri de la o triplã lansare de carte din anul 2017.
Afiºul evenimentului. Foto: Ioana Ruxandra Fruntelatã

Amintiri de la o triplã lansare de carte din anul 2017.
Nicolae Dan Fruntelatã semnând autografe. Foto: Ioana
Ruxandra Fruntelatã
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Flash-back

Titus Vîjeu
„Veniserãm în Franþa

convinºi cã vom scãpa de tot

ce e mãrunt în viaþã ºi

hotãrâsem din capul locului

sã ne ferim de tot ce ne-ar putea ucide timpul. Destul

pierdusem din el acasã. Destinul nostru era, nu sã ne

schimbãm de la o zi la alta, pierzându-ne prin aceastã

omeneascã instabilitate, ci sã ne cãutãm în permanenþã

pe noi înºine, pânã la porþile lui Dumnezeu.” Aceste

gânduri sunt desprinse din paginile unui roman apãrut

în 1946 la Bucureºti. El aparþinea unui scriitor tânãr, de

doar douãzeci ºi doi de ani, care nu cãlcase vreodatã pe

pãmântul galic, dar care presimþea parcã faptul cã Franþa

avea sã fie staþia finalã a existenþei sale nefericite.

Debutase devreme, la doar ºaptesprezece ani cu

Tavernale (1941), urmat de Pelerinul serilor (1942) ºi

Arhipelag (1943), cãrþi ale adolescenþei sale lirice scurte

ºi publicate în anii grei ai rãzboiului, când o nouã pleiadã,

în frunte cu Geo Dumitrescu se afirma în spaþiul poeziei

româneºti, în pofida restricþiilor impuse de cenzura

militarã a vremii. Manifest liric apãrut în 1945 (editura

Forum) pãrea a fi mesagerul artei eliberate de

constrângeri. Iluzie repede îngropatã de schimbãrile

politice rapide intervenite dupã rãzboi în România ºi-n

þãrile din jur. Astfel încât romanul din 1946 poate fi

socotit proiecþia unei dezirabile evadãri a autorului din

þara cuprinsã în menghina noului autoritarism roºu.

„Unii oameni, când îºi pãrãsesc þara, se zice cã se

pomenesc cu un gol interior. Alþii cã se simt deodatã

într-un spaþiu vid, golul deci fiind de data aceasta în

afara lor. Se mai spune cã toþi aceºti oameni, pe care i-

aº numi vacuumatici, la un moment dat regretã c-au

plecat de acasã, pentru ei acasã însemnând nu rãdãcina

ancestralã (nici nu se ºtie dacã au avut-o), ci animalul

rãbdãtor ºi îndeobºte patruped cu numele de pat (care

ne dã nouã, iluzii ºi coarne).

În ceea ce mã priveºte, n-am simþit nimic din toate

astea. Dimpotrivã, eram plin de mine ºi de lume ºi

totodatã lumea era plinã de fiinþa mea. Exaltare, dacã

nu de-a dreptul nebunie.”

Când ediþia a doua a cãrþii a apãrut la Bucureºti

(Editura pentru literaturã, 1967) cu coperta ºi ilustraþiile

prietenului nostru comun Mihai Sânzianu, Ben. Corlaciu

se afla tot în România. La Paris fuseserã trimise doar

personajele sale. Cu toate acestea, avea sã-mi

mãrturiseascã faptul cã sperase tot timpul într-o minune:

sã ajungã în Oraºul Luminã ºi sã tipãreascã acolo o carte

intitulatã „Am evadat din închisoarea România”. Dacã

ar fi fost sã se întâmple într-adevãr, în anii ’50, probabil

cã ar fi devenit unul din disidenþii estici de seamã. Rãmas
(continuare în pag.5)

acasã a trebuit sã facã faþã marilor încercãri ale

proletcultismului. Rãzvrãtitul din vremea rãzboiului era

chemat sã se alinieze noilor dogme. A fãcut-o cu

disperarea pe care þi-o dã lipsa oricãrui orizont ºi lipsa

mijloacelor de existenþã scriind câteva broºuri (precum

La trântã cu munþii – 1949 ºi Timpii de aur – 1951) pe

care dupã „liberalizarea” culturalã de la jumãtatea anilor

’60 le extrãgea la propriu din biblioteci, dupã cum mi-a

mãrturisit-o el însuºi.

O încercare de a se impune ca prozator a reprezentat-o

romanul Cazul dr. Udrea – 1959, inspirat de figura unui

medic celebru în epocã, doctorul Firicã (tatãl chirurgului

Andrei Firicã, mult timp director al Spitalului de Urgenþã)

un intelectual ce însemna o „rara avis” în peisajul epicii

noastre plinã de harnici muncitori ºi þãrani. Cartea a fost

scrisã de-a lungul „obsedantului deceniu” (între1951-

1958) ºi reluatã în ediþii ulterioare (1968-1971). A fost

cea care l-a readus pe rebelul „albatrosist” de cândva în

atenþia criticii literare ºi a unui public lãrgit. Un alt roman,

Baritina (1965), consacrat tabloului impresionant al

extragerii în Dobrogea a unui minereu important se

nãscuse – tot conform mãrturiei autorului – ca urmare a

unei vizite fãcute la Somova, la invitaþia confratelui sãu

Traian Coºovei, reporter foarte activ în epocã ºi fiu al

acelei aºezãri de pescari, confruntatã cu efectele unei

stranii industrializãri. În paginile cãrþii sãlãºluia o

umanitate nelipsitã de un anume exotism, cea a

comunitãþii lipoveneºti, depozitarã a unor tradiþii istorice

pãstrate cu mândrie.

În acei ani numele lui Benedict Corlaciu (care semna

Ben. cu punct dupã „n” sau, cum îi plãcea sã se identifice,

Ben.stop. Corlaciu) era tot mai cunoscut în lumea

artisticã. Pãstra bune relaþii cu confraþii sãi din „generaþia

pierdutã” a rãzboiului (Geo Dumitrescu, Ion Caraion) ºi

devenise un apropiat al noului „tycoon” al literaturii

române, Eugen Barbu.

Împreunã cu Dumitru M. Ion i-am fãcut o vizitã în trei

marelui prozator la vila sa de la Poiana Þapului. Gazda

dovedea faþã de Ben o sincerã afecþiune (dacã termenul

nu va fi fiind excesiv în raport cu rezerva binecunoscutã

a celui ce se considera pe bunã dreptate un mare autor

român). Era la câteva zile dupã ce Barbu fusese cooptat

în forul de conducere colectivã al P.C.R., fapt de care nu

se ruºina deloc, ca sã nu zic cã era chiar mândru. Ceea ce

nu-l împiedica pe „patron” cum îi spunea Corlaciu, sã ne

dezvãluie unele întâmplãri umoristice de la Congresul

ce-l aºezase în rândul „pretorienilor” lui Nicolae

Ceauºescu.

Chiar ºi pentru Ben. Corlaciu „epoca” se dovedea

favorabilã. El, care nu mai primise retribuþie cumsecade

de pe vremea în care lucrase la Timpul („O, tempora, o,

mores!”), fusese numit directorul Casei Scriitorilor din

Calea Victoriei 115, o slujbã administrativã oarecare, dar

remuneratã, care i-a permis la un moment dat sã-ºi

achiziþioneze un automobil Moskvici, scos la reformã de

Uniune ºi de care era foarte mândru. Mai mult, reuºise sã-

ºi cumpere pe Zamora o cãsuþã ºi dobândise un orgoliu

de proprietar, pregãtindu-se a consolida imobilul

pãrãginit chiar dacã niciodatã acela nu avea ºanse sã

intre-n competiþie cu chalet-ul lui Barbu.

Volumul de Poezii (Editura pentru literaturã, 1969)

prefaþat de Laurenþiu Ulici, însumând aproape patru sute

de pagini a contribuit nu doar la prosperitatea economicã

a familiei, dar l-a repus în drepturile cuvenite ca poet

important al generaþiei.

„Consecvent cu sine însuºi, lucru pe care puþini din

generaþia sa l-au reuºit, Ben. Corlaciu a parcurs drumul

spre eul sãu profund fãrã ca privirea sã-i coboare.”

Aceste rânduri din finalul prefeþei amintite puteau fi

atribuite nu doar autorului, ci ºi omului Ben. Corlaciu.

„Eul sãu profund” marca nu doar o nouã etapã a creaþiei,

ci ºi determinarea pentru „evadarea din închisoarea

România” la care visase în anii primi ai tinereþii. Avea

gândul mereu la Paris, oraºul european ce-l atrãgea

aproape magnetic ºi pe care-l lua întotdeauna drept reper

(„la Paris untul se taie în laméle subþiri înainte de a se

întinde pe pâine” – monologa uneori pe terasa noastrã

de la Breaza, unde poposea împreunã cu frumoasa sa

soþie, Florica, o fiinþã distinsã ce avea sã-i dãruiascã doi

copii minunaþi: Ana-Cristina Selene ºi Mihai Benedict.

Celui dintâi, fetiþa cu nume lunar, îi consacrase la 11

ianuarie 1966 poema Copilul: „Un sâmbur de tãcere,

fulgerat pe buze, / aprinde-n noi un cerc din care fuge-

o pasãre / cu zborul alb – / ºi noi am vrea sã fie / un zbor

întors, / spre-a nu rãmâne singuri în cuvântul / care-a

clipit pe urma ei ca ochiul unui lanþ”).

Era mândru de precocitatea fiicei sale, mai ales cã,

trecut deja de vârsta de patruzeci de ani, dovedea o grijã

pãrinteascã aparte, proprie „pãrinþilor târzii” cum îi

plãcea sã spunã.

Iubea însã copiii în general, era atent la vorbele ºi

solicitãrile tuturor juniorilor pe care-i întâlnea. Iar nu o

datã spusele lor erau convertite-n poeme. Deþin un astfel

de document literar, datat Breaza, 17 octombrie 1971.

Se cheamã Poema lui Vadim ºi s-a nãscut dupã o plimbare

cu automobilul sãu pãrãginit. La întoarcerea din excursie

fiul meu, Titus-Vadim, care avea aproape trei ani, l-a

întrebat inocent dacã ºtie sã conducã la fel de bine ºi o

cãruþã cu cai... S-a aºezat la masã, a scos stiloul ºi mi-a

cerut o foaie de hârtie pe care a scris:

Ben. (sau moartea lângã cer)Ben. (sau moartea lângã cer)Ben. (sau moartea lângã cer)Ben. (sau moartea lângã cer)Ben. (sau moartea lângã cer)
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(urmare din pagina 4)

„Eu nu ºtiu sã umblu cu caii.

Odatã aveam un bunic, el se pricepea bine la cai.

Dar bunicul meu a plecat

demult, într-o lume cu fluturi

ºi flori în multe culori

ºi n-a mai venit niciodatã.

Doar uneori îmi trimite de-acolo

câte un fluture. Noi însã ºtim

cã fluturii umblã numai prin flori

ºi pentru cã ºtim adevãrul culorilor

am uitat cum e jocul cu caii.”

Anul urmãtor, poemul deschidea – cu unele modificãri

– volumul Poeme florivore de la editura Eminescu. Pe

exemplarul datat iunie 1972 dedicat „Vâjeilor mei,

pierduþi ºi nepierduþi, rãmãºiþele celeste ale unui strigãt

de pãmânt” avea sã precizeze cã poema Am uitat de la

pagina 5 a cãrþii fusese scrisã „în urma unui dialog foarte

serios cu Vadim, în vârstã de trei ani, fiul poetului Titus

Vîjeu”.

Poezia marca aºadar – prin evocarea bunicului –

întoarcerea într-o copilãrie petrecutã undeva departe de

locul naºterii (Galaþi) pe pãmântul natal al

mamei sale Rozalia, þãrancã din Þara Lãpuºului

venitã dupã naºterea României Mari în partea

veche a Regatului. Cartea fãcea o evaluare a

timpului scurs „cât am lipsit din pãdurile sale

primordiale în care azi oamenii / singuri îºi

furã copacii rãmaºi din pãrinþi, / când au

nevoie de casã sau de sicriu, / sicriu e cuvântul

în care ne-ntoarcem / îmbrãcaþi cu speranþa

cã nu vom muri niciodatã”.

Totuºi el avea sã moarã nu peste mulþi ani la

Paris, oraºul pe care-l idolatriza încã din

perioada rãzboiului, când îºi fãcuse „înaltul

cartier general” la vestita Café de la Paix de pe

Calea Victoriei. Fusese copilul teribil al

generaþiei sale, protagonist al unei fronde

adolescentine, prelungitã în fapt pe parcursul

întregii sale vieþi, prea devreme-ntreruptã.

Cãsãtoria cu frumoasa doamnã Florica,

tehnician la Studioul de filme Alexandru

Sahia, i-a adus echilibrul unei vieþi de familie

împlinitã. Modificãrile „demografice”

intervenite (naºterea celor doi copii) au

determinat câteva schimbãri de domiciliu. Întâi,

din Bd. 1 Mai 327 într-un apartament de bloc

din Balta Albã, la a cãrui inaugurare am luat

parte împreunã cu câþiva prieteni ºi unde

regretatul actor Ludovic Antal ne-a recitat în

liniºtea nopþii Doina eminescianã, încã supusã

pe atunci interdicþiilor. Apoi familia s-a mutat în centrul

Bucureºtilor, în mult invidiatul Continental din spatele

Palatului Suþu, în care locuiau deja mai mulþi scriitori ºi

artiºti.

Din acel imobil aflat la kilometrul zero, la doi paºi de

Universitate, avea sã plece într-o bunã zi din þarã,

lãsându-ºi zãlog soþia ºi cei doi copii. Ajuns la Paris, a

încercat interogaþia eroului sãu din Moartea lângã cer:

„Destinaþie? Ce altceva e destinaþia, dacã nu adresa

necunoscutului?”

ªi ar mai fi un citat din roman ce i-ar putea explica

drama prin care trecea: „Tot pãtrunzând însã la sensuri,

mai întâi acasã, iar acum pe malurile Senei, descopeream

mereu acelaºi lucru: nimeni nu ajunge pânã la Dumnezeu

fãrã mâncare, fãrã þigãri, fãrã ghete ºi fãrã sã doarmã”.

La Paris avea câþiva cunoscuþi, între care un fost camarad

de la Timpul, care pãrãsise România imediat dupã rãzboi

ºi care dobândise o anumitã autoritate în rândul emigraþiei

anticomuniste, lansând de la diverse posturi occidentale

de radio apeluri convingãtoare întru apãrarea culturii de-

acasã, tot mai oprimatã de aparatul ideologic al

partidului. Apoi, un sculptor de mare talent, poate cel

mai înzestrat al generaþiei ºi care sperase sã gãseascã în

Franþa aceeaºi potecã a gloriei pe care cãlcase Brâncuºi.

Amândoi o duceau însã destul de strâmtorat într-o patrie

a consumului ºi în afara unor scrisori de recomandare

pentru ocuparea unor locuri de muncã modeste nu-l

puteau ajuta. Ba da. Au fost alãturi de el în acþiunile de

protest pe care le-a iniþiat în 1976 pentru a-ºi recupera

familia din þarcul roºu, acþiuni ce-au culminat cu o

faimoasã grevã a foamei pe esplanada Trocadero ce a

impresionat oficialitatea francezã pânã acolo încât în

timpul vizitei la Bucureºti a unui înalt demnitar francez,

Ceauºescu a fost obligat sã primeascã o listã cu solicitanþi

întru reîntregirea familiei pe care figura ºi numele sãu.

Aceastã luptã a fost încununatã de succes. Soþia ºi copiii

au ajuns la Paris, salvându-se dintr-o posibilã tragedie.

Peste câteva sãptãmâni doar, la 4 martie 1977, blocul în

care vieþuiserã avea sã se prãbuºeascã, curmând vieþile a

zeci de oameni. Sub dãrâmãturile lui ºi-au pierdut viaþa

Toma Caragiu ºi Al. Bocãneþ, A. E. Baconski ºi soþia,

Veronica Porumbacu ºi Milo Petroveanu, Mihai Gafiþa

cu soþia etc., etc...

Înconjurat de familie a continuat sã lupte pentru ceea

ce considera a fi dreptul sacru la libertate al scriitorului.

A dat interviuri, a luat parte la emisiuni radiofonice în

care a denunþat realitãþile politice din þarã. Iar în felul

acesta depunea în faþa lumii libere mãrturia unui scriitor

român hãrþuit de istorie.

A murit la 15 iunie 1981 în condiþii controversate. Pe

un site din Maramureºul în care copilãrise, la Groºii

Þibleºului se afirmã cã a fost împuºcat, pur ºi simplu. O

crimã politicã greu de documentat.

Când, dupã 1990, ajuns la Paris am încercat sã aflu de

la scriitorii români ce trãiau în Oraºul Luminã ce ºtiu

despre dispariþia lui Ben. mai multe surse mi-au indicat

o cauzã biologicã, determinatã de o veche maladie

pulmonarã ce ar fi provocat un edem.

Cineva s-a oferit sã mã conducã în staþia de metrou în

care ºi-ar fi aflat sfârºitul.

Am refuzat. Dragul nostru prieten Benedict Corlaciu

nu putea sã moarã altundeva decât lângã cer...
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Ioana Tricã (n. 1.06.1956, Grindu, Ialomiþa) este absolventã a Universitãþii Bucureºti – Facultatea de Limba ºi Literatura Românã (secþia românã-francezã).

Poetã ºi traducãtoare, a debutat publicistic cu traduceri literare în 1999 ºi cu poezie în 2004, în revista „Viaþa Româneascã”. Este autoare a volumelor de poezie:

Altcineva (2005), Continente suspendate (2008), El tiempo con rostro extrano/ Vremea cu faþã strãinã, Obsidiana Press, USA 2008, în traducerea poetului

François Szabó; Cruciadele somnului (2011), Noaptea ºarpelui/ Nata e gjarperit (2013), O insulã în nord (2015).

Pe lângã poezie, Ioana Tricã a publicat (în reviste ºi în volum) traduceri din literatura francezã ºi din literatura reto-romanã (romanºã – idiom romanic vorbit

in Elveþia, astãzi, limbã rarã, cu doar câteva zeci de mii de vorbitori ). Începând cu anul 2008, a efectuat mai multe cãlãtorii de documentare în cantonul Grizon,

Elveþia, în zona locuitã compact de romanºi, în special în Engadina. Este prezentã în reviste, antologii ºi volume colective din România, dar ºi din Franþa,

Argentina, Spania, Canada, USA, Chile, Macedonia etc. A primit numeroase distincþii, între care: Diplomã de excelenþã, SIMFEST 2005, pentru traducerea

volumului Luisa Famos – Poesias/ Poezii; Premiul Naji Naaman, Liban, poezie, pentru manuscrisul Bãrbaþi singuri/ Des hommes seuls,  2009; Marele

Premiu al Festivalului Naþional de Literaturã „Armonii de primãvarã” –Viºeu, 2016, pentru volumul O insulã în nord. Membrã în PEN Clubul francez.

Pe cât de discretã ºi fragilã apare ca om, pe atât de puternicã, adâncã ºi misterioasã este poezia scrisã de Ioana Tricã, unde se poate vorbi chiar de o forþã a

delicateþei, ce deruteazã ºi îmbogãþeºte oferta interpretãrilor. Este o poezie aparent simplã, eteratã, dar cu rafinate trimiteri ºi proiecþii în literatura universalã de

largã respiraþie ºi inspiraþie liricã. (Victoria Milescu)

Ioana Tricã
CHIPUL MEU DE ASTÃ-VARÃ

Nu ºtiu ce sã fac cu stolurile

de fluturi din capul meu

Poate ar trebui sã le aduc aminte

cã e iarnã...

E iarnã peste câmpurile

de la Grindu. În jur se aºterne moale

zãpada

În oraºul tãu ninsoarea e neagrã

ºi miroase a cauciuc ºi a benzinã

Vino, n-am nicio adresã. Nici nume

nici stradã

Doar liniºte. ªi nopþi adânci.

Prea multe.

Lacuri sau nori de cernealã.

Vrãbii în podul casei.

ªi stoluri de fluturi

ce au rãmas pe chipul meu de-astã-varã.

SCRISOARE CÃTRE FALªI PRIETENI

Fac ce pot:

Unele lucruri le termin, altele nu

Trec pe lângã maluri stinghere

Cariatide de nepãsare

Sfârºitul unui an nici tigru nici leu

Mã ignorã, îl ignor

Fac ce pot

Începutul nu-l ºtiu, sfârºitul e înscris în început

Vin din ceasuri strãine de mine

ºi tac. vã las vouã liniile stridente

ale zilei, promisiunile false ºi

dulcegãriile de sezon.

vã las vouã iluzia succesului,

frazele zornãitoare  ºi premiile date reciproc.

eu ascult vocea tãcutã a câmpiei,

nimic din ce preþuiþi voi nu ajunge aici.

În rest, fac ce pot

Unele lucruri le termin, altele nu.

ÞARA FEMEILOR

A fost odatã þara femeilor

apropiatã ºi depãrtatã

neatinsã

de timp sau de moarte

adãpostind ochiul de argint

al izvoarelor

Þara fluturilor albi rãniþi

de suflul obscur

al dorinþelor noastre

în care doarme uitatã

creanga de mãr

Roþi de vifor adânci

trec pe sub brâul de umbrã

ce-nconjurã luna.

SUNTEM DOAR AMINTIREA CUIVA

Îmi þin faþa acoperitã în mâini

sã nu vãd cum noaptea

sapã adânc printre lucruri

Timpul acela concret cu miros

de iarbã ºi fum

e un spaþiu negru  prin care

se-adunã în straturi

tãcerea. Totul

este o amintire stinsã

Viaþa noastrã intensã

dar scurtã va fi într-o zi

amintirea cuiva

care-ºi va plimba mâinile de la un capãt

la altul al ei

precum orbii – fãrã s-o vadã

ºi neºtiind ce colþ i se potriveºte

din realitatea imediatã.

CÃDERE
lui Adam întâiul

De cercurile de aur sã nu te apropii

miºcarea lor în sens invers

te poate prinde într-un ciclu

fãrã sfârºit

în spirale de timp spre polul suprem

doar un pas te desparte de

opusul lumii tale

cea veºnic nevãzutã, în nemiºcãtoare

tãcere. Cascade mãri închipuite.

În grãdina cu mere de aur

doarme sufletul tãu luminos ºi curat

Dincolo de apusul fierbinte marele foc

strãluceºte continuu

De cercurile interzise sã nu te apropii

lumea va exista oricum ºi fãrã tine.

UMBRA UNEI ZILE LUNGI

Nu-i nimeni în colþul din stânga al serii

tremurã în amintire aripile unor fluturi uscaþi

în colþul din dreapta se aprinde o luminã

ce lumineazã contururile

unor lucruri uitate

ºi pasul alb al formelor goale -

Apele diurne scad iar seara îºi schimbã culorile

munþii de cearã se micºoreazã sub flacãra caldã

a anotimpului

Nu am adãugat nimic în plus acestei zile

ea  nu m-a micºorat cu nimic

Spaþiile goale între ieri ºi mâine se resorb

în inelele zilei de azi

Sunt arcuri între cuvinte sunt frunze pe jos

lemne de foc pentru sobã

dar  nu mai e timpul acela. lung. rãbdãtor. nesfârºit

Cu stele în gând cu mere pe masã

Cu mama ºi tata

nu îngheþaþi ca în tabloul de pe perete

ci vii miºcându-se-n casã, nu mai e timpul acela…

Am închis uºa. am aprins focul în sobã

ºi flãcãrile lacome vor sã cuprindã  golul din spaþiu

dar nu ºi din timp

Sunt prinsã în inelele zilei de azi

în prezentul îngust ca o lamã de gheaþã

Dincolo de uºa închisã

e viitorul cu chip alb nehotãrât

e ziua de mâine cu trupul ei greu ca de lut.

LUNÃ LA MONTREUX

Pentru prima oarã ºi

fãrã nici un înþeles

mi se întâmplã sã vãd

flacãra albã a lunii

pipãind oarbã valurile

într-un loc strãin

într-o þarã strãinã –

cum nemiºcarea ei

vine spre mine umplând

golul nopþii ºi privirea mea doar

câteva secunde.

POEZIA MEA

Poezia mea e pasãrea

ce anunþã luminile

de dincolo de neguri

Oglindã

lacomã de toate vândutã

timpului

ºi rãsãritului roºu

Ea plânge dupã sunete

ºi muzicã

decupând singurã o formã

de luminã

Atrage ploaia ºi tunetele

pe care le închide în volute

ºi curbe

Schimbã cuvintele în ape lucioase

ºi leagã cerul de inimã.

STINGEREA PÃDURILOR

Drumul iluzoriu

cãtre perfecþiune

al fiinþei umane

se plãteºte cu

stingerea pãdurilor

în focul roºu

al soarelui

de metal

DIMINEÞI

Dimineþi dezgolite

de apele fluviului

de pe pragul durerii

ofelii ale timpului

se îneacã

ELEGII DE NISIP

Elegiile de nisip

ale mãrii

scrise pe spatele

scoicilor

Dunele roºii

se retrag

din calea apelor

în pustiuri

CORTEGII

Pãsãri rãpitoare

nori albi

oglinzi descoperite

ape în oglinzi

cortegii

la jumãtate

de drum

între rãsãrit ºi

amiazã



77777OAMENI DE LÂNGÃ NOIOAMENI DE LÂNGÃ NOIOAMENI DE LÂNGÃ NOIOAMENI DE LÂNGÃ NOIOAMENI DE LÂNGÃ NOI

Stimulat de articolul documentat ºi, ca de obicei, bine scris,

semnat de un profesor de istorie îndelung exersat în actul

instructiv-educativ, îmi permit sã evoc experienþa proprie cu

Ograda ºi numele sãu tutelar – Ionel Perlea.

Într-o varã, într-un an, cum este zicerea, mã aflam la New

York pentru a decripta, la faþa locului, pentru cititorii mei de

acasã dezbaterile unei Adunãri Generale a ONU. Aveam timp,

mai ales în week-end sã alerg încoace-încolo. Cunoaºterea unor

personalitãþi din diaspora româneascã m-a sedus. Aºa am ajuns

la profesorul George Emil Palade, Laureat Nobel, Barbu

Niculescu, om de afaceri, singurul român membru al Clubului

Milionarilor, ºeful de cabinet al generalului Rãdescu în vremea

cât a fost prim ministru la Bucureºti, Titus Podea, fiul unui preot

misionar trimis de autoritatea ortodoxã din þarã printre credincioºii

ajunºi peste Ocean. N-am ezitat o clipã sã propun doamnei Lizette

Perlea o convorbire. Mã va primi, însoþit de un diplomat român

la New York, în apartamentul familiei din Manhattan. Am rãmas

plãcut surprins sã constat cã ºi la cutia de scrisori ºi la soneria de

la uºã au fost pãstrate înscrisurile de pe timpul când era încã în

viaþã Dirijorul.

Salonul de primire, o încãpere spaþioasã, a rãmas ºi el

neschimbat: toate lucrurile la locul lor – pianina, combina

muzicalã-magnetofon, pick-up, aparat de radio, tablouri pe pereþi.

În spatele canapelei pe care stau oaspeþii un tablou uºor

recognoscibil semnat de pictorul Mãrginean, oferit familiei Perlea

de artist cu prilejul unei expoziþii în America. Un grupaj de trei

tablouri realizate de Maestrul Corneliu Baba, gãzduit aici dupã

marea expoziþie din Manhattan în anii “70. ªi biroul în colþul din

stânga intrãrii pe care stau ustensile de lucru, fotografii de epocã,

lucrãri de artã miniaturale oferite de diverºi admiratori

– O cunoºti?

Ezit rãspunsul, nefiind stãpân pe subiect.

– Regina Maria dragã, iatã ce-mi scrie...

– ªi apropos de poze. Mi-aº dori o fotografie cu Dirijorul.

Din încãperea alãturatã se întoarce cu un vraf de fotografii de

diferite vârste.

– Uite,Toscanini. L-a apreciat mult pe Ionel...

Voi prefera câteva avându-l în cadru ºi în prim-plan pe Ionel

Perlea. De regulã prin Europa. Iatã-l aici în faþa Operei Scala din

Milano, unde pe panoul circular îi este anunþatã prezenþa la

pupitru în zilele urmãtoare. Undeva sunt cei doi alãturi de sora

sa, nevasta lui Mircea Eliade, împreunã cu însuºi Profesorul.

– Acum, dupã decesul Profesorului þineþi legãtura între

dumneavoastrã?

Întrebare gratuitã.

– Dragã, dacã ai vedea factura mea de telefon, þi-ai da seama:

e cât o chirie...

Voi împacheta cu grijã pozele alese ºi promit restituirea lor cu

o primã ocazie. Ceea ce se va ºi întâmpla.

O searã de basm, cu relatãri despre viaþa unui cuplu legendar.

Când sã plec, o aud întrebând-mã:

– Dumneata mergi la Slobozia?

Rãspund afirmativ, adãugând:

– Dacã e nevoie!

Îmi explicã: de la un timp, cei de la judeþ o asalteazã cu

propunerea de a transforma casa de la Ograda în Muzeu. Ea a

fost o vreme sediul CAP. Când soþii Perlea au fost în þarã, ei au

þinut sã ajungã la Ograda. Masa festivã a fost servitã în sediul

cooperativei de consum, peste gard. Pregãtitã corespunzãtor,

conacul a lãsat o bunã impresie. Sunt rugat sã transmit

autoritãþilor din Ialomiþa cã ar fi bucuroasã ca acele ziduri sã

perpetueze amintirea familiei. Nu de alta, îmi spune, dar dupã ce

se va sãvârºi din viaþã ºi-ar dori ca tot ce este în casa din New

York meritã sã ajungã pe Ialomiþa.

Zis ºi fãcut. Am comunicat cui trebuia ce aveam de transmis.

Dupã un timp, ajuns la Slobozia cu un scop anume, sunt

interceptat de o mãrime a judeþului. E la curent cu implicarea

mea în demersurile pentru Muzeul Perlea de la Ograda. Din acel

ACASÃ LA IONEL PERLEA

moment îmi stã la dispoziþie maºina de serviciu a domniei sale

pentru a vedea cu ochii mei de ce au fost în stare. Bucuria de a

vedea încãperile de altã datã luate în stãpânire de bunã parte din

inventarul ºtiut de mine din casa newyorkezã a familiei Perlea a

fost ºi mai mare vãzând într-un montaj la vedere cele câteva

fotografii aduse de mine, copiate ºi retrimise Doamnei.

Peste ceva timp aflu din ziare cã Doamna Lizette a trecut la cele

veºnice. Era o telegramã de regrete la adresa ei. Din aproape în

aproape, ajung telefonic la sora domniei sale care locuia la Chicago

ºi dupã plecarea dintre noi a Profesorului. Îmi povesteºte

amãnunte din ultimele zile de viaþã a sorei sale. O rugase sã se

mute la ea ºi sã o asiste în suferinþa ei. Nu mai cãlãtoreºte de ceva

vreme, cã nu mai urcã în tren. Au convenit asupra unei prietene

comune, care a ºi fãcut ce trebuia fãcut. Îmi recomandã s-o caut

la telefon pânã ce îmi rãspunde. Câte are pe cap...

Aºa am fãcut. Vine Crãciunul, vine Anul Nou, dar n-ar pleca

înainte de a ºti totul în ordine aici. O întreb dacã a cerut ºi sprijinul

Ambasadei României în SUA. Nu se gândise. Argumentul:

aceasta este la Washington, iar ce are ea de rezolvat este în New

York. Am îngãduinþa ei sã acþionez.

Caut la telefon pe Consulul General al României la New York.

Cu domnul Lupeº mã ºtiu de mult. Este în þarã, mi se spune. Îl

caut, îl gãsesc ºi îl invit sã-mi facã o vizitã la birou. Eram atunci

directorul General al Agenþiei Naþionale de presã. Este operativ

ºi ajunge repede. Explic la ce mã gândesc. Îmi cere o coalã albã

de hârtie, mã ghidoneazã în a compune o adresã cãtre ministrul

nostru de externe, domnul Teodor Meleºcanu, prin care îi solicit

sã desemneze pe consulul nostru la New York sã preia in integrum

cazul Lizette Perlea. El a promis sã meargã cu petiþia mea la

Ministru pentru a-i obþine rezoluþia aºteptatã. Ceea ce s-a ºi

întâmplat.

La câteva luni ajunge la mine o depeºã de presã. La centrul

cultural român din New York a fost deschisã o expoziþie cu

inventarul pornit spre Ograda din apartamentul din Manhattan al

familiei Perlea. Mi-am convocat în mine satisfacþia de a mã fi

aflat pe traseul evenimentului.

La prima trecere prin Bãrãgan am fãcut cuvenita oprire în

incinta conacului, gazdã de ceva vreme a evenimentelor cultural

artistice aduse încoace de factorii culturali de la judeþ. La

dispoziþie, numeroase piese de expoziþie destinate sã conserve

amintirea celor doi pilaºtri – Lizette ºi Ionel Perlea.

Neagu Udroiu

Profil
Intelectual, din cei foarte distinºi, instruit ºi format în instituþii

de învãþãmânt prestigioase, din Giurgiu ºi Bucureºti, ªtefan Pãun

(n. 1 ianuarie 1952, comuna Toporu, jud. Giurgiu), a urmat ºi

finalizat cursurile Facultãþii de Istorie ale Universitãþii din

Bucureºti, devenind, astfel, un devotat slujitor al zeiþei Clio.

Anii de studii universitare, lecþiile ºi seminariile unor excelenþi

dascãli, lecturile profunde ºi frecventarea marilor biblioteci ºi arhive

din Capitalã, l-a determinat, mai târziu, sã cerceteze, cu pasiune ºi

rigoare, istoria localã din þinutul mirific al Giurgiului.

Investigheazã, cu o rarã ºi devorantã pasiune, preistoria, istoria,

civilizaþia, cultura ºi tot ce semnificã forme de spiritualitate în

aceastã parte a romanitãþii.

Apeleazã, consecvent, la tomurile de documente istorice ºi

geografice publicate, cerceteazã documente necunoscute sau

parþial cunoscute din biblioteci ºi arhive, confruntã, cu o siguranþã

de autentic cãrturar, opiniile celor de demult cu cele ale

contemporanilor sãi, ºi apoi emite opinii din cele mai argumentate.

Publicã în presa de specialitate un impresionant numãr de

documente ºi materiale istorice, pe baza cãrora va elabora trei

cãrþi fundamentale – Monografia oraºului Giurgiu (1995),

Monografia comunei Bujoreni (2012) ºi Monografia comunei

Toporu, judeþul Giurgiu (2014), ce se constituie, astãzi, în

veritabile modele ale genului.

Aceste cãrþi nu au ieºit din goluri, ci dintr-o muncã istovitoare

ºi a tot ceea ce înseamnã parcurgerea unei imense ºi inepuizabile

bibliografii a problemei.

Monografiile acestea au devenit din momentul tipãririi lor niºte

instrumente de lucru ºi, mai ales, de orientare ºi îndemn pentru

confraþii lui ªtefan Pãun. ªi nu numai pentru ei.

Urmând, cu fidelitate, tradiþia interbelicã, când se elaborau ºi

se publicau monografii de sate, comune, târguri, oraºe, ºcoli,

biserici ºi alte aºezãminte de culturã ºi spiritualitate, istoricul

ªtefan Pãun nu ezitã sã releve puterea de muncã ºi de creaþie a

unor oameni cuminþi, tãcuþi ºi frumoºi în credinþele lor.

Acolo unde istoria nu e convingãtoare, urmând unul din

dezideratele lui Nicolae Iorga, cerceteazã cu migalã folclorul

pentru a constata cum s-a reflectat un fapt istoric în mentalul

colectiv ºi, mai ales, cum l-a reþinut „literatura nescrisã” a acestui

popor.

Nicolae SCURTU

Un erudit cercetãtor al istoriei locale –
ªTEFAN PÃUN

Menþionez cã istoricul ªtefan Pãun a coordonat, îngrijit ºi

supervizat câteva reviste cu tematicã istoricã – Clio, Studii ºi

articole de istorie ºi Vlaºca – istorie, culturã ºi civilizaþie, în

paginile cãrora gãsim studii, articole, contribuþii ºi note extrem

de preþioase pentru istoria localã ºi, implicit, pentru marea

istorie, ce se impune a fi rescrisã dupã ultimele cercetãri.

Istoricul ªtefan Pãun, încã din anii de liceu, a fost profund

impresionat de imensitatea operei lui Nicolae Iorga, din care a

citit ºi, uneori, a recitit tot ceea ce a scris eternul savant despre

Dumitru Beianu, preºedintele Consiliului Judeþean Giurgiu, prof. Milica Dan ºi prof. univ.
ªtefan Pãun, participanþi la comemorarea lui Dimitrie Bolintineanu (19 august 2022)

Giurgiu ºi celelalte aºezãri din acest miraculos þinut, spre a decripta

valenþele creatoare ale oamenilor de aici.

În calitate de dascãl, de om de ºtiinþã ºi de îndrumãtor al atâtor

generaþii de elevi ºi studenþi, ªtefan Pãun la acest prim bilanþ

ºtiinþific poate privi cu simpatie ºi iubire înspre trecut, fiind pe

deplin conºtient cã ºi-a onorat misiunea de a instrui ºi a forma pe

alþii.

Ad multos annos, magister!
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Florentin
Popescu

Între topos ºi atopos
Dl. Gheorghe Pãun, un academician coborât cu adevãrat

în arena literarã

La strãlucirea culturalã a epocii lui Constantin Brâncoveanu a

avut o contribuþie esenþialã, cum se ºtie, Antim Ivireanu, cãrturar

ºi orator religios ºi totodatã unul dintre primii mari editori ºi

tipografi de la noi.

Personaj cu o tinereþe zbuciumatã, acest cleric originar din

Iviria, a fost luat rob de turci, unde avea sã se remarce ca xilograf

de mare talent, dar ºi ca ins înzestrat pentru picturã ºi broderie.

Acolo a învãþat limbile turcã, greacã veche ºi modernã ºi arabã.

Stabilit la Bucureºti între 1688 ºi 1690, el a fost solicitat de

Constantin Brâncoveanu sã se ocupe cu munca tiparului –

domeniu în care avea sã ajungã vestit.

Antim Ivireanu a tradus sau a compilat, a scris cãrþi el însuºi.

Dintre lucrãrile cu caracter religios rãmase de la el cea mai

importantã poartã titlul Didahiile þinute la Mitropolia din Bucureºti

(1886), iar dintre cele cu caracter laic menþionãm Alexandria ºi

Floarea Darurilor. Remarcabil este faptul cã din cele aproape

patruzeci de cãrþi tipãrite Antim Ivireanu douãzeci au apãrut ºi în

româneºte.

Între altele, mai este de menþionat ºi ceea ce G. Cãlinescu scria

despre aceastã luminoasã figurã a culturii noastre: „Spontaneitatea

exordiilor, trecerea fireascã de la planul material la cel alegoric,

reintrãrile familiare în chestiune, indignãrile, întristãrile,

mustrãrile, interogaþiile retorice, curmate la timp înainte de a

deveni bombastice, pasiunea ce echilibreazã toatã exacta

maºinãrie a cazaniei destãinuie un orator excelent ºi un stilist

desãvârºit. Didahiile rãmân ºi azi vii.”.

Dl. Nicolae Ioniþã reþine în albumul sãu de desene ale marilor

graficieni ai lumii nu mai puþin de cincisprezece portrete ale lui

Antim Ivireanu, realizate de artiºti din treisprezece þãri: Brazilia,

China, Republica Dominicanã, India, Iran, Italia, Mexic, Nigeria,

Rusia, Serbia, Turcia, Ungaria ºi Venezuela.

Dacã pentru V. Chandrsekar Chandraw (India), Amir Soghrati

(Iran), Carlo Squillante (Italia) ºi Ricardo Camacho (Mexic)

desenele se apropie destul de mult de figura lui Ivireanu din

imaginile consacrate ºi prezente în toate dicþionarele ºi istoriile

literare, în schimb pentru Wan Yongkui din China portretul

cãrturarului apare conturat din puþine linii, în evidenþã ieºind

potcapul ºi barba uriaºe, în vreme ce figura pare a fi a unui

înþelept chinez de odinioarã.

La Erico Ayres din Brazilia prelatul, desenat într-o singurã

culoare (neagrã) ºocheazã ochii ºi orbitele largi, gata parcã sã

cuprindã o întreagã mulþime de enoriaºi aflaþi undeva în afara

ramelor portretului. Toiagul arhieresc, þinut în mâna dreaptã, dã,

la rându-i, o anume maiestuozitate personajului. De altfel mai

toate desenele cuprind acest adjuvant – semn al puterii ºi autoritãþii

bisericeºti.

Dacã am fi, însã, puºi în situaþia de a opta pentru unul sau

douã din cele cincisprezece reprezentãri grafice ale înþeleptului,

ne-am opri mai întâi la desenul lui Joery Santos Gomez din

Republica Dominicanã. Artistul a vãzut un Antim în poziþia

statuarã, cu mâna dreaptã ridicatã în sus, binecuvântând mulþimile,

în vreme ce în cea stângã, ridicatã în dreptul umerilor þine toiagul

Florentin POPESCU

Am citit despre...

Scriitori români, vãzuþi de mari graficieni ai lumii (VII)

Prejudecatã sau nu, ideea cã

academicienii s-ar afla într-un fel de turn

de fildeº, prea puþin (ori chiar deloc)

preocupaþi de arena socialã (cea în care se

dezbat mai toate problemele actualitãþii),

încã mai dãinuie în publicul larg de la noi,

chiar dacã personalitatea care mi-a prilejuit aceste rânduri o

combate ori de câte ori este adusã în discuþie de cineva.

Nu este nici prima ºi poate nici ultima oarã când gândul m-a

purtat/mã poartã cãtre aceastã concluzie. O concluzie care, de

fapt, nu se doreºte a fi decât un bun prilej de a oferi încã o datã un

exemplu cât se poate de grãitor în susþinerea tezei cã atunci când

un om simte cã este „suflet în sufletul neamului sãu”, cum spunea

odinioarã un mare poet, rangurile ºi titlurile conteazã mai puþin,

sau în cel mai bun caz vin sã adânceascã puterea de exemplu a

cazului/cazurilor în discuþie.

De ani buni (ca sã nu spun decenii) un om care „sfinþeºte

locul”, cum se spune îndeobºte, este ºi dl. academician Gheorghe

Pãun, locul pe care-l „sfinþeºte” prin fapte culturale fiind vechiul

oraº regal Curtea de Argeº, localitate cu a cãrui viaþã culturalã ºi

spiritualã d-sa s-a identificat/se identificã în sensul cel mai propriu

ºi exact al cuvântului. Spirit neliniºtit ºi mereu în cãutare de noi

ºi noi piste prin care sã punã în luminã tezaurul de valori (istorice

ºi nu numai) al acestui loc binecuvântat de Dumnezeu, dl.

Gheorghe Pãun este fermentul unor înfãptuiri care au fãcut ca

localitatea amintitã sã se afle astãzi în prim-planul vieþii culturale,

nu numai argeºene, ci ºi naþionale. A ctitorit o revistã, Curtea de

la Argeº (ajunsã în al paisprezecelea an de apariþie) cu puternic

ecou în rândul cititorilor ºi adunând în jur oameni de ºtiinþã ºi de

culturã din þarã ºi strãinãtate (îndeosebi din statele în care trãiesc

importante comunitãþi de români), militând necontenit pentru

cunoaºterea ºi popularizarea valorilor noastre, pentru punerea în

luminã a specificului naþional – fapt de o importanþã majorã în

actualele condiþii ale globalizãrii.

Dacã dl. Gheorghe Pãun ar fi fost numai ctitorul acestei

publicaþii ºi tot ar fi fost de ajuns pentru ca numele d-sale sã

rãmânã pentru totdeauna înscris în istoria culturalã a locului, a

zonei, a Argeºului ºi a þãrii.

Dar e vorba de mult mai mult.

Preocupat de viaþa urbei în care trãieºte ºi lucreazã, d-sa a

reuºit sã antreneze autoritãþile într-o serie de fapte ºi evenimente

mai mult decât remarcabile. Astfel, la Curtea de Argeº s-a dezvelit

mai an o statuie a lui Eminescu ºi mai de curând una a scriitorului

Dim Demetrescu-Buzãu (Urmuz), una din marile personalitãþi

ale oraºului (dupã ce mai înainte pe clãdirea ridicatã pe locul

casei în care s-a nãscut acest scriitor fusese amplasat un medalion

al celui ce ne-a dat acele „Pagini bizare” prin care a revoluþionat

literatura ºi a uimit o lume întreagã.

Poet, prozator ºi publicist aflat în permanenþã în miezul

evenimentelor, spunându-ºi rãspicat pãrerea în mai toate

problemele actuale ale României, cu un condei alert, mereu „în

prizã”, mereu animat de gânduri ºi idei constructive, patriot

adevãrat ºi manifestându-se ca atare, dl. Gheorghe Pãun a coborât

în arena literarã ºi se manifestã publicistic din plin îndeosebi în

revista pe care o pãstoreºte, dar ºi prin însemnãrile, cronicile,

opiniile, micile eseuri publicate în Argeº Expres ºi Argeºul.

Am fãcut aceastã introducere mai

ales pentru cei mai puþin familiarizaþi

cu viaþa culturalã (într-un loc d-sa se

aratã dezamãgit cã o parte din

concitadinii lui nici n-au auzit de

Curtea de la Argeº), fiindcã, altminteri

nu cred sã fie cineva cât de cât iniþiat

în viaþa literarã ºi publicisticã de azi

care sã nu fi citit mãcar câteva numere

din amintita publicaþie.

Printr-un recent volum, La curtea

lui Urmuz (Editura Biscara, 2022), al

treilea dintr-un ºir de cãrþi de

publicisticã purtând acest titlu, d-l

Gheorghe Pãun vine sã dea însã o datã

seamã de preocupãrile, lecturile,

faptele ºi ideile sale din ultimii doi ani.

«Mai întâi – ne previne autorul într-

un scurt „Cuvânt înainte” – a fost

serialul de articole Vedere de pe Dealul

Olarilor, din Argeº Expres, ziarul

oraºului Curtea de Argeº, finalizat cu

trei volume-volumaºe omonime

serialului, apãrute la Ars Docendi,

Bucureºti, în 2014 ºi, respectiv, 2018.

Dupã acea a urmat în dublu serial, La

curtea lui Urmuz ºi De la curtea lui

Urmuz, primul apãrut tot în Argeº

Expres, al doilea în Argeºul din Piteºti, cu tabletele adunate în

douã volume mult similare ca format celor dinainte, apãrute tot la

Ars Docendi, în 2020, respectiv 2021, La curtea lui Urmuz s-a

numit, la fel ca volumul de faþã. Aºadar, al ºaselea, completând

douã „triade”».

Titlul noului volum nu este întâmplãtor ºi el se leagã de numele

„trist-genial-paradoxalului Dimitrie Dem Demetrescu-Buzãu”

pentru care autorul nutreºte o mare pasiune ºi cãruia, cum era ºi

firesc, îi consacrã mai multe tablete. Altele, ne mai spune

publicistul „se referã la subiecte care nu sunt legate de Urmuz.

Întâmplãri de pe Argeº în Sus sau din lume, cum ar fi globalizarea

ºi pandemia, progresismele ºi politichia, cãrþi, idei, multe, dar nu

neapãrat mãrunte, rar de interes strict curteargeºean... Obiºnuiesc

uneori sã spun cã leacul meu împotriva ulcerului, cã ulcer faci

dacã iei prea în serios ceea ce se întâmplã pe scena politicã

autohtonã – ca ºi pe cea globalã deopotrivã. Iar cã e un leac bun

se confirmã: eu nu am fãcut pânã acum boala cu pricina... sper cã

volumul sã-i ajute cititorului...”.

Spirit eminamente liber în gândire, fãrã prejudecãþi sau rezerve

de vreo naturã oarecare, dl. Gheorghe Pãun scrie cu dezinvolturã,

fãrã inhibiþii despre mai toate temele actualitãþii, aflate în atenþia

societãþii ºi a presei: despre „muzica

numerelor, culorilor, cuvintelor” (nu

degeaba d-sa este o celebritate în

matematica europeanã ºi nu numai),

despre „deºcolarizarea României”

(apropo de lipsa de coerenþã în

politica domeniului din ultimele trei

decenii), despre „Omul nou ºi...

cocoºat”, despre memoriile unor

luptãtori anticomuniºti, despre Noua

Zeelandã ºi brava lume nouã, ca ºi

despre limba românã de la televizor,

sau despre învãþãmintele noastre din

pandemie. Aºadar un spectru

tematic larg ºi foarte variat, din care

nu lipsesc nici referinþele la o serie

de apariþii editoriale, expoziþii de artã

plasticã sau o serie de evenimente

culturale desfãºurate în Argeº, însã

cu semnificaþii mai largi ºi cu mesaje

care nu s-au stins de îndatã ce a cãzut

cortina peste ele.

Mai mult decât un simplu fan al

lui Urmuz, dl. Gheorghe Pãun a

fãcut aproape o obsesie, o obsesie

nobilã ºi demnã de toatã lauda faþã

de acest scriitor de obârºie

argeºeanã.

De aceea nu este de mirare cã îi consacrã nu mai puþin de

treisprezece tablete, privind scriitorul din diverse unghiuri, din trecut

ºi din prezent, relevând largul ecou pe care l-a avut ºi îl are în

continuare opera lui Urmuz în lumea literaturii, a presei, a cititorilor.

Peste toate, ori cu toate la un loc, douã calitãþi indiscutabile mi

se par a caracteriza textele din acest volum: fluenþa scriiturii ºi

implicita empatie a autorului cu temele propuse ºi totodatã cu

cititorii pe care reuºeºte sã ºi-i facã pãrtaºi la ideile d-sale.

Rigoarea argumentelor, construcþia frazei ºi în genere arhitectura

tabletelor sunt impecabile.

Am mai spus-o ºi o repet de câte ori mi se iveºte prilejul: Dacã

România ar mai avea încã vreo zece-cincisprezece oameni ca dl.

Gheorghe Pãun, cultura noastrã ar arãta, fãrã îndoialã, cu totul

altfel decât azi.

Vladimir Motchalov
(Rusia)

lung, ce se întinde pânã aproape de pãmânt. La fel ºi la Vladimir

Motchalov din Rusia, cu deosebire cã la acesta din urmã potcapul

este exagerat de mare, iar trupul, în întregul lui, aplecat înainte,

lasã impresia cã personajul se aflã în mers. Privirea îndreptatã în

sus, cãtre înãlþimile cerului sporeºte gravitatea ºi sfinþenia

chipului.

Oricum am privi ºi am judeca lucrurile, un fapt este limpede:

artiºtii s-au apropiat de acest important personaj al culturii noastre

nu numai pentru cã le-a sugerat o „temã”, ci ºi pentru cã au fost

fascinaþi de opera lui – cu multe idei umaniste, universal valabile.
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A plecat dintre noi fãrã sã ne vorbeascã despre suferinþa

care îl tortura în ultima vreme. Dupã marele pictor

Gheorghe Iacob ºi dupã marele scriitor Nicolae Dan

Fruntelatã, Neagu Udroiu, marele gazetar, este al treilea

Cetãþean de Onoare al Bolintinului ºters de pe rãbojul

lui Dumnezeu. El, marele cãlãtor, a plecat spre

Câmpiile Elizee fãrã sã ne avertizeze cã se apropia

clipa. Poate cã s-a luptat cu suflarea ei rece, nu

avem de unde ºti. Sau poate cã nici el nu a

simþit cum s-a furiºat moartea în odaia lui.

Rãmân mereu uimit când mã trezesc fãrã

cei de lângã mine. Aºa s-a întâmplat ºi la

aflarea veºtii cã am pierdut încã un prieten.

Pe Neagu. Îmi este greu sã ºterg imaginea pe

care mi-o lãsase – nu numai mie – optimismul

lui robust. Acum, când scriu, îmi dau seama cã

timpul care îi fusese hãrãzit s-a precipitat

nemilos. ªi, totuºi, aº putea gãsi o presimþire,

doar prevestire a acestui timp grãbit

pentru cã, în ultima vreme, Neagu

deturna cu o glumã banala

întrebare: ce mai faci? Dar

asta rãmâne o tainã pe care

a avut grijã sã o ia cu el.

Altfel, rãmãsese fidel

crezului lui de a nu se

mãrturisi. ªi-a pãstrat

pânã în ultima clipã obiceiul  civilizat de a nu vorbi

despre patimile pe care i le scotea în cale destinul. ªtiam

de mult cã nu-i plãcea sã afle nici mãcar prietenii

dificultãþile pe care destinul i le scotea în cale din când

în când.

Dacã nu ar fi fost un mare gazetar, Neagu Udroiu ar fi

putut fi un bun scriitor. Cunoºtea legea scrisului ºi o

respecta: viaþa cuvântului aºternut pe hârtie stã în

adevãrul pe care îl afirmã. Acest crez a stat la temelia

importantelor lui volume de reportaje despre lumea prin

care a trecut. A fost un cronicar fidel al þinutului ºi al

satului Cartojani în care pãrinþii lui îºi aºezaserã vatra

casei. Viaþa oamenilor locului a povestit-o în volumele

Zãpezile de Miazãzi (1982), Ferestre spre Carpaþi

(1983), Pieton prin sate ºi oraºe româneºti

(2000) ºi în alte câteva volume.

Profesiei lui dintâi, cea de reporter, i-a

rãmas fidel toatã viaþa, oricare au fost

responsabilitãþile profesionale care au

intervenit: inginer, director la

Televiziunea Românã, secretar

general al Agerpres, director al acestei

agenþii dupã 1989, ambasador în

Finlanda ºi Estonia. Volumele lui de

reportaje au o egalã valoare

documentaristicã ºi didacticã: Reporter pe

Mississippi (1976),  Hawai (1977),

Watergate, un crâmpei de istorie

americanã  (1994);

Emisferele de

Magdeburg (2001),

Pieton prin oraºele

lumii (trei volume –

1976, 1994, 1989),

Japonia se

scufundã? (1996),

China, dragonul pe roþi (1997), Coreea de Sud ºi veacul

Pacificului (1997). A fost o enciclopedie a presei

româneºti ºi îi datorãm cea mai valoroasã crestomaþie

contemporanã a acestui nobil patrimoniu cultural:

Condeie, voci, chipuri. Presa Româneascã – pagini de

istorie (trei volume, 1930 de pagini, 2015). O plãcere

contagioasã îi domina confesiunile. Era un depozitar al

evenimentelor din presã. Anii sau oamenii implicaþi în

viaþa gazetãriei româneºti ºi chiar internaþionale

reveneau în discuþiile lui cu o uºurinþã de invidiat.

Documentarea la redactarea celor trei volume ale istoriei

presei trebuie sã-i fi fost substanþial uºuratã de acest bagaj

informaþional construit cu o rarã aptitudine de

investigaþie.

Experienþa lui diplomaticã a consemnat-o în douã

volume ce pot fi socotite, totodatã, ºi monografii ale

þãrilor în care a fost acreditat. Zãpezi din Miazãnoapte.

Ambasador în Finlanda ºi Zãpezi din Miazãnoapte.

Ambasador în Estonia. Disponibilitatea lui de a fi mereu

la curent  cu evoluþiile politice din lume îºi gãseºte în

aceste douã cãrþi expresia potrivitã. Reporterul ºlefuitor

de cuvinte nu îºi trãdeazã convingerile în noua sa calitate

de ambasador, Chiar ºi în riguroasa corespondenþã

diplomaticã el rãmãsese gazetar. În lumea diplomaticã

descoperã valoarea informaþiei verificabile ºi recunoaºte,

cu sinceritate ºi onestitate, cã atunci când eºti invitat în

loja de onoare a intereselor naþionale imperativul

esenþialului trece pe prim plan, iar locul evenimentului

efemer, adesea trãit în gazetãrie, se îngusteazã.

A pãrãsit aceastã lume cu o discreþie pe care doar cei

care l-au cunoscut de aproape o pot accepta ºi înþelege.

Viaþa lui personalã nu avea preþ decât în interiorul

familiei. Aceasta îi asigura liniºtea profesiunii. Mai exista

o faþã a personalitãþii lui, mai puþin cunoscutã, pe care

chiar el a avut grijã sã o cultive cu decenþã: cea de a nu-

ºi exhiba inconvenientele ºi suferinþele de care viaþa nu

l-a scutit. S-a hotãrât sã vorbeascã despre acestea ca parte

a tulburãrilor intervenite în presa post-decembristã într-

o carte de confesiuni despre etapa tulbure a presei

româneºti post-decembriste. Cartea a intitulat-o sugestiv

Sub roþile Carului Mare (1998). Ea poate fi socotitã un

compendiu al istoriei presei Condeie, voci, chipuri.

Pentru memoria lui, aceastã carte meritã (re)cititã.

George APOSTOIU

Discret, ne-a pãrãsit ºi Neagu Udroiu

Nicolae CONSTANTINESCU

„Agenda cu cruci”, o agendã începutã prin anii ’70, când cred

cã aveam sau aºteptam sã am eu însumi un numãr de telefon, se

umple, neîncetat, anii aceºtia, cu semnul sãvârºirii din viaþã a

celor care mi-au fost, în timp, colegi, prieteni sau simple cunoºtinþe

pe care viaþa mi i-a scos în cale, consãteni, vecini, colegi de

ºcoalã sau de facultate, foºti studenþi, doctoranzi, profesori cãrora

le-am îndrumat lucrãrile pentru gradul I în învãþãmânt,

universitari, filologi, folcloriºti, redactori la reviste de specialitate

sau la publicaþii culturale, la posturi de radio ori de televiziune la

care am colaborat în timp, and many, many more!

Ultimii trei ani, mai ales, datoritã pandemiei, au mãrit frecvenþa

prezenþei semnului crucii în agenda mea, mai ales cã datele oficiale

au creat o confuzie majorã în ceea ce priveºte decesele provocate

de perfidul Covid ºi cele produse pe cale naturalã, prin „moarte

bunã”, mãcar cã nici o moarte nu poate fi bunã, dar expresia

existã în limba popularã, aceasta desemnând o moarte fireascã,

nu produsã de o boalã, epidemie, accident, ci survenitã în condiþii

naturale, fireºti, la bãtrâneþe.

Între acestea, douã mai ales m-au întristat cu precãdere, aceea

a gazetarului ºi scriitorului Nicolae Dan Fruntelatã (1946-2022)

ºi a istoricului ºi scriitorului Marian ªtefan (1939-2022). Cu

amândoi m-am intersectat de-a lungul vieþii noastre suficient de

lungi. Cu primul, în sãlile ºi pe holurile largi ºi primitoare ale

Facultãþii de Filologie (Limba ºi literatura românã), unde eu eram

tânãr asistent ºi el student, apoi, dupã 1989, când apropierea s-a

reînnoit, prin colaborarea cu una dintre fiicele cuplului Fruntelatã,

Ioana-Ruxandra, devenitã asistentã la Catedra de Etnologie ºi

Folclor, de la Facultatea de Litere, al cãrei ºef am fost timp de 12

ani, între 1996-2008. Cu cel d-al doilea, apropierea este încã mai

îndelungatã, amândoi fiind din comuna Fierbinþi (acum oraºul

Fierbinþi-Târg) ºi absolvenþi ai liceului din aceastã localitate din

fostul judeþ Ilfov (acum Ialomiþa), el din prima promoþie (1956),

eu din a treia (1959), prima cu 11 clase; ulterior ne-am vãzut/

am comunicat sporadic pânã când ne-am regãsit, cãtre vârsta

maturitãþii depline, el redactor la prestigioasa revistã „Magazin

istoric”, eu profesor la „alma mater”, Facultatea de Litere din

Bucureºti.

Oltean pur-sânge, Nicolae Dan Fruntelatã a fost reþinut

de critica ºi istoria literarã întâi ca poet, fiºa din Dicþionarul

general al literaturii române, E/K, 2005, semnatã M. I.,

definindu-l ca „poet ºi publicist”, mãcar cã el alesese clar

„gazetãria”, socotitã a fi „viaþa ºi dragostea mea” (Editura Rawex

Coms, 2013). Între poezie ºi jurnalism (sportiv, de investigaþie,

politic) s-a insinuat, firesc, proza, ºi aceasta cu atingeri fireºti cu

jurnalismul de bunã calitate. „Sudismul” care ne apropie, nu

numai prin faptul cã am colaborat, în timp, la revista „Sud”,

apãrutã de câteva decenii la Bolintin Vale, ci ºi pentru cã ne-am

trãit copilãria sub un soare uscat, el în Mehedinþi, eu pe Ialomiþa

de la intrarea acesteia în Bãrãgan: „Vara, prin iulie, era cald rãu.

Despãrþiri (I)

Uliþele se acopereau de o pulbere albã, fierbinte, piciorul, mai

ales dacã erai desculþ [...] se ducea în praf pânã aproape de

genunchi. Soarele n-avea milã de

nimic”.

Dar probabil cã marea sa

dragoste, alãturi de familie – o

soþie îndureratã, douã fiice

remarcabile în profesionalismul

lor, o nepoþicã plinã de har – ºi,

pe de altã parte, de o Românie a

lui, a fost scrisul. Nicolae Dan

Fruntelatã a trãit prin scris ºi

pentru scris, a lãsat în urma

lui o operã pe care

i s t o r i a

literaturii de azi sau de mâine, o va (re)descoperi într-o bunã zi,

va scrie elogios, cum s-ar cuveni, sau, dupã noile canoane, o va

ignora. Poetul, prozatorul, gazetarul Nicolae Dan Fruntelatã a

luat cu el, în cripta de la Cernica, atâtea cãrþi nescrise ºi necitite

de nimeni. Într-un poem din seria „ultimelor”, poetul rapsodia

cu optimismul olteanului vajnic: „Eu, doamnã, încã respir, încã

sunt/ frumos ca o toamnã la Vânju Mare/ cu aromã de struguri

înlãcrimaþi/ ºi de gutui bolnave de soare” . Drum bun spre stele,

prietene!

Cu Marin (Marian) ªtefan primele amintiri merg ceva mai înapoi

în timp, pe la jumãtatea anilor ’50 ai secolului trecut când, elevi

fiind la ºcoala din Fierbinþi, strãbãteam împreunã drumul de searã

(clasele mari învãþau dupã-amiaza) de la ºcoalã (liceu) spre casã,

eu în capãtul dinspre vest al satului, ei (Marian ºi Dorin Pencu,

colegul meu de clasã, remarcabil grafician, trecut ºi el în lumea

umbrelor) având încã vreo 2-3 km pânã la Grecii de Jos, sat cu una

din cele mai vechi biserici ºi ºcoli primare din localitatea noastrã.

În studenþie, deºi trãiam sub acelaºi acoperiº, Facultatea de

Istorie ocupând etajul al III-lea al universitãþii, cu intrarea prin

holul de marmurã din str. Edgar Quinet, ne-am vãzut sporadic.

Ne-am regãsit în anii „deplinei maturitãþi”, chemaþi de aceleaºi

preocupãri legate de istoria ºi prezentul locurilor natale, din

care plecasem cu zeci de ani în urmã, fãrã a le fi pãrãsit vreodatã.

În calitate de redactor la una dintre cele mai elevate ºi citite

reviste de istorie, „Magazin istoric”, Marian ªtefan a produs, în

cursul vieþii câteva scrieri remarcabile, unele încununate cu premii

academice precum Tezaurul Bãncii Naþionale a României la

Moscova (1999, 2011), Legendele Bãtrânei Doamne (2004,

2009, 2013), Constantin Xeni: Figuri ilustre din epoca

României Mari (2009, 2012) etc. (o listã cvasi-

completã, în Biblioteca Judeþeanã „ªtefan

Bãnulescu” Ialomiþa. Personalitãþi ialomiþene.

Dicþionar. Oameni de culturã, artã, ºtiinþã,

tehnicã ºi sport, Editura Metamorfosi,

Slobozia, 2019, s. v., p. 268-270).

Paralel ºi oarecum independent de munca

de cercetare ºtiinþificã (în afara volumelor

amintite a publicat în reviste de specialitate

peste 200 de studii ºi articole), Marian

ªtefan s-a dedicat ºi literaturii, producând,

în ultimii 30 de ani, o sumã de scrieri

literare – volume de poezii (Umbra

dorului, 2008, Calmul tristeþii, 2009,

Fuga în copilãrie. Antologie de poezii,

2015, grupajul de poezii din volumul

Constelaþia Fierbinþi: poeþi ºi artiºti

plastici, 2019, p. 42-67), jurnale ºi

memorialisticã (Trãite, vãzute, auzite.

1967-1989, pagini de jurnal, 2004,

Nucul de la vie. Amintiri, 2009, 2014), poezii pentru copii (Grãdina

soarelui, 2010, Borcanul cu miere, 2011), eseuri culturale (Asearã

n-au cântat cocoºii, 2019), carte pe care cei rãmaºi din familie ne-au

oferit-o, la despãrþirea de consãteanul/concitadinul lor, Marian ªtefan

care, cu prietenie, ne saluta atunci, 5 august 2022, „din cer”,

despãrþindu-se de „locurile natale” care i-au fost atât de dragi: „Gara

uitatã-n Bãrãgan,/ ªcoala, bãtrânul tufan,/ Biserica veche, cu turla

plecatã,/ Uliþa Mare de ploi desfundatã ...” Adio, prieten drag!
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Nicolae
Scurtu

NICOLAE CARTOJAN

ªI ACADEMIA

ROMÂNÃ

– NOI CONTRIBUÞII –

Încã din timpul studiilor universitare, Nicolae Cartojan

(1883-1944) a stabilit relaþii speciale cu Biblioteca

Academiei Române, unde, la propunerea lui Ion Bianu,

dascãlul ºi îndrumãtorul sãu, va fi angajat, mai mulþi

ani, la departamentul de manuscrise, carte româneascã

veche, carte rarã ºi preþioasã.

În aceastã calitate cunoaºte ºi colaboreazã cu marii

cãrturari ºi savanþi ai României, printre care amintim pe

N. Iorga, Demostene Russo, Sextil Puºcariu, G.T.

Kirileanu ºi alþii.

Aici cerceteazã manuscrisele cãrþilor populare despre

care va elabora o carte fundamentalã în acest sens

privitoare la folclorul românesc.

Ajungând universitar la Facultatea de Litere ºi Filosofie

din Bucureºti, publicând studii, cercetãri ºi cãrþi esenþiale

privind vechea culturã ºi literaturã românã, Nicolae

Cartojan este chemat sã facã parte din rândul

nemuritorilor Academiei Române.

Implicându-se, activ, în viaþa ºtiinþificã a celui mai

însemnat for cultural al României, Nicolae Cartojan

participã la unele dintre ºedinþele Academiei Române,

elaboreazã referate ºi rapoarte de specialitate ºi

colaboreazã, eficient, cu cei ce conduceau aceastã

prestigioasã instituþie.

Elocvente sunt ºi cele douã rapoarte de premiere a

unor lucrãri – „Folosindu-mã de prevederile art[icolului]

4, secþia a 2-a din Regulamentul Premiilor Academiei

Române, am onoarea a propune a fi înscrise la concursul

Premiului Elena ºi Gh. M. Vlasto pentru opere de picturã,

din acest an, lucrãrile d[oam]nei Iulia Murnu-Filionescu,

care dupã pãrerea noastrã meritã toatã atenþia ºi

încurajarea Academiei Române.1

Nicolae Cartojan

Remarcabil, din toate punctele de vedere, este ºi

celãlalt raport despre cartea lui George Baiculescu,

Activitatea folcloristicã a lui Nicolae Filimon. Studiu ºi

texte (1941), pentru care autorul primeºte Premiul

Constantin Rãdulescu-Codin în valoare de 1.000 lei.

În acest microeseu despre cartea lui George Baiculescu,

istoricul literar Nicolae Cartojan subliniazã, cu energie,

valoarea deosebitã a acestei contribuþii, relevând

noutatea investigaþiilor fostului sãu student ºi, acum,

funcþionar superior al Bibliotecii Academiei.

*

D[omnu]l Baiculescu, un foarte harnic ºi devotat

funcþionar al Bibliotecii noastre este în acelaºi timp un

vechi cercetãtor în domeniul istoriei literare româneºti

care ne-a dat pânã acum o serie de contribuþii interesante

privitoare la dramele istorice ale lui Alecsandri, la Eliade

Rãdulescu, la Caragiale ºi mai ales la opera lui Nicolae

Filimon. A restabilit în anii trecuþi, textul integral ºi

autentic al romanului Ciocoii vechi ºi noi care în ediþiile

anterioare circulau cu un capitol întreg tãiat, cu

numeroase omisiuni ºi supãrãtoare greºeli de tipar.

De atunci d[omnu]l Baiculescu s-a adâncit în studiul

operei lui Filimon, ºi, dupã ce într-un studiul anterior a

analizat criticile lui muzicale ºi dramatice subliniind

rolul de iniþiator în aceastã direcþie ºi lupta lui pentru

împãmântenirea gustului muzical în þara noastrã, în

studiul pe care-l prezintã acum la premiu scoate în relief

o a doua laturã a activitãþii lui Filimon: scrierile lui

folcloristice.

Se ºtia cã Filimon a scris ºi basme. Eu însumi am atras

într-un rând atenþia asupra imboldului primit de Ispirescu

de la Nicolae Filimon în culegerea basmelor.

D[omnu]l Baiculescu urmãreºte de aproape activitatea

lui Filimon în aceastã direcþie, descoperã ºi identificã în

ziare vechi material nou de basme ºi – ceea ce nu se ºtia

pânã acum – douã articole de folclor, material pe care-l

reproduce în anexe. Din articolele asupra folclorului,

unul, Lãutarii ºi compoziþiile lor, meritã atenþia prin

lumina pe care o proiecteazã asupra atmosferei muzicale

profane dintre 1830-1850 când fondul vechi oriental ºi

cel bisericesc se încruciºau la noi cu muzica occidentalã.

Activitatea de folclorist a lui Filimon este aºezatã bine

în cadrul epocii, cu informaþie bogatã ºi sigurã. Rolul de

iniþiator ºi pe acest tãrâm apare limpede.

O recomand cãlduros pentru premiu.2

Nicolae Cartojan

UN DISCIPOL AL

LUI NICOLAE

CARTOJAN

Printre cei ce s-au format la ºcoala de cercetãri

literare a profesorului Nicolae Cartojan se cuvine

a fi menþionat, mai întâi, Emil Turdeanu (n. 10

noiembrie 1911, ªibot, jud. Alba – m. 14 ianuarie

2001, Arès, Franþa), istoric literar, slavist ºi

comparatist de talie europeanã.

Istoric literar în descendenþa lui Nicolae

Cartojan, autor al unor studii, cercetãri ºi cãrþi de

o mare profunzime, ºi fundamentale pentru

istoriografia literarã româneascã, Emil Turdeanu

a ales exilul, unde a citit, a cercetat ºi a publicat

contribuþii esenþiale privitoare la vechea literaturã

ºi culturã naþionalã.

A predat limba, literatura ºi civilizaþia

româneascã la douã mari universitãþi ale Europei

– la Sorbona ºi La Sapienza din Roma, unde a

fãcut cunoscute valorile literare naþionale ºi,

desigur, latinitatea limbii ºi poporului român.

Era una dintre cele mai cunoscute ºi apreciate

personalitãþi ale exilului românesc la care,

întotdeauna, se apela cu încredere.

Era un cãrturar de o rigoare moralã ºi ºtiinþificã

rar întâlnitã în vremurile noastre.

Astfel se explicã iritarea provocatã de

tergiversãrile nejustificate ale lui Eugen Simion

de a-l alege ºi a-l confirma ca membru de onoare

al Academiei Române.

Epistola lui Emil Turdeanu ºi cursus honorum,

necunoscute, contribuie la elucidarea unui

moment stânjenitor din biografia acestui cãrturar

aºa de apreciat în lumea ºtiinþificã occidentalã.

În anul 1994 a fost ales cu unanimitate ºi inclus

în rândul nemuritorilor din Academia Românã,

unde îi era locul de multã vreme.

*

94260 FRESNES, 11, Allée des Effes

6 sept[embrie] 1994

Iubite domnule Simion,

Cu ocazia scurtei mele vizite la Bucureºti, în noiembrie

1993, mi-aþi înmânat o scrisoare prin care eram înºtiinþat

cã secþia de literaturã a Academiei Române m-a propus

pentru obþinerea titlului de „Membru de onoare” al

Academiei.

Am acceptat aceastã propunere considerând cã, deºi

venea foarte târziu pentru un om care însuma în acel

moment 61 de ani de activitate ºtiinþificã neîntreruptã,

va fi vorba doar de o formalitate.

A trecut de atunci aproape un an. S-au fãcut de atunci

alte promovãri. S-au acordat în cursul anilor alte prioritãþi.

Cum nu sunt un colecþionar de onoruri „cu orice preþ”,

þin sã vã informez cã mã mulþumesc cu distincþiile care

mi s-au acordat, în þarã ºi în strãinãtate, spontan ºi fãrã

tergiversãri. Ca atare, vã rog sã-mi evitaþi situaþia de a

declina „onorariatul” Academiei.

Datã fiind condiþia precarã în care mi s-ar propune,

aceastã alegere târzie îºi va fi pierdut nu numai

prestigiul, dar ºi semnificaþia pe care ar fi trebuit s-o

aibã.

Vã rog sã credeþi, iubite domnule Simion, în amintirea

cordialã a vechei noastre colaborãri în învãþãmântul

românesc de la Sorbona,

Emil Turdeanu,

Profesor universitar

Membru de onoare în Centrul

Naþional de Cercetãri ªtiinþifice al Franþei

În anexã: un cursus honorum.

Emil TURDEANU: Cursus honorum

INSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTII,,,,,

Nicolae Cartojan

George Baiculescu -pagina de titlu a volumului
”Activitatea folkloricã a lui Nicolae Filimom”
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1 Acest raport se transcrie din Analele Academiei Române. Dezbaterile. Tomul 62 (1941-1942). Bucureºti, 1943, p. 216. [ªedinþa de la 2 iunie 1942].
2 Nicolae Cartojan, [Raport de premiere] în Analele Academiei Române. Dezbaterile. Tomul 62 (1941-1942), Bucureºti, 1943, p. 218-219. [ªedinþa de la 2 iunie 1942].
3 Ion Vinea, Discuþie sublunarã în Adam, 4, nr, 52, 15 august 1932, p. 1-2 + 1 portret de Marcel Iancu.
4 Acid sulfuric.

– Premiul I „cu cununã” în concursul de disertaþie

literarã organizat pe întreaga þarã de Societatea

„Tinerimea Românã” din Bucureºti, 1925 (ca elev de

clasa a V-a la Liceul „Mihai Viteazul” din Alba-Iulia)

– Licenþiat „magna cum laude” al Facultãþii de Litere

ºi Filozofie din Bucureºti, 1932

– Premiul „Ioan Bianu” decernat de Facultatea de

Litere din Bucureºti pentru lucrarea „Contribuþiuni la

studiul cronicilor rimate”, 1935 (publicatã în „Cercetãri

Literare”, II, 1936, p. 1-54)

– Membru al ªcoalei Române din Franþa (Fontenay-

aux-Roses), 1935–1937

– ªef de promoþie în examenul de capacitate ca profesor

secundar, 1937 (media 9,17)

– Lector de limba ºi literatura românã

la Sorbona, 1938 (recomandat de

profesorii Mario Roques ºi Jean

Boutiere); „Chargé de cours”, 1948

– Doctor „magna cum laude” al

Facultãþii de Litere ºi Filozofie din

Bucureºti, 1942. Teza „Manuscrise slave

din timpul lui ªtefan cel Mare” s-a tipãrit

în „Cercetãri Literare”, V, 1943, p. 101-

240 ºi XIII planºe

– Diplomat de la École pratique des

Hautes Études din Paris, 1945 (referenþi

profesorii André Mazon, Mario Roques

ºi André Vaillant).

Teza „La littérature bulgare du XlVe

siècle et sa diffusion dans les pays

roumains” s-a tipãrit în colecþia

Institutului de studii slave din Paris, vol.

XXI, 1947, VII+184 p.

– Membru de onoare în Centrul

Naþional de Cercetãri ªtiinþifice al

Franþei, 1976 (dupã 28 de ani de activitate

în aceastã instituþie, dintre care 14 ani ca

„maître de recherche” înaintat pânã la cel

mai înalt eºalon). Cu o scrisoare de

felicitare a Directorului general al

Instituþiei.

– Profesor universitar, Roma 1982 (ales

cu unanimitatea juriului examinator, dupã

cinci ani de activitate ca profesor asociat)

– Membru de onoare al Academiei

româno-americane de ºtiinþe ºi arte,

Statele-Unite, 1987

– Doctor „honoris causa” al

Universitãþii din Bucureºti, 1993

– Membru fondator al periodicului

„Revue des Études roumaines” din Paris

(1953) ºi Preºedinte de onoare al

Comitetului de redacþie al Revistei (1993)

– Membru fondator al revistei „Fiinþa Româneascã”

din Paris (1964)

– Membru în Comitetul ºtiinþific al periodicului

„Rivista di studi bizantini e slavi”, Bologna, 1980

(devenit în 1991 „Rivista di Bizantinistica”)

– Membru de onoare al Institutului de istorie „A.D.

Xenopol” de la Universitatea din Iaºi, 1991

– Membru în Comitetul de redacþie al „Revistei pentru

istorie ºi teorie literarã”, Bucureºti, 1992

Notã:

Originalele acestor documente de istorie literarã, aºa

de preþioase, se aflã în biblioteca profesorului Nicolae

Scurtu din Bucureºti.

O COLABORARE

NECUNOSCUTÃ A LUI

ION VINEA

Bibliografia poetului, prozatorului, publicistului ºi

traducãtorului Ion Vinea (n. 17 aprilie 1895, Giurgiu –

m. 6 iulie 1964, Bucureºti) conþine câteva erori, ce pot fi

uºor corijate, precum ºi unele omisiuni din activitatea

gazetarului, aºa de cunoscut ºi aºa de citit în perioada

interbelicã.

Prezenþa lui Ion Vinea într-un însemnat numãr de ziare,

reviste ºi alte publicaþii e de naturã sã dezorienteze pe

orice cercetãtor ºi istoric literar oricât de familiarizaþi ar

fi ei cu presa ºi literatura epocii.

Restituirea operei poetului ºi publicistului Ion Vinea,

întreprinsã de doamna Elena Zaharia Filipaº, excelentã

cunoscãtoare a biografiei ºi bibliografiei scriitorului

giurgiuvean, a ajuns, pânã acum, la tomul unsprezece,

din care ºapte conþin publicistica socialã, politicã ºi

culturalã.

Recitind, cu atenþie, tomul nouã al publicisticii lui

Ion Vinea ce cuprinde articole din anii 1932–1934, am

constatat, nu fãrã oarecare mâhnire, lipsa unui incitant

articol, Discuþie sublunarã3, în care autorul rediscutã

funcþiile esenþiale ale artelor.

Inspirat ºi profund impresionat de fascinaþia Bibliei,

întâia carte a omenirii, Ion Vinea propune câteva disocieri

din cele mai convingãtoare.

Într-o Europã convulsionatã de diverse tendinþe ºi

ideologii de toate nuanþele, gazetarul ºi poetul Ion Vinea

se întreabã, candid, ce rol mai poate avea arta, în

complexitatea ei, în astfel de momente ale unei istorii

neaºezate.

*

Discuþie sublunarã

Problema nu este actualã. Privim literatura, poezia ºi

celelalte arte – drept un ordin care pretinde virilitate de

caracter ºi libertate de afirmare a adevãrului.

ªi într-adevãr, natura, ea singurã, ne învaþã cã omul

nãscut cu ceea ce numim noi „geniu” este nãscut cu o

mai bunã ºi mai mare înþelegere decât alþii; cã omul la

care „inspiraþia” datã ºi celorlalþi inºi, are un grad mai

mare de virtualitate – cã acesta ºi numai acesta este

perpetuu marele preot al adevãrului ºi al libertãþii.

Sau ar trebui sã zic astfel.

Fiindcã întreaga artã – toate ramurile – este în

întregime divorþatã de adevãr, de mult timp, ºi ataºatã,

profesional, de falsitate, de ficþiune. Odatã instaurat acest

divorþ, toate manifestãrile geniului uman, sunt lovite de

nebunie, dacã nu mor – a doua eventualitate mai puþin

supãrãtoare.

Adevãrul, faptul – este viaþa. Falsificarea, „ficþiunea”,

indiferent cum am numi-o, – este moartea. Afirmãm

Emil Turdeanu - epistole

aceasta drept doctrinã asupra cãreia ar putea sã mediteze

artiºtii, pictorii, sculptorii, oratorii, muzicanþii ºi poeþii –

sã mediteze pânã când, stupefiaþi, vor resimþi remuºcãri

ºi nevoia de a se amenda ºi a înlãtura minciuna ziditã în

opera lor.

Iliada lui Homer nu este ficþiune ci istorie cântatã de o

inimã pasionatã, transportatã într-o transcendenþã de zel

ºi admiraþie ºi prea plinã pentru ca sã vorbeascã. De aceea

este cântatã. Biblia este adevãratã – cum n-a fost ºi nu va

mai fi vreo altã carte, niciodatã.

Toate marele poeme, toate cãrþile mari – când cauþi

primul fundament al grandorii lor – le afli veridice. Nu

existã mare lucrare fãrã sã fie veridicã, fãrã sã fie bazatã

pe interpretarea faptului, pe riguroasa excluzie a oricãrei

ficþiuni, spumã zadarnicã. Opera nu poate interesa

sufletele oamenilor – cu adevãrat – dacã nu se adreseazã

sufletelor ºi dacã nu exprimã baza, întreaga esenþã,

întreaga expresie practicã a vieþii umane.

Astfel ce rost ar mai avea cuvântul, forma, desenul,

sunetul?

Popoarele, toate popoarele, simple ºi serioase, ºtiu fãrã

sã fi traversat filiera ºcolilor speciale, cã istoria lor este o

epopee, o Biblie, imaginea neguroasã ºi frãmântatã a unei

prezenþe, a unei acþiuni de eroi ºi de oameni inspiraþi.

Nobila inteligenþã care reuºeºte sã degajeze aceastã

imagine divinã, ºi s-o prezinte mulþimelor, clarã, fãrã

nouri, într-o coerenþã vizibilã ºi comprehensibilã pentru

gândirea omului – este marea ºi prima inteligenþã.

Aceastã inteligenþã nu trebuie stimulatã, exageratã.

Natura singurã o îndeamnã – cu oarecari excepþii.

ªi astfel se formeazã Bibliile popoarelor. Nu numai în

Judeea, în Hellada sau în Latium – ci pe întreg pãmântul

ºi în toate timpurile.

Convenþii eterne. De la care omenirea dacã s-ar abate,

primul ei gând va fi acidul prusic4 pentru sinucidere ºi

drept remediu.

Fiindcã arta va schimba – dupã schimbarea economiei

sociale – pentru a doua oarã faþa lumii.

Dupã ce a slujit prinþii, mecenaþii, piaþa burghezã – va

sluji exclusiv comunitatea prin protecþia ºi favoarea

popularã, va recruta aderenþi ºi va atrage majoritatea,

societatea întreagã – recuzând orice tutelã ºi cerând o

proprie formã de civilizaþie impozantã.

Distanþatã de actuala formã de „viaþã intelectualã” în

care artiºtii gândului ºi ai formelor, tãrâie dupã dânºii un

parfum de descompunere, cu adieri de cimitir.
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Ioana-Ruxandra
Fruntelatã

Întotdeauna, când mai

aflãm ceva despre locul

naºterii noastre, ni se

dezvãluie numele unui

strãbun, recuperãm un

chip dintr-o fotografie de

familie ori chiar o

amintire din propria

copilãrie, trãim o emoþie

intensã, care ne

semnaleazã cã ne-am

întâlnit cu un element de

importanþã majorã pentru fiecare om. Atunci înþelegem cã legãtura

cu trecutul, familia ºi comunitatea nu este o opþiune, ci o necesitate

vitalã a împlinirii fiinþei umane, întrucât ne oferã un pilon interior

în jurul cãruia putem sã ne organizãm toate gândurile,

sentimentele, actele ºi expresiile, învestindu-le cu sens, valoare

ºi continuitate.

Fãrã îndoialã, omul este o fiinþã culturalã, iar cultura presupune

tradiþie, ancorare în coordonate spaþio-temporale (fizice ori

simbolice) reale ori percepute ca atare ºi o participare directã ºi

constantã la desfãºurarea existenþei comune dupã legi cunoscute

ºi respectate de toþi cei implicaþi. În lumina acestui adevãr,

demersurile etnologice de tip monografic, de ieri sau de azi, din

spaþii îndepãrtate ori „de acasã”, au un rol major în pãstrarea ºi

inteligibilizarea opþiunii pentru un parcurs viitor al oamenilor în

armonie cu semenii lor ºi cu natura ºi beneficiind pe deplin de

resursele oferite de un mediu stabil ºi protejat.

Pornind de la un bogat fond de cântece ºi jocuri populare,

culese în anii 1950 din satul Bãtrâni, jud. Prahova, de cercetãtorii

Institutului de Etnografie ºi Folclor „Constantin Brãiloiu” al

Academiei Române, o echipã de etnologi a încercat, în perioada

2019-2021, sã revinã în localitate ºi sã înþeleagã în ce fel a evoluat

viaþa folcloricã a acestei aºezãri vechi ºi reprezentative din Plaiul

Teleajenului. Echipa a fost formatã din membri ai IEF „C.

Brãiloiu”: Cercetãtor ºtiinþific gradul II dr. Constantin Secarã

(coordonator), Ioana-Ruxandra Fruntelatã, Andrada Iordache,

Cristian Muºa, Claudiu Roºiu. S-a lucrat în cadrul unui proiect

intitulat Actualizarea interdisciplinarã a documentelor

manuscrise ºi audiovizuale din Arhiva Institutului de Etnografie

ºi Folclor „Constantin-Brãiloiu” (AIDOMA), finanþat prin

programul de granturi al Academiei Române (GAR 2019, secþia

XIII – Arte, Arhitecturã ºi Audiovizual).

În Arhiva Institutului de Etnografie ºi Folclor „Constantin

Brãiloiu” (AIEF), materialele rezultate din culegerile de folclor

din Bãtrâni ocupã un loc special, pentru cã surprind dinamica

repertoriului folcloric poetic-muzical-coregrafic într-un moment

foarte important de schimbare a regimului politic, cu urmãri

asupra vieþii sociale, economice, dar ºi artistice a satului românesc

generic. ªi în istoricul Arhivei (AIEF), Bãtrânii sunt un reper

absolut, pentru cã aici s-a înregistrat prima datã un cântec pe

bandã de magnetofon: „Cântecul lui Vlaicu”, interpretat cu

inflexiuni de bocet de Sofica Streajã (originarã din Starchiojd,

satul „fiu” al Bãtrânilor, conform legendei perpetuate în tradiþia

oralã pânã în zilele noastre), în studioul Institutului de la Bucureºti,

pe 29 ianuarie 1951, pentru cercetãtorii Paula Carp ºi Tiberiu

Alexandru: „Hei, Vlaicule,/ Vlaicule, streinul mamii,/ Vlaicule,

ce þi-a zis mãmica þie/ Sã te laºi de meserie?/ Vlaicule, meseria-

i de la dracu’/ Vlaicule, aia îþi rãpune capu’/ Vlaicule, ce þi-am

zis, maicã, þi-am zisu/ ‘n ieroplan sã nu te sui?/ Vlaicule, mãmicã,

n-ai ascultatu/ Vlaicule, inimioara mi-ai secatu (...)”. În studiul

intitulat „Câteva cântece de ieri ºi de azi din com. Bãtrâni”

(„Revista de folclor”, Anul II, Nr. 1-2/

1957, Institutul de Folclor, Bucureºti, p.

7-64), Paula Carp noteazã cã acest cântec

apãrut dupã moartea tragicã a aviatorului

Aurel Vlaicu ºi interpretat de Sofica Streajã,

o persoanã fãrã ºtiinþã de carte, include

motivul poetic al îngropãrii cosmice a

tânãrului mort „în strãini”: „Vlaicule,

strãinu’ mamii!/ Unde-ai fost ursit sã

mori?/ - În vîrfu’ la brãziºori./ - Mãicuþã,

când te-ai sfârºit,/ Pe toate le-ai isprãvit./

Fãclie cin’ þi-a aprins/ Dupã [De pe] lume

cân’ te-ai dus?/ Mãicuþã, cin’ te-a scãldat?

/ - Ploile când a plouat./ - Mãicuþã, cin’ te-

a-ngropat?/ - Munþii când s-au dãrâmat.

(...)”.

În folclor, motivul respectiv, strâns

înrudit cu motivul mioritic (motivul

testamentar), apare în cântecul liric ºi este

cunoscut cu numele „Ciobãnaº de la

miori”. La Bãtrâni, i se spune ºi „Mioriþa

munteneascã” ºi echipa noastrã a înregistrat

în anul 2021 o variantã cântatã de

purtãtoarea de patrimoniu Ica Vasile: „(...)

Ciobãnaº de la miori,/ Un’ þi-a fost soarta

sã mori?/ De jelit cin’ te-a jelit?/ - Pãsãri

mii c-un ciripit/ - De spãlat cin’ te-a

spãlat?/ - Ploile când au picat/ - De-ngropat

cin’ te-a-ngropat?/ - Munþii când s-au

dãrâmat./ - Fluieraºu’ un’ l-ai pus?/ - Pe

craca bradului, sus,/ Vântu-n el când va

sufla/ Fluieraºul va cânta,/ Oile s-or aduna/

ªi de mine-or întreba”.

Pe urmele cântecelor bãtrânenilor,

echipa noastrã s-a întâlnit cu oameni

minunaþi. Primul dintre aceºtia, domnul

învãþãtor Teodor Manolache, originar din

Târleºti (jud. Prahova), a lucrat la Bãtrâni din anul 1972, devenind

unul dintre cei mai buni cunoscãtori ai patrimoniului local ºi un

operator cultural activ ºi respectat în comunitate, în prezent fiind

îndrumãtorul formaþiei de dansuri a ºcolii. Cu mare bunãvoinþã,

domnul învãþãtor Manolache ne-a însoþit prin satul cu uliþe în

pantã ºi case vechi din cele cu temelii de piatrã, foiºoare ºi

acoperiºuri din ºindrilã. Alãturi de dânsul am reconstituit o parte

din povestea vestitei formaþii de cimpoaie din localitate, care

cânta la evenimente culturale; în sat, cimpoieºii cântau separat,

fiecare unde erau chemaþi, la nunþi, la baluri, la hore, la clãci...

Prin anii 1950, cel mai bun cimpoieº era „nea Gheorghiþã Arion”,

iar astãzi, octogenarul Dumitru (Ticã) Tiu mai ºtie sã construiascã
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Întoarcerea în sat, întoarcere acasã

Ita Vasile, purtãtoare a patrimoniului folcloric muzical
din bãtrâni. Foto: Ioana Ruxandra Fruntelatã, 2020

Teodor Manolache, cu Alexia Trandafir, o elevã de la
formaþia de dans. Foto: Ioana Ruxandra Fruntelatã, 2020

cimpoaie, iar Nicolae (Nuþã) Fâþu ºi Gheorghe Palavescu ne

povestesc despre activitatea artisticã efervescentã la care au

participat în anii 1960-1980.

O altã întâlnire impresionantã a fost aceea cu doamna Elena

State, poetã popularã îndrãgostitã de pãdure: „Plantam pomi ºi

ocroteam mult pãdurea (...), certam ciobanii cu animalele sã nu

mai roadã fagii, mai ºi plantam eu brazi, unde vedeam cã sunt în

pericol îi mutam, mi-a plãcut mult, cã deja am scris ºi unele

poezii despre fag, brad...”. ªi chiar ne citeºte din propriile poezii:

„(...) Cred c-a fost o boalã ce s-a transmis la mine/ Cã orice m-aº

lega sã fac numai de codru-mi vine./ (...) /Când bate vântul

uºurel ºi frunzele foºnesc,/ Eu m-

aº culca pe muºchi de fag ºi-aº

vrea ca sã visez/ Un vis ce-aº vrea

sã-l împlinesc: sã merg spre ceruri

sus/ Sã-mi iau ºi copilaºii ce mi i-

a dat Iisus/ Sã uit de lumea asta

rea ce mult mã duºmãneºte/ ªi

mintea mea vrea sã rãmânã în

codrul ce foºneºte”. Doamna

Elena State a avut o viaþã grea ºi

pe care a purtat-o cu dârzenia

moºnenilor din care se trage. A

ºtiut, totodatã, sã-ºi pãstreze

sensibilitatea, versificându-ºi

trãirile ºi învãþãturile pe care le-a

transmis celor ºase copii ºi

unsprezece nepoþi, inclusiv

nepoatei Alice State, care a

transformat vocaþia cântecului în

mod de viaþã.

Aceste câteva fragmente ale

jurnalului cãlãtoriei noastre

etnologice la Bãtrâni se încheie,

ca o primã concluzie, cu semnalarea

extraordinarului simpozion

ºtiinþific naþional cu titlul „Din

Vatra Bãtrânilor. Patrimoniul

cultural în actualitate”, organizat

la Starchiojd, cu ocazia sãrbãtoririi

a 604 ani de la atestarea comunei,

de domnul profesor Sorin Fofircã, directorul ªcolii profesionale

locale, cu sprijinul Centrului Judeþean de Culturã Prahova ºi al

colegului nostru Cristian Muºa (un „chiojdean” trup ºi suflet),

în zilele de 9-10 iulie, 2022. Alãturi de etnologi, invitaþii de

onoare au sosit din Bãtrâni. Reîntâlnindu-ne cu ei, am avut

sentimentul întoarcerii miraculoase acasã, la bunici ºi la pãrinþi,

la vechea ºi buna noastrã lume româneascã.

Elena State, citindu-ne din caietului de poezii. Foto: Ioana Ruxandra Fruntelatã, 2020
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Aflat sub emoþia

ce-l stãpânea ascultând

glasul pãmântului,

Emil ridicã din lada de

campanie urmãtorul

document:

Ferdinand I
Prin graþia lui

Dumnezeu ºi voinþa

naþionalã

Rege al României

La toþi de faþã ºi

viitori, Sãnãtate.

Asupra raportului Ministrului Nostru al Afacerilor

Streine, Cancelar al Ordinelor, sub No. 20624

Am decretat ºi decretãm:

Art. I. Conferim Medalia Serviciul Credincios clasa

I-a

Domnului Ofiþer Adm. cl. II Antoniþã Marin
De la Liceul Militar Mihai Viteazul

Art. II. Ministrul Nostru al Afacerilor Streine,

Cancelar al Ordinelor, este însãrcinat cu executarea

acestui Decret.

Dat în Bucureºti la 14

Aprilie 1923

Ferdinand

Ministrul Afacerilor

Streine

Cancelar al Ordinelor

I. G. Duca

La Târgu Mureº, Emil nu ajunsese încã; acolo unde

tatãl sãu fusese angajat, imediat dupã terminarea

rãzboiului, la Liceul Militar „Mihai Viteazul”, ca Ofiþer

de Administraþie, vreo patru-cinci ani; ºi poate s-ar fi

stabilit acolo definitiv, îi mãrturisise odatã, dacã n-ar

fi fost apelurile disperate ale mamei (bunicii) rãmase

vãduvã, cu unsprezece copii mai mici decât el.

Emil trãia, în continuare, odiseea Mãrãºeºtilor,

treierase cu mers nervos dealurile împãdurite din

împrejurimi – ºi, obosit, îl bãtea gândul sã se îndrepte

spre garã. Alt gând, însã, îl ispiti, înturnându-l spre

altã direcþie: Ce-ar fi sã dea o raitã prin orãºelul ãsta

despre care nu ºtia decât cã este nod de cale feratã. ªi

paºii urmarã gândul. Strãbãtu strãzi înguste, unele

pavate, altele cu glodul pânã la glezne, ca ºi-n satul

lui. Case mai arãtoase, dar ºi destule cãrora le bãtea

broasca-n geam cu laba. În mijlocul localitãþii întâlni,

surprins, o statuie – ºi iar i se întoarse gândul spre

Mãrãºeºti.

Se apropie ºi se dumiri cã statuia glãsuia despre

altceva, despre altcineva: amintea de un timp mai vechi

ºi era închinatã lui Alexandru Ioan Cuza. Citi cu nesaþ

cuvintele de pe frontispiciu: Lui Cuza Vodã. Primul

Domn al românilor ºi pãrintele poporului. Þãrãnimea

din judeþul Putna. Recunoºtinþã eternã. Unirea

Principatelor. Secularizarea averilor mânãstireºti.

Împroprietãrirea clãcaºilor. Chemarea poporului la

viaþa publicã. Alãturi, câteva versuri, sãpate în soclul

statuii:

Sunt nume destinate

Ca numele tãu mare

Sã steie neclintite

Pe-a timpului hotare

ªi veºnic sã rãspândã

O falnicã luminã

Pe seculii ce-n umbrã

Trecând li se închinã.

Emil rãmase mult timp în cugetare, impresionat de

aceastã întâlnire cu marele domnitor. Cãutã în

memorie lecþia de istorie din liceu ºi mai descoperi

niºte detalii în legãturã cu personalitatea acestuia. Dar

despre întâlnirea lui Alexandru Ioan Cuza cu Mãrãºeºtii

nu aflã nimic.

…Locuitorii Mãrãºeºtilor au fost dintre cei mai

înfocaþi susþinãtori ai Unirii. Ei l-au trimis în Divanul

ad-hoc al Moldovei pe Moº Ion Roatã ºi l-au ales

deputat pe Mihail Kogãlniceanu. Tot ei, aceºti

locuitori-þãrani, aveau sã ridice ºi cea dintâi statuie a

Domnului Unirii. De altfel, însuºi Cuza Vodã, în prima

sa cãlãtorie de la Iaºi la Bucureºti, pe 5 februarie 1859,

poposeºte cinci zile la Mãrãºeºti.

În memoria bravului Domn, un comitet alcãtuit din

30 de cetãþeni, în frunte cu primarul Vasile Niþã,

hotãrãºte, la 15 mai 1903, înãlþarea unei statui. Pentru

proiectarea ºi construcþia acesteia, a fost contactat

maestrul Boermel, un renumit sculptor din Berlin. La

presiunea autoritãþilor de la Bucureºti (desigur, în

înþelegere cu Casa Regalã) sculptorul a fost nevoit sã

renunþe; motivul dâmboviþean: „Acest monument este

un pericol pentru dinastie ºi pentru liniºtea þãrii”. Dar

demnii cetãþeni nu s-au lãsat convinºi sã renunþe. Statuia

a fost realizatã de sculptorul Theodor Vidali din Ploieºti

– iar inaugurarea hotãrâtã pentru ziua de 29 septembrie

1908.

Aflat de mai mult timp în corespondenþã cu doamna

Elena Cuza – domiciliatã la acea datã în Piatra Neamþ

– Comitetul Cetãþenilor din Mãrãºeºti o invitã la

inaugurare, dar au parte de urmãtorul rãspuns: „Am

primit scrisoarea Dumneavoastrã ºi citind-o am plâns

cu lacrimi de recunoºtinþã adusã memoriei scumpului

meu soþ ºi bunului Domn român, care ºi-a iubit þara ºi

poporul mai presus de orice pe lume. Aº dori ca

întreaga Românie sã se pilduiascã de mãreaþa

Dumneavoastrã faptã. Eu aº fi foarte fericitã sã mã

gãsesc în mijlocul Dumneavoastrã la aceastã mare ºi

patrioticã serbare, însã vârsta mea înaintatã ºi slãbitã

de povara anilor nu-mi permite sã mã pot bucura de

aceastã mare fericire”.

Prudent rãspuns.

Inaugurarea monumentului a avut loc în lipsa

autoritãþilor centrale ºi judeþene; aºadar, motivele de

abþinere ale doamnei Elena Cuza nu þineau, în

exclusivitate, numai de starea sãnãtãþii. Au refuzat sã

prezinte onorul unitãþi militare apropiate – Focºani,

Tecuci, Bacãu – care n-au fost lãsate sã trimitã nici mãcar

obiºnuita fanfarã militarã. Se afla, însã, atunci,

întâmplãtor, în Staþia CFR Mãrãºeºti, un Regiment de

Cavalerie, al cãrui comandant, auzind cum stau lucrurile,

a dispus încolonarea ºi încadrarea în marea sãrbãtoare.

În felul acesta, graþie acelui ofiþer patriot, în

posteritate ºi peste capul monarhului, Cuza Vodã s-a

bucurat de toate onorurile cuvenite. În discursul adresat

cetãþenilor, comandantul regimentului a spus numai

atât: „Am fãcut acest gest, deoarece Alexandru Ioan

Cuza a fost acela care mi-a pus pe umãr tresa de

sublocotenent”.

Militarii au petrecut, apoi, cu populaþia pânã seara

târziu – dar numele bravului ofiþer nu s-a reþinut peste

timp. Sublimul anonimat i-a acoperit numele – ca de

atâtea ori în istoria noastrã – lãsând în luminã numai

fapta, nemuritoare prin actul ºi simbolul ei.

…Versurile de pe soclul statuii aparþin unui alt

destoinic patriot: poetului Vasile Alecsandri – care el

însuºi fusese candidat la Tron, dar aflând de

candidatura lui Cuza, s-a retras cu demnitate.

Grupul statuar de la Iaºi, din Piaþa Unirii, întru

omagierea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, a fost

înãlþat cu patru ani mai târziu decât statuia de la

Mãrãºeºti, inaugurarea având loc în ziua de 10 mai

1912.

…Al patrulea – ºi ultimul – document de bravurã

militarã gãsit în lada de campanie îl fãcu pe Emil sã

tresarã, dupã ce-l parcurse grãbit.

Ministerul de Rãzboiu

Brevet
Din Înaltul Ordin

al

Majestãþii Sale Regelui

Ferdinand I

S‘a conferit Soldatului

Dinu Ion ctg. 1895

„Crucea Comemorativã a rãzboiului
1916-1918" fãrã barete

În numele Ministrului de Rãzboiu...

No. 412

anul 1925 luna Iulie ziua 1

Bucureºti

Aºadar, bunicul. Ion Dinu. Cel surprins de rãzboiul

care-l chemase grabnic la datorie, fãrã sã mai fi avut

timp sã-ºi alinieze numele la numitorul comun ºi real

al celorlalþi din neamul Antoniþã (dar menþionat ca

atare în certificatul de absolvire a ºcolii primare de

cãtre fiul sãu Marin).

Emil încercã sã-ºi imagineze – pentru a câta oarã?

– scena bãtrânului îngrijorat de soarta celor doi fii de

lângã el, în linia I a focului, Marin ºi Chiþu, sfaturile

lui repetate, inutile ºi riscante, pornirea aceea

fulgerãtoare la atac, izbânda dramaticei declanºãri; dar

oricât se strãdui, nu-l putu vedea prãbuºit de glonþ: îl

zãri între cei doi fii, ca o fantomã cu arma-n mânã, în

iureºul luptei, sub ploaia de gloanþe.

ªi, totuºi. Bãtrânul tatã fusese rãstignit de glonþ pe

crucea credinþei. ªi

tocmai aceastã cruce

umanã însângeratã

d e c l a n º a s e

nestãvilitul atac,

asigurând victoria.

Meditând astfel,

Emil reciti Brevetul

ce-l înãlþa în onoare pe bãtrân, când, brusc, ceva îl

nedumeri: Documentul purta data 1925 – dar la acea

datã, soldatul Dinu Ion era mort de 12 ani. Iar decoraþia

„Crucea Comemorativã” – ºtia de la tata-notarul – se

acorda tuturor participanþilor la rãzboi; se înþelege cã

era destinatã celor rãmaºi în viaþã, care trecuserã prin

iadul luptelor ºi scãpaserã: unii întregi – alþii fãrã o

mânã, fãrã un picior, dar în viaþã. Nu se preciza nicãieri

cã se conferã ºi morþilor. Sã nu se fi ºtiut la Minister

cã soldatul Dinu Ion cãzuse la datorie? Atunci cine

trimisese neveste-sii Anica actul de deces? Apoi, mai

erau ºi martori: cei doi fii, Marin ºi Chiþu, sub ochii

cãrora murise – ºi care îl ºi înmormântaserã acolo, în

câmpul de luptã al Mãrãºeºtilor.

Totul se rãsucea, se învãlmãºea în mintea lui Emil –

ºi, negãsind niciun capãt de ieºire, îl luminã alt gând:

numele bunicului era încrustat în temelia

Monumentului din Slatina, închinat Ecaterinei

Teodoroiu – ºi ea jertfitã în luptele de la Mãrãºeºti.

Lumina aceasta îl bucurã, amintindu-ºi de plimbãrile

de licean pe faleza Oltului, în preajma gloriosului

monument, unde, la îndemnul tatãlui, descoperise

numele bunicului printre ceilalþi eroi.

...La Slatina se aflã prima statuie ce omagiazã

memoria neînfricatei luptãtoare-ardent patriote

Ecaterina Teodoroiu, realizatã de sculptorul Dumitru

Mãþãoanu, din Câmpulung Muscel. La inaugurare, în

ziua de 31 mai 1925, a participat Regina Maria, alãturi

de pãrinþii eroinei ºi numeros public. Monumentul, în

stil baroc, este alcãtuit din trei trepte, susþinând statuia

de bronz, în mãrime naturalã, reprezentând-o pe eroinã

cu arma-n cumpãnire, în mâna stângã, ºi casca în mâna

dreaptã, ridicatã – în atitudine dinamicã, de îndemn

la luptã. Pe piedestal – stemele provinciilor istorice

reunite cu Þara în 1918. Pe o faþadã – drapelul cu

frunze de stejar ºi o cascã militarã cu frunze de laur,

totul turnat în bronz. Pe celelalte faþade ale

monumentului – numele eroilor cãzuþi în luptã; între

ele, ºi numele soldatului Dinu Ion din comuna Perileºti,

judeþul Olt.

...Liniºtit – ºi împãcat cu gândul cã bunicul era

omagiat ºi post-mortem, alãturi de Eroina de la Jii ºi

Mãrãºeºti – Emil aºezã brevetele la locul lor, cu gândul

la ce surprize îl va mai aºtepta în misterioasa ladã de

campanie.

(Fragment dintr-un posibil, întârziat roman, „Banii

miresei”)

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

Ion Andreitã,
– pãlmaº cu condeiul –

Medalii însângerate (II)
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În ultimii doi-trei ani, în peisajul literar teleormãnean, dar ºi în
cel naþional, se face din ce în ce mai „sonorã” o voce avizatã a
unui filolog, membru al USR, care abordeazã, cu competenþã ºi
responsabilitate, istoria ºi critica literarã, eseistica, într-un cuvânt
studiul literar al scrierilor unor conaþionali ºi ale unor
reprezentanþi ai literaturii universale.

Este vorba despre Iulian Bitoleanu, absolvent al Filologiei
craiovene, doctor în Filologie, actualmente profesor de limba ºi
literatura românã la unul dintre cele mai cunoscute ºi apreciate
colegii naþionale teleormãnene ºi, totodatã, un consecvent
cercetãtor al jurnalismului românesc (este ºi absolvent al unor
studii postuniversitare de Jurnalism), dar ºi al fenomenului literar
de la epoca marilor clasici pânã în contemporaneitate.

Deºi a debutat ca poet, mai întâi în presa localã (1973), mai
apoi în câteva antologii lirice pe când era licean, debutul editorial
însemnând volumul „Vama candorii” (1990), urmat, mult mai
târziu, de „Lacrima nopþii” (2002), în care se dovedeºte a fi un
„poet cu o scriiturã sigurã ºi profundã, capabilã sã transfere în
sufletul cititorului toatã zbaterea sa, frumoasã ºi obsedantã, […],
un poet pe deplin format, de facturã modernã, cu o voce distinctã
ºi convingãtoare” (Florea Burtan), Iulian Bitoleanu ºi-a descoperit
vocaþia de istoric ºi critic literar odatã cu publicarea primei cãrþi
în domeniu, „Repere literare, stilistice ºi lingvistice” (1999),
adresate elevilor sãi, urmatã, dupã o lungã perioadã de tãcere, de
„Meridiane critice” (2014), în aceasta din urmã, într-una dintre
secþiuni, ocupându-se, îndeosebi, de promovarea scrierilor
confraþilor sãi teleormãneni, dupã ce, în primele douã face dovada
bogatelor sale lecturi din literatura românã ºi universalã.

Încã de pe acum face dovada unui discurs critic bazat pe o
lecturã atentã ºi amãnunþitã a unui istoric ºi critic literar competent,
exeget capabil de a realiza, cu pasiune ºi respect pentru cãrþile
abordate, o privire obiectivã, dar ºi reflexivã asupra temei tratate,
cercetãrile sale concretizându-se prin douã volume publicate în
anul 2019, „Eminescu, jurnalistul cultural complet” (Editura
Institutului European, Iaºi) ºi „Triptic al sublimului. De la poieticã
ºi media la poeticã ºi artã” (Editura Aius, Craiova), ultimul
cunoscând ºi o a doua ediþie revizuitã ºi adãugitã, „o exegezã
originalã ºi profundã dedicatã unor scriitori de referinþã ai
literaturii române ºi universale: Mihai Eminescu, Camil Petrescu
ºi Umberto Eco” (Horia Gârbea) sau, aºa cum afirmam într-o
cronicã referitoare la acest volum, autorul are în vedere „cãutarea
esenþei, gãsirea sensului textelor ºi a legãturii cu viaþa, prezenþa
transdisciplinaritãþii, sesizarea unor similitudini ºi/sau analogii
între existenþa ºi opera celor trei personalitãþi de profundã
receptivitate spiritualã” (volumul „În intimitatea cãrþilor”, p. 55).

Aºa cum a procedat ºi pânã acum, printr-o documentare
acribicã (foarte multe eseuri sunt urmate de menþionarea
bibliografiei utilizate, ca sã nu mai vorbim de numeroasele note
de subsol) ºi printr-un studiu profund ºi revelator, în anul 2021,

Iulian Bitoleanu îºi publicã exegezele sale în volumul „Diagonale
hermeneutice” (Editura Neuma, Apahida), „o eseisticã
preponderent recuperatorie ºi în acelaºi timp participativã”,
completatã cu comentarii datorate „plãcerii de a citi, valoriza ºi
compara, recenzãrii unui grup de teoreticieni ºi critici de vârste
ºi mai ales din ºcoli diferite […] prezenþi într-un conclav
intelectual sui-generis” (Mircea Muthu).

Prima dintre cele douã secþiuni cuprinde „studii ºi eseuri
prezentate la congrese ºi conferinþe universitare” organizate de
diverse centre de învãþãmânt superior din þarã (Cluj, Iaºi,
Timiºoara, Oradea, Arad, Galaþi), studii referitoare la personalitãþi
din literatura românã, de la Mihai Eminescu la Lucian Blaga ºi
Camil Petrescu, de la Octavian Goga la Liviu Rebreanu ºi
Constantin Noica. Urmãrind aportul acestora în diverse domenii
(jurnalism, lingvisticã ºi limbã literarã), dar ºi despre evoluþia
fenomenului literar ºi artistic în Banatul sârbesc sau despre
„conexiunile culturale ºi literare româno-macedonene”,
evidenþiazã, astfel, locul ºi rolul acestora în ansamblul cultural ºi
literar românesc.

Personalitãþile de care se ocupã în aceastã primã secþiune sunt
vãzute în cele mai diverse ipostaze, unele mai puþin cunoscute de
cãtre marea masã a cititorilor. Astfel, Mihai Eminescu apare în
ipostaza de cãlãtor încântat de plaiurile bãnãþene ºi, totodatã, de
lector pasionat al cãrþilor cãrturarilor din acest colþ de þarã
(Eminescu, Blaga ºi Camil Petrescu peregrini prin Banat), de
cercetãtor al problemelor de lingvisticã (Preocupãrile lingvistice
ale lui Mihai Eminescu) sau de limbã literarã (Contribuþia lui
Eminescu la formarea limbii literare) ºi, bineînþeles, în cea de
„ziarist de vocaþie, greu de egalat” care „a intuit […] unele
componente din structura textului jurnalistic, precum ºi unele
principii, legitãþi” din domeniu (Eminescu ºi canonul jurnalistic).
Vorbind despre Eminescu, exegetul nu putea ignora preocupãrile
filosofului Constantin Noica în acest sens, care considera cã
„puþini intelectuali îi stãteau în faþã în materie de filozofie, istorie,
economie ºi lingvisticã” (Noica ºi miracolul eminescian). În
aceeaºi ordine de idei, autorul leagã Banatul ºi de numele lui
Camil Petrescu vãzut în calitatea sa de fondator al unor gazete
bãnãþene („Banatul românesc”, „Þara”) ºi conducãtor al altora,
devenind „un ziarist al maselor, al intelectualilor ºi al creatorilor
de frumos”, iar Lucian Blaga apare în calitate de colaborator al
unor publicaþii bãnãþene, dincolo de faptul cã frumosul þinut
românesc este cel în care ºi-a gãsit fericirea prin cãsãtoria cu „o
lugojeancã de neam bun”, Cornelia Brediceanu.

Dacã Liviu Rebreanu este vãzut tot în calitate de ziarist, a cãrui
„activitate publicisticã literarã ºi socialã, prestatã 3-4 decenii, cu
rubricã permanentã la ziarul România” a rãmas „necunoscutã

posibil ignoratã, neapreciatã” multã vreme, fapt pentru care
eseistul aduce informaþii interesante în acest sens (Liviu Rebreanu,
ziaristul, ºi Primul Rãzboi Mondial), Octavian Goga este poetul,
omul politic ºi gazetarul care „s-au implicat în edificarea Marii
Uniri de la 1 Decembrie 1918" (Octavian Goga, unionistul).
Remarcabil este eseul „De la trucarea imaginii la calomniere ºi
dezonoare” în care atenþia istoricului literar se îndreaptã spre I.
L. Caragiale ºi Pamfil ªeicaru, aceºtia având de luptat cu
„dezinformarea, mistificarea adevãrului” de cãtre unii
contemporani care au eludat „orice principiu moral” acuzându-i
fie de plagiat, cel dintâi de cãtre Caion având spatele asigurat de
Macedonski sau de Hasdeu, fie de ºantaj ºi încercare de demolare
a operelor unor scriitori din interbelic de cãtre cel de-al doilea, el
însuºi ajuns „un calomniat, un degradat la modul absolut”. Acelaºi
articol surprinde „rãzboiul” inexplicabil dintre doi mari cãrturari
ai începutului de secol XVIII, Dimitrie Cantemir ºi Constantin
Brâncoveanu, care „nu au conlucrat, dimpotrivã s-au duºmãnit,
sabotat ºi contestat” pornind de la false „ingerinþe în treburile
interne” ale principatelor în fruntea cãrora s-au aflat.

Secþiunea a doua, cuprinde cronici ºi recenzii publicate în
diverse reviste literare care se referã la scrierile unor literaþi
contemporani aparþinând diverselor genuri literare, precum cel
publicistic reprezentat de douã cãrþi de convorbiri ale lui Daniel
Cristea-Enache cu Nicolae Manolescu ºi Octavian Paler, unde
intervievatorul abordeazã „o tematicã densã, cu reveniri,
repoziþionãri, reduplicãri în numele claritãþii mesajuale”, precum
ºi cartea de publicisticã politicã, socialã ºi culturalã a lui Rãzvan
Voncu (Pieton prin tranziþie) sau cel memorialistic în care se
încadreazã analiza unor jurnale intime ale lui Eugen Negrici
(Sesiunea de toamnã), Alex ªtefãnescu (Jurnal secret. Serie
nouã) sau jurnalul de cãlãtorie al lui Matei Cãlinescu (Spre
România. 2000-2002. Jurnal inedit).

Nu mai puþin interesante sunt monografiile cercetate de exeget,
cum ar fi cele despre Adrian Marino, în viziunea lui Ion Bogdan
Lefter, despre Basarab Niculescu, vãzut de Petriºor Militaru ºi
Luiza Mitu, ca sã nu mai vorbim despre volumele de criticã
publicate de Virgil Nemoianu, Dan Cristea, la care adãugãm
recenzia cãrþii lui Cassian Maria Spiridon despre ziaristul
Eminescu sau opiniile lui George Banu despre teatrul vãzut „ca
artã/spectacol” ºi volumul omagial dedicat profesorului Mircea
Muthu, având ca „amfitrion-regizor” ºi „receptor de laudatio din
partea a 27 de invitaþi” pe Iulian Boldea.

Chiar dacã abordarea lucrãrilor respective este una obiectivã ºi
expusã într-un limbaj accesibil tuturor, pe alocuri chiar colocvial,
totuºi, nota personalã a autorului este evidentã, iar tratarea
subiectelor este cu mult superioarã. De altfel, însuºi titlul dã seama
asupra modului strict personal de a ordona materialul, aducând
explicaþii suplimentare acolo unde apar aspecte mai puþin cunoscute,
astfel cã multitudinea „diagonalelor” cercului de opere analizate
devine o artã, arta exegezei, a cunoaºterii ºi interpretãrii scrierilor
care alcãtuiesc comoara literarã ºi culturalã a poporului român.

Scriitoarea marcantã, atât de tradusã ºi de o fantezie debordantã,
Doina Ruºti ºi-a construit primul roman (în 2004, reluat, în
2011 la Ed. Litera), „omuleþul roºu”, între planuri de Real ºi de
fantast, contrapunctând firul (roºu?) narativ cu digitalizãri în
trend: net, soft, e-mail, site-uri, chat, mesaje ºi corespondenþi,
fiind o abilã comunicatoare, prin eroina sa, narator, Laura Iosa.
Care „cade” în Real prin: cãutarea de job, persiflarea „lolitelor”,
descifrarea unui manuscris, alert, utilizând (ea e ºi „utilizator”,
corespondent), filmic ºi empatic, într-un fel convenþional; legãturi
mirabile cu: Andrei Scarlat, Neica (un alunecos editor), un Gioni
Castratu, amica Raluca, Lucian ori psihiatrul vecin Rufã (dr.
Nini Coroanã).

Apar, ulterior, în noianul de povestiri-scene-mesaje (de la
cafenea, dintr-o redacþie, de la lift, din bucãtãrie etc.), cu poveºti –
unele pitoreºti ºi cu aer policier, detectivistic, o figurã ºi trame cu
un Fãnicã (personaj bizar, cu o poveste de pe la 1927 – adus(ã) la
prezent), iar Raluca, alt contrapunct, anticipat, confesiv, îºi va
„divulga” amorul pentru Castratu, personaj de vazã între corifeii
culturali, bucureºteni. Mister(e), complicaþii, impresii de tot felul,
între senzual ºi senzorial. Plutesc în eter (în universul inventat
„alazar” – derivat de la un anume Lazar?!) alte întâmplãri cu:
Albert (acesta cu hochei, programe, computere º.a.), Margareta,
tanti Mitina, Doru ºi Cornel (de la un post tv.), Crissina, Liza ori
Emma Rowin. Subconºtientul a acumulat stãri, senzaþii, viziuni,
prozatoarea fiind remarcabilã în tactica rememorãrii, a visului
(devenit real), excelând în cãutarea sensului „pierdut” într-un spaþiu
virtual, mental ºi citadin, cu dispersia atâtor identitãþi.

Toposul e ca un limb dantesc, „intruºii” digitali fiind de sorginte
livrescã: Abadon, Scandinavu, Valencia, Trotila,  Stil X,
ExMatrix, Drakon, Loris, Morfeu ori Raku. Toþi, corespondenþi
de plasticitate ºi contrapunct.

În vogã, prozatoarea Doina Ruºti „atinge” câteva consideraþii
etico-satirice, despre: ºcoalã, educaþie, relaþia pãrinte-copil, despre
familie ºi despre yoga (la comun), convocând ºi pe Valentina, pe
Letiþia, pe Dan, Costel, Manuel, Octavian ori Bogdan. Cei mai
mulþi în relaþii erotice, confidenþi ai Laurei (ori, cel puþin:
cunoºtinþe, însoþitori). Alãturi de familia Stoica, de Ardelean (cu
nevoia lor de bucãtãrire, de servit salate), de Sãndina ºi de Marcel
(aceºtia – pãrinþi de simulator).

Motivaþiile narative: izolarea, solitudinea, nevoia de
comunicare, de afecþiune (Laura e chinuitã de o abstinenþã la sex
de vreo 11 ani !?). Aventura, însã, extinsã, conferã un alt-ceva
existenþial, ne scoate din rutinã, din platitudine, prin naraþiunea
filmicã, de suspans, printr-o bogãþie de semne, de „faze”-oracol,
de experienþe ºi convenþii real-fantaste. Fecunde.

Forumul deschis, al libertãþii, acel alazar, e câmpul fantazãrii,
obsesional, o arhivã de intimitãþi exhibate metodic, în care
omuleþul roºu are rolul de suport virtual, de fiºier al însoþirii, al
umbrei, de dublu existenþial, dar ºi de confident, un picior (roºu,
vezi coperta) de sprijin, un înger pãzitor ºi un bodyguard, un
impuls ºi un rest al trecutului... apropiat. O rãmãºiþã a zilei.

Alte scene ºi poveºti notabile: lansarea unui post de radio,
examenele studenþeºti, câinii ºi unele inserturi „psiho-motrice”,
amintirea copilului Margaretei, cãci baza de date induce ideea de
jurnal, presãrat cu mesaje criptice, cu popasuri numite: iPod,
Nescape, desktop, cont, reþea, parolã. O Troia, un (o) Jumpy, un
soft, incitã imaginarul cãtre spaþiul stocãrii, într-o chilie (solitar-
ofertantã, totuºi), cu parola Feronike în virtualul ABIS (aluziv
dar... sertar secret al lui Albert).

„Programul” narativ e o configuraþie cu autonomie. Aici apar

însemnãri despre poeþi, bazar, Paul, improvizaþii, cochetarea cu
divinul, fãrã excese, dar ºi anchete de teren. Iar latura
„criminalisticã” e asiguratã de uciderea Crissinei, detestatã atât de
Raluca (cauza: Castratu!), de cãtre Rufã, cãruia nu i-a cedat, sexual.

Eroina (Laura) va nara ºi despre d-na Luminiþa (antipaticã),
despre un Paul Vaºcu, totul în 45 de capitolaºe, când Raluca e la
studii în Elveþia, când Rufã, cu droguri ori fãrã, a fugit în America
(i se istoriseºte biografia de cãtre „omuleþ”), iar Andrei ºi Albert
par un duplex, visul fiind subversiv, transa conferind ceva
naumian (!). Nu sunt excluse unele secvenþe, diligent
autobiografice.

„Omuleþul roºu” se va confesa, ieºind din plan secund, despre:
„Jocuri”-coduri-chei-muzica sferelor; despre „zarzãrii copþi” (aici
apar: Relu – tatãl Laurei ce va fi ucis de Smeu; dar ºi Filandra cea
cu 14 copii), un titlu, uºor pleonastic, fiind „Uneori, întâmplarea”,
„omuleþul”-narator activând, ludic, luciditatea. Pentru ca, în „Fuga”,
„în-semnatul” (titrat) sã ne ofere ideea atracþiei faþã de Cuvânt, de
revelaþiile Laurei, în zona materialã ºi i-materialã a „Duminicii de
Florii”, alt aluziv ºi metaforic versant narativ.

Zona acoperitã de „Conexiunea” „chiliei roºii” e de naturã
tarkovskianã, rod al fantazãrii, „clonele” omuleþului jonglând, ocult,
cu minþile ºi accesând voluptatea aventurii, într-o lume-bazar
traversatã de un picaro modern, de o Alice „telematicã” (nu e
departe de adevãr prefaþatorul), într-o fluentã naraþiune cu repere-
simbol, cu unde de ºoc ºi cu un evantai epic larg, caleidoscopic, de
veritabilã bibliotecã digitalã. A unei prozatoare de excepþie (ºi de
succes): Doina Ruºti. Nu doar la figurat, fabuloasã.

*
Dupã alte proze (vreo 10) superioare, dense ºi complexe,

Doina Ruºti incitã lectorul ºi pe cititor cu romanul „paturi
oculte”. Cu acelaºi aport fantezist, cu aceeaºi voluptate a tratãrii
narative a altor istorii ºi simboluri. La aceeaºi remarcabilã Litera,
în 2020. Dar, acum, dincolo ºi dincoace de computerland-ul
fienþial, inspiratoriu. Aici ne situãm în timp, în memorie, în epoci
de vechime ºi savoare, de pitoresc inclusiv narativ.

Un prim popas: Flori (Florina), raisonneur cum se acrediteazã,
e în vacanþã la Valea Stanciului. O primã imagine – viziune: un
mort (Lev – Levente, librarul de mai apoi), la Lionica, în
bucãtãrie. Polul narativ e însã un pat, cu premeditare ocultat,
inspirator de trãiri, de re-trãiri, de re-memorãri. Într-o fascinantã
anecdoticã ºi simbolisticã cripticã, cu sub ºi supra-sensuri. În
care intrã: Magda, mama lui Flori, care s-a separat de tatãl ei,
Traian, ºi trãieºte, cu Ramon, la Sevilla. Acesta din urmã a
înstrãinat patul cel magic, loc al atâtor poveºti, devenit un fel de
talisman, de fetiº, obsesie. Traian are revelaþia jocului de teatru
(de amatori!?), fata ajungând, graþie recuziterei Vanda de la un
subsol „naþional” sã gãseascã un (alt) pat, la fel de... magic.
Liant ºi, alãturi de roºcovi (alt instrument ºi „izvor de fantezii”,
purtãtor – de - simboluri), prilej de poveºti. Cu figuri ºi cu
scene. Unele – tulburãtoare.

Astfel, lângã Biserica Rusã apare un pianist – Andrei Iosif,
ºarmant, cuceritor cu (de) succes ºi, mai important, proprietar de
unui pat cu patinã istoricã. Vom ajunge pe la 1800, la fabricant.
Adicã la zaraful Valekis (Valache Cercel, de fapt), aflându-i ºi
povestirea antonpannescã: el a fost tâmplar la Vidin, fiind salvat
(dintr-o încercare) de albanezul-„profet” Driza, machedonul
aventurier însoþindu-se cu Pipica. Aceasta eclipseazã zona, ea e

Olimpiada, de fapt, ºi ne trimite la Kir Ianulea. E meºterã la
împodobit tãbliile paturilor.

Blazonul narativ, à la Filimon, e cu un Bucureºti dincolo de
pitoresc, în care se vor intersecta, în circuitul epic, Raul (patron
de casã de licitaþii, influent), case, medii, feþe, desene cu flori ºi
animale „pe pânza vremii”, ca într-o frescã floral-animalierã
excelent descriptivã. Un panoramic cinematografic, balcanic.

Manuscrisul lui Valache e urmat de povestea lui Lev, fiul divei,
proprietar (ocult?) a 12 cãrþi (una e „Varlaam ºi Ioasaf”), oarecum
magice. În orice caz: rare. Lev devine vedetã de subsol dar ºi în
amfiteatru, la Facultate. Are ce ºi ºtie a povesti. Cifra de Graaal ºi
chirilicele ne oferã acces la mistere, cu personagii ca: Ferucia,
câinele Ferucius, cu Mareº, vedetã a Librãriei lui Lev, cu
dezavuarea snobismului (cartea e elogiatã, deºi nu e cititã), cu
întoarcerea la zaraf, cu Bogdãnelu ºi cartea-i enigmaticã, dar ºi
cu Zeti, playboy ºi dandy, semi-gay, cinefil înrãit ºi actor în
devenire, cu un semi-geniu (uºor caricatural descris, inclusiv a
copilãriei ºi adolescenþei lui) numit Cãpriceanu (ºarjat e inclusiv
botezul). Ceea ce e revelatoriu, însã, e sãmânþa (de roºcov) ce va
rodi... poveºti, noi întâmplãri. O relaþie a „savantului” cu Odile e
argument narativ. Dar patul/paturile persistã pe tapet, dar ºi
„Roºcovii”, romanciera amplificând, ºi printr-un titlu, o poveste.
Cu tâlc. Prin ochi mãriþi (de tensiunea epicã!?), se între-vãd:
marea, plaja, morþii, în decupaje ca de cinema, ba chiar ºi un
pitic, toate halucinãri ale subconºtientului. Pe Jung l-am lãsat în
proza anterioarã, aici roºcovul e animat, dialogul alert, un
Cãpriceanu a expirat sau fãcut sã re-trãiascã, jocul fiind – de
facto – o luptã în contra uitãrii.

Petrache, zaraful, reintrã-n „rol”, roºcovii au însuºiri estetice,
sunt chiar luptãtori în inventate bãtãlii. Cuvintele conteazã, de
fapt, iar râia este eradicatã în (de) roºcovul-narator, visãtor, în
labirintul în care o gãsim ºi pe Pipica, gata a naºte din nou, gata,
ºi ea, de visare.

Doina Ruºti, scriitoare în plinã forþã ºi cu mijloace ingenioase,
cu apetit lexical ºi imagistic indubitabil, într-o opulenþã a memoriei
afective, o implicã pe Flori sã revinã la pianist, la alte cunoºtinþe,
totul raportat la paturi, la secretele lor, la ocult, evocând ºi
invocând, între divagant ºi digresiune, cu aplomb ºi cu ºtiinþa
observaþiei de detaliu. Întregind o atmosferã a fanteziei
acaparatoare. Cu paturi, creioane, strãzi, intersecþii, cu locuri
ofertante stilistic.

Câteva dintre „proprietãþile” spirituale ale scriitoarei
(nedeclarate) sunt: pãdurea pierdutã, dumbrava ºi drumul alb,
coordonate ale unui flux narativ marca(n)t în acest itinerar
romanesc, cu paturi ºi roºcovi, încifrând ºi descifrând virtuþile
unei naraþiuni totale. În care firele se complicã (voit), fantezia ºi
fabulosul întrecându-se în cursul unui epic cât un univers. Al
Doinei Ruºti. Iar arta portretului, evantaiul de semnificaþii, ludicul
ºi visul completeazã, fericit, un alt roman substanþial. Memorabil.
Fãrã nicio concesie prolixitãþii, ca în atâtea proze de ieri ºi de azi.

Verosimil, neverosimil, veridic, neveridic, acestea sunt
paranteze inoportune. Ceea ce conteazã aici e arta povestirii,
fantezia. Creaþia. De fapt: aurul literar.

Iar valoarea romanelor Doinei Ruºti constã ºi în multiplele
piste de interpretare pe care le oferã de fiecare datã.

Nicolae DINA

UN ÎMPÃTIMIT AL EXEGEZEI

ªtefan Vida MARINESCU

De la „omuleþul roºu” la „paturi oculte”
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Codrin
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CLARA TOMA

sau a fi în interiorul

mai multor

universuri, de la yoga

la poezie

Prozatoare, eseistã redutabilã (volumele Exerciþii de
scris viaþa, 2021; Iubeºte-te! 108 moduri de a practica
iubirea de sine, 2020; A opta zi a sãptãmânii, 2019;
Drumul cãtre ceilalþi trece prin noi înºine, 2013; Acolo
unde poþi fugi de tine ºi de viaþa ta, acest ultim volum în
colaborare), editor inclusiv al unor poeþi de haiku prin
propriile edituri, Clara Toma este o
poetã cu totul descumpãnitoare, care,
mai mult, în ultimii ani a descoperit
inclusiv poezia zen, la înãlþime de
misiune spiritualã, cu nivel de iniþiere
profundã, la care se adaugã naiva, dar
în sens buddhist, bucurie copilãreascã
dupã fiecare reuºitã, premiu naþional
sau internaþional; ºi multe sunt
izbânzile intelectuale ale acestei
ciudate ºi ambiþioase poete. Discipolã
a profesorului-niponolog Neculai
Amãlinei, parþial a poetului Eduard
Þarã, Clara Toma se aflã în permanentã
iniþiere în ezoterismul oriental, nipon,
profesoarã ºi practicantã de yoga,
mereu în meditaþie ºi cãutare, a
început de ceva vreme sã se iniþieze
în teoria ºi practica poeziei scurte
haikai mai ales în ambianþa grupurilor
din jurul maestrului Corneliu Traian
Atanasiu, excelent pedagog ºi
comentator al fenomenului poetic zen.

În introducerea de autoprezentare
tipãritã într-un mic volum tocmai
apãrut, poeta se întreabã „de
ce...haiku?”, de când?, de unde?,
cum?, pentru ce?, încotro?, ºi „pânã
unde vrea drumul haikuului sã mã þinã”; îºi rãspunde în
spirit buddhist: Spre mine. Spre acel Acasã lãuntric.
Cartea continuã cu un haibun, eseu, jurnal sau poem în
prozã întrerupt de haikai/haiku, scris cu pricepere ºi
adâncime ideaticã, pentru cã aceste specii literare aparþin
unei poezii a tuturor aluziilor, iar poeþii implicaþi trebuie
sã se dovedeascã maeºtri ai disimulãrilor, ai camuflãrilor
în jocuri fine de simboluri ºi în tehnici literare de
complicatã subtilitate, încât se ajunge pânã acolo unde
scurtul poem pare restrâns, mãrginit în sensuri, în realitate
sã fie nelimitat, sã sugereze un întreg univers sibilinic. O
astfel de interpretare, de multe ori aluziv filozoficã ºi
poeticã, trebuie sã fie o poartã deschisã spre subtilele
înþelesuri, mesaje mai grãitoare decât poemul misterios
în sine, mai ales când este vorba de aparent fragilul ºi
minimalistul haiku:

„Nimic mai perisabil, atunci când ai vrea sã laºi o urmã
durabilã a ceea ce s-a întâmplat, decât sã accepþi sã o
întipãreºti pe nisip. La urma urmelor, simpla prezenþã a
unor fiinþe vii care evolueazã firesc în lumea lor îºi lasã
amprenta în solul pe care-l calcã – dâre sau brazde, rãni
sau cicatrice, stigmate sau vagi vestigii..., rãmãºiþe mai
mult sau mai puþin adânci, mai mult sau mai puþin
durabile. Relicve ale poveºtii care oricum nu mai este.
Sã încredinþezi toatã povestea vieþii tale valului este un
gest ambiguu aflat între abdicare ºi un curaj eroic, demnã
de Ulise al lui Lucian Blaga: Dar pe liman ce bine-i/ sã

stãm în necuvânt- / ºi, fãrã de-amintire/ ºi ca de sub
pãmânt,/ s-auzi în ce tãcere/ cu zumzete de roi/

frumuseþea ºi cu moartea/ lucreazã pentru noi.”
(Corneliu Traian Atanasiu)

Trimiterile comentatorului sunt la poemul-scurt,
paradoxal, care împrumutã titlu cãrþii: Semne pe nisip –

încredinþând valului/ toatã povestea. Este o capodoperã
de subtilitate ºi voalare. Kireji (pauza, cezura dintre versul
întâi, primele cinci silabe, ºi versurile al doilea ºi al treilea,
urmãtoarele douãsprezece silabe) declanºeazã,
scurtcircuiteazã toate energiile ºi posibilele semnificaþii,
motivaþii. Construit într-un mod special, kireji din haiku
declanºeazã un carusel de sensuri, astfel încât fiecare
cititor, comentator vine cu alte dovezi, alte pãreri,
ambiguitatea fiecãrui poem devenind maximã. În cazul
nostru, este posibil sã avem de a face cu un poem de
dragoste rãnitã, prãbuºitã, demolatã, stigmatizatã, care
aºteaptã o intrare în neant prin abdicare, ºtergere, uitare,
tãcere.

Câteva multe poeme sunt comentate pe scurt de
Corneliu Traian Atanasiu, dintr-o majoritate alcãtuind
sumarul propriu zis. Nu toate sunt la nivelul maxim al
claviaturii, poeta mai învãþã amãnunte despre nesfârºita
rãbdare buddhistã în poezie, sau cum o spune Clara Toma
în alt context „Pânã nu vei ºti sã taci, nu vei fi capabil sã
spui nimic înþelept.” Artã a tuturor tãcerilor în orice
împrejurãri, poezia buddhistã, zen este o superioarã
pedagogie, învãþãturã a maximei virtuþi: Nu vorbi, nu în
sensul de omerta, ci de supremã însuºire filozoficã.
Aceastã carte cu aparenþã arghezianã de „cãrticicã” are
energia sã consemneze naºterea unui creator cu ample
promisiuni ºi multe reuºite, cum nu þi-i dat sã întâlneºti
decât între poeþii predestinaþi.

Aºadar, câteva poeme-scurte, de o ironie buddhistã,
care recomandã virtutea tãcerii înaintea priceperii de a
vorbi.

Locul de la geam – culegând cu privirea/ macii
câmpului

Fluierã vântul – în versurile scrise azi/ doar
ne’nþelesuri

Oraºu-n ceaþã – pânã ºi cuvintele/ sunt greu de gãsit

Un porumbel alb – deodatã liniºtea/ spunându-mi totul
Luni dimineaþa – pânã ºi apa-n ibric/ dã-n clocot mai

greu

Semnalul pierdut – la capãtul firului/ ropotul ploii
Spre dimineaþã – doi greieri cântând încã/ la vechiul

pian

O carte pe drum – vântul citind povestea/ dintr-o
suflare

Pe foaia albã/ trei petale de cireº – poem scris de vânt

Amurg peste sat – ochelarii bunicii/ tot de negãsit
Dragoste oarbã – scrisorile de demult/ tot necitite
Porumbei la geam – între noi doar o perdea/ miºcatã

de vânt
Vinete coapte – chipul mamei luminat/ de focul domol
Vânt în rafale – ºi mai împrãºtiate/ gândurile mele
Fiecare poem meritã citit, comentat, gândit ºi regândit

pe îndelete (comentariul de haiku este specie literarã);
poeta cunoaºte filozofia, estetica ºi tehnica elevatã a
poeziei minimaliste epigramatice zen, mânuieºte cu
abilitate de prestidigitator paradoxul, într-un cuvânt, se
aflã fãrã dubii în acel Acasã lãuntric. Promisiunile existã,
sã vedem cu timpul câte se vor împlini, câte vor înflori
ritualic, câte vor da roade, câte vor dispare.

Nu trebuie sã aºtept; o întâlnesc pe Clara Toma
prezentând pe youtube un volum scris împreunã cu
Eduard Þarã, Ecce haiku, într-un fel, totuºi, de fals dialog.
Poezia haikai are recomandãri speciale pentru
compunerea în colaborare a doi sau mai mulþi poeþi, de
negãsit în cazul de faþã. Fiecare autor se prezintã cu câte
54 de poeme de o formã desãvârºitã, deci textele au fost
perfect selecþionate, unele chiar în concursurile anului
2021. Comparativ, poeta este mai curajoasã în ceea ce
reprezintã simbolistica zen, ba chiar motivele literare.
Este, dupã pãrerea mea, sã-i spunem avizatã, cel mai bun
volum de haiku propus de poezia românã din anul 2000
încoace, sau cum îi place lui Eduard Þarã, creat de noua
generaþie de poeþi dupã începuturile primei promoþii
consemnate de întâiul maestru român Florin Vasiliu.

Lectura mea a fost combinatã, Clara Toma, Eduard Þarã.
Voi transcrie numai câteva din minunatele bijuterii create
infinitezimal de poetã:

Frunze ruginii – ce greu se rãsuceºte/ cheia în uºã

Spre dimineaþã – doi greieri cântând încã/ pe-o
coardã ruptã

Pe-o bancã-n parc – împreunã-n zori de zi/ douã

castane
Pasãre cântând – între trilurile ei/ altã muzicã
Floarea-soarelui – gust miezul dulce scuipând/ coajã

cu coajã
Vasul de lut spart – cântecul greierului/ spre alt

univers

Moda de toamnã – copaci asortându-se frunzã cu
frunzã

Timp de secetã – peste macii din altar/ stropi de

agheazmã
Luna-n creºtere – mângâiaþi de luminã/ primii ghiocei
Cer înnegurat – crizanteme pe lista/ de cumpãrãturi

Toamnã târzie – timpul sã-
mi reînnoiesc/ rujul de buze

Graffiti din mers –

contururi printre frunze/ c-un
vârf de gheatã

În universul zen, omul e un
simbol între efemer (ghiocel,
crizantemã, greier, castanã,
frunzã, etc.) ºi eternitate
(lunã, univers, altar ºi aºa mai
departe) Sã nu trecem cu
vederea nici faptul cã
filozofia buddhistã este o
înaltã psihologie devenitã
religie, aºadar poezia haikai/
haiku este poezie misticã;
poeta oficiazã ca un sacerdot,
ca o preoteasã la altar. Iatã o
ciudãþenie sociologicã, de
nesincronizare, un suflet pur
se dedicã ardent, se dedicã cu
tot idealismul, se dedicã unui
univers cu profunde
reverberaþii poetico-mistice
tocmai într-o perioadã nefastã
poeziei, precum a noastrã,
postmodernistã, aridã,
prozaicã, anticulturalã,

parodicã, cinicã, vulgar pornograficã. Cum ºtie, ºi ºtie
bine sã facã lucrurile în felul ei fragil, ambiguu, cu rãbdare
de cãlugãr buddhist, Clara Toma are o mulþime de ºanse
sã asceadã la dimensiunile unui poet iluminat; toate
semnele ºi primele roade mirabile le avem de pe acum ºi

aici. Închei transcriind un tanka de aceeaºi rafinatã,
imponderabilã, aerianã poetã:

Vãrsând cerneala/ peste agenda veche/ cu foi nescrise

– cele mai mari poeme/ se compun de la sine.
Este un semnal discret transmis de o poetã ezotericã,

dacã avem puterea, sensibilitatea sã percepem aluziile.
Despre Clara Toma, tocmai fiindcã este specialistã în

comunicarea nonverbalã, în puterea comunicãrii dincolo
de cuvinte, maestrã zen ºi yoga, îmi rezerv alte prilejuri
de bucurie pentru a-i comenta versurile adiacente
inclusiv universului poeziei occidentale. Vor fi cãlãtorii
viitoare, sper, temerare ºi rodnice, tocmai cu referire la
un poet dedicat încrederii cã „urmãtoarea bãtaie a inimii
nu ne e garantatã”.

Clara Toma, Semne pe nisip, Editura PIM, Iaºi, 2021;
„Introducere” de Clara Toma; „Prefaþã” de Corneliu
Traian Atanasiu.

Clara Toma, Eduard Þarã, Ecce haiku, Editura Carte
inspiratã, Bucureºti, 2022; „O prefaþã cu sunet de haiku”
de Clara Toma; „Despre haiku altfel sau despre drumul
împreunã a doi discipoli” de Eduard Þarã.
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(continuare în pag.17)

În aºteptarea „Marii resetãri”: ºoc ºi deziluzie
Motto:

În faþa duºmãnoaselor

împrejurãri care în

cumpãna vremii ameninþã

sã iasã biruitoare, Omul

cautã un refugiu în

întãririle firii sale proprii.

Caracterul ºi puterea

sufleteascã trebuie sã lupte, în momentele acestea

dificile, în contra cauzelor cari aduc decãderea

societãþii. De la înrâurirea lor binefãcãtoare se aºteaptã

îndreptarea tuturor relelor. (C. Rãdulescu Motru,

Puterea sufleteascã, 1930, Ed. Casa ªcoalelor)

„Marea resetare”, promisã de globaliºti încã din 1980

ºi susþinutã de progresul tehnico-ºtiinþific fãrã precedent

ºi într-un ritm alert, a creat premisele interdependenþei,

mai întâi economice ºi informaþionale, urmate de

globalizarea fenomenelor cu impact social ºi spiritual.

Momentul 11 septembrie 2001, cu numeroasele semne

de întrebare rezultate din anchetele Congresului ºi

Senatului american, a marcat pentru omenire o uriaºã

manipulare a inteligenþei emoþionale la nivel planetar,

cât ºi un nou prag de trecere la instaurarea unui model de

guvernanþã bazat pe solidaritatea interstatalã, care a adus

în prim-plan rãzboiul declarat împotriva „terorismului

internaþional” ºi crearea unui nou sistem de alianþe

politico-militare conjuncturale ºi cu o geometrie

variabilã.

Tonul a fost dat de SUA, care în postura de victimã a

reuºit sã convingã Moscova ºi Bejingul sã se alãture

acestei „Noi Cruciade” împotriva Islamului, consideratã

religia „terorii”.

Cum „menajul în trei” stârnea ºi unele invidii ºi

rivalitãþi, „luna de miere”, care a durat pânã în 2008, s-a

spulberat odatã cu eºecul militar american care se

prefigura în Irak ºi Afganistan ºi cu invazia Georgiei de

cãtre armatele Rusiei.

Dar, „marea resetare”, sub forma Noii Ordini Mondiale

(N.O.M.) ºi modelul de guvernanþã globalã sub

conducerea ºi controlul Unchiului Sam, s-a transformat

brusc într-o confruntare ritualicã care a generat o serie

de crize: a monedelor, a economiilor ºi un adevãrat rãzboi

comercial între SUA ºi China pentru acapararea pieþelor

ºi resurselor, la care a fost atrasã ºi UE.

Pe un alt plan, au existat ºi interferenþe politico-

militare ale Chinei, alãturi de Rusia, în conflictele

militare în care erau implicate SUA, mai exact: Siria,

Afganistan, Yemen, Irak, Libia, unde se confruntau militar

indirect SUA cu Rusia.

În acest context geopolitic tensionat, am avut parte ºi

de un adevãrat rãzboi comunicaþional în cadrul

diverselor reuniuni ºi conclavuri internaþionale, unde

prin vocile Chinei ºi Rusie, s-a afirmat noul principiu al

multipolarismului ºi încheierii hegemoniei americane

în relaþiile internaþionale. Atât China, cât ºi Rusia, þãrile

din BRICS ºi din Orientul Mijlociu Extins, au susþinut

realizarea „marii resetãri”, care, însã, sã þinã seama ºi

de existenþa lor, a cãror voci trebuie sã fie ascultate ºi

respectate. Dar, susþinãtorii noului curent neomarxist,

sau cum se poate numi o asemenea miºcare haoticã din

interiorul societãþii americane, având drept „ghid suprem”

pe George Soros ºi Partidul Democrat, au lansat o

adevãratã ofensivã în direcþia Europei, instituþiilor sale

supranaþionale, pentru a crea o masã criticã în rândul

elitelor politice ºi tehnocrate, cât ºi prin ONG-uri afiliate,

cu misiunea de a promova viziunea Ocultei mondiale

privind Nouã Ordine Mondialã, cãlcând în picioare cu

dispreþ ºi aroganþã principiile stipulate în tratatele care

au stat la baza înfiinþãrii UE ºi NATO. NATO, deºi se

proclama a fi o organizaþie politico-militarã defensivã,

care apãrã pacea ºi democraþia, în realitate s-a dovedit a

fi o maºinã de rãzboi care serveºte interesele geopolitice

ºi geostrategice americane (de fapt ale corporaþiilor) în

lupta pentru hegemonie militarã ºi economicã la nivel

global.

Crizele economico-financiare ºi recesiunile succesive

produse de administraþiile americane la nivel planetar

au generat tensiuni geopolitice care au repornit motoarele

complexului militaro-industrial american ºi rotativa de

tipãrit dolari... fãrã numãr.

David Hawkins, în lucrarea „Putere vs. Forþã”, Ed.

Cartea Daath, 2005, afirma cã „Atunci când o naþiune se

abate de la alinierea cu spiritul omului, ea poate deveni

un criminal internaþional. Ori naþiunile conduse de

religie ºi nu de spiritualitate sunt intolerante, conduc la

vãrsare de sânge, la conflicte.”

Recunoaºtem în aceste cuvinte comportamentul

marilor puteri posedate de dorinþa de acaparare ºi

devorare a micilor state.

În aºteptarea „Marii resetãri” – ºoc ºi surprize

geostrategice!

Geopolitica pandemiei de Covid-19 a marcat o nouã

etapã a escaladãrii confruntãrii SUA-China pe de o parte

ºi aliaþii lor pe de altã parte, perturbând pieþele de

aprovizionare cu materiale ºi echipamente medicale,

inclusiv vaccinuri, care s-au reflectat într-o contracþie a

economiei la nivel global ºi o încetinire a proiectelor de

investiþii de mare anvergurã.

Anul 2022 a adus în fata omenirii o nouã provocare

ºocantã ºi o surprizã geostrategicã prin invazia militarã

rusã în Ucraina, transformatã într-un rãzboi hibrid

sângeros, finanþat cu generozitate de administraþia Biden

ºi UE prin intermediul NATO.

Omenirea a fost surprinsã ºi de aceastã datã de efectele

dezastruoase ce i-au urmat acestei invazii, prin

declanºarea unei crize alimentare ºi energetice atât în

Occident, dar ºi în þãrile lumii a treia, de contra-mãsurile

luate de Moscova ca rãspuns la sancþiunile fãrã precedent

impuse de SUA ºi UE la adresa statului rus ºi oligarhilor

sãi cu afaceri în statele occidentale.

Prin acest rãzboi, care va duce la distrugerea totalã a

Ucrainei (aflatã în faliment ºi secãtuitã de oligarhii din

jurul preºedintelui Zelenski), Rusia a transmis un mesaj

clar Occidentului cã mãsurile de încercuire a Rusiei cu

baze militare NATO de la Marea Balticã la Marea Neagrã

trebuie sã înceteze dacã SUA mai doresc ca Rusia sã se

alãture în continuare proiectului de a realiza Nouã Ordine

Mondialã.

Dupã ºase luni de rãzboi, Ucraina a declarat prin vocea

preºedintelui ei cã nu este în mãsurã sã achite cele 20

miliarde dolari datorie suveranã, ceea ce va permite

fondurilor de investiþii ºi corporaþiilor americane,

britanice ºi germane sã cumpere þara cu pãmântul sãu

manos ºi bogãþiile subsolului.

Generând conflictul ruso-ucrainian, SUA prin

intermediul NATO, a reuºit o loviturã de maestru,

revenind cu „arme ºi bagaje” pe teritoriul european,

atrãgând în aceastã aventurã militarã o Europã aflatã în

derivã, în cãutarea unei noi direcþii ºi a unei noi arhitecturi

instituþionale care sã menþinã captive statele Europei

Centrale ºi de Est, devenite vasali neputincioºi în faþa

marilor puteri europene aflate în plinã crizã economicã

ºi de soluþii salvatoare.

Un alt actor aspirant la poziþia de „ghid suprem” în

Noua Ordine Mondialã, China, îºi continuã strategia de

învãluire militarã ºi izolare comercialã a Taiwanului ca

rãspuns la mesajele de susþinere, inclusiv militarã,

transmise de administraþia Biden, de naturã a radicaliza

poziþiile vecinilor Taiwanului, care se simt ameninþaþi

de prezenþa militarã activã a forþelor chineze în zonã.

Deci, „Marea resetare”, promisã de Oculta globalistã

ca fiind o „revoluþie a democratizãrii relaþiilor

internaþionale ºi o oportunitate pentru o lume a pãcii

ºi cooperãrii”, s-a dovedit de fapt a fi o nouã amãgire,

care s-a transformat într-o „mare deziluzie”, cum a numit

laureatul Premiului Nobel pentru economie, Joseph

Stiglitz, globalizarea.

Transgenderismul ºi transhumanismul – douã

„ideologii” neomarxiste care promit nemurirea ºi

mântuirea sufletelor prin noile tehnologii ºi I.A

Yoval Noah Harari, în lucrarea „Homo Deus”, ne invitã

sã reflectãm cu privire la influenþa noilor tehnologii ºi

I.A asupra omului viitorului, vieþii sociale ºi spirituale,

cu beneficiile ºi mutaþiile negative profunde ce le vor

produce, astfel cã umanitatea va avea o nouã configuraþie

geneticã, pregãtind o nouã etapã a evoluþiei rasei umane:

OMUL HIBRID.

De-a lungul mileniilor, istoria este bogatã în revoluþii

tehnice, economice, sociale, politice ºi spirituale, care

au marcat salturi în evoluþia omenirii, singura constantã

a acestor momente de rupturã ºi de repornire a ciclului

creaþiei a fost Umanitatea.

„Chiar dacã detaliile sunt obscure, direcþia generalã a

secolului XXI este clarã ºi anume, Homo Sapiens de azi

sã dobândeascã puterile divine ale creaþiei ºi distrugerii

ºi sã acceadã la rangul de Homo Deus. Omul viitor va

împrumuta de la zei nu numai omnipotenþã, ci ºi

supercapacitatea, atât ºtiinþificã, cât ºi cea de a zãmisli ºi

crea fiinþe noi, de a transforma corpurile lor, de a controla

mediul înconjurãtor ºi timpul; de a citi în spirite ºi de a

comunica la distanþã, de a cãlãtori cu foarte mare vitezã

ºi bineînþeles de a scãpa de moarte ºi a trãi veºnic. În

cãutarea sãnãtãþii, fericirii ºi puterii, oamenii îºi vor

modifica, puþin câte puþin, trãsãturile lor, apoi o alta,

pânã când ele nu mai sunt umane. Tot mai mulþi oameni,

organizaþii, inclusiv guvernamentale, acordã o atenþie

serioasã cãutãrii nemuririi, fericirii, puterilor divine, dar

în ciuda progreselor ºtiinþifice în domeniile I.A.,

nanotehnologiei, nimeni nu este în mãsurã sã prevadã

încotro se îndreaptã cu atâta grabã, în urmãtoarele

decenii. Surprize vom întâlni în planul medicinei, unde

diferenþele dintre vindecare ºi ameliorare nu vor mai

exista, la fel în zona geniului geneticii, când se vor face

intervenþii pentru fecundarea în vitro ºi testarea ADN-

ului oului fecundat pentru a obþine mutaþiile genetice

dorite, copii cu un aspect fizic comandat ºi capacitãþi

intelectuale superioare. O serie de boli genetice sunt pe

cale de a fi vindecate sau menþinute sub control medical

aplicându-se noile tehnologii, care intrã însã în

contradicþie cu lipsa unor reglementãri legale. Toate

aceste preocupãri, care aparþin mediului ºtiinþific ºi

academic, au devenit probleme pe agenda zilnicã a tot

mai multor persoane, miºcarea eugenistã, cãzutã în uitare

dupã cel de-al Doilea Rãzboi Mondial pentru cã amintea

umanitãþii de experienþele din lagãrele morþii, iatã cã

astãzi capãtã noi valenþe ºi este susþinutã cu argumente

ºtiinþifice, etice ºi morale.”

Deci, suntem la un prag de trecere spre o civilizaþie

super-tehnologizatã, a oamenilor roboþi ºi a roboþilor

tot mai umani, care ne invitã la meditaþie privind modul

în care alegem sã folosim noile tehnologii, sã înþelegem

mai bine ceea ce se petrece ºi sã hotãrâm ce avem de

fãcut, înainte sã decidã ele pentru noi.

Aºadar, lumea care va sã vinã este deja o realitate

tangibilã, care ne dezvãluie în mod brutal provocãrile la

care civilizaþia post-umanã va fi supusã, actualele

concepte ºi formulãri privind libertatea, democraþia,

bunãstarea, fericirea, iubirea de sine ºi a aproapelui, vor

fi „îmbrãcate în haine glamour”, în pas cu modificãrile

structurale ale societãþii, inclusiv la nivel spiritual.

Oliver Rey, matematician ºi filozof, este autorul cãrþii

„Momeala ºi nenorocirea transhumanismului”, în care

se referã la câteva întrebãri care preocupã mediul

ºtiinþific ºi academic, ºi nu numai, ºi anume:

– Transhumanismul marcheazã o rupturã în evoluþia

omului?

– Transhumanismul este o utopie modernã sau o

ideologie?

– Care este legãtura între transhumanisti ºi gnostici?

– Procrearea medicalã asistatã deschide uºa

transhumanismului?

– Hrana zilnicã ºi activitãþile sociale vor fi trecute în

zona metanerului, virtualã?

– Transhumanismul poate fi considerat o rupturã în

evoluþia rasei umane, dar ºi o adaptare a omului la
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civilizaþia viitorului bazatã pe noile tehnologii ºi I.A.?

Transhumanismul îºi propune sã foloseascã mijloacele

tehnologice disponibile nu numai pentru a transforma

natura, cum a fost cazul pânã în zilele noastre, ci ºi fiinþele

umane, fie modificându-le constituþia biologicã, fie

hibridizându-le cu maºina.

Efectele sunt foarte importante, întrucât oamenii dotaþi

cu puteri ºi abilitãþi sporite nu mai pot fi consideraþi

oameni, ci având un statut tranzitoriu cu o evoluþie rapidã

datã de mariajul dintre organic ºi anorganic.

Problema impune o reglementare juridicã a statutului

omului-hibrid în raport cu oamenii obiºnuiþi, fiind o

chestiune de eticã socialã ºi moralã, de egalitate de ºanse

pe piaþa muncii, între cele douã categorii.

Avem pe de o parte oameni dotaþi cu puteri artificiale

superioare ºi oameni obiºnuiþi care pot fi consideraþi

oameni inferiori ºi trataþi discriminatoriu în a accesa

diverse profesii.

Tendinþa care se manifestã încã din acest stadiu este

de ocupare a pieþei de muncã tot mai mult cu roboþi

dotaþi cu I.A., în detrimentul lucrãtorilor obiºnuiþi. Va fi

o perioadã de tranziþie pânã când oamenii nemodificaþi

genetic sau tehnologic vor accepta aceastã situaþie, de

aceea societatea viitorului trebuie sã se îngrijeascã ºi de

aceastã categorie, sã-i integreze profesional ºi social,

asigurându-le un trai cât de cât decent.

Transhumanismul nu mai este o utopie, ci o realitate

tot mai apãsãtoare pe mãsurã ce noile tehnologii ºi I.A.

se perfecþioneazã ºi devin parte a vieþii noastre cotidiene,

„atotvãzãtoare ºi omniprezentã”, care ne ghideazã ºi ne

controleazã vieþile.

Recentele cercetãri ale neuroºtiintelor sunt

spectaculoase ºi depãºesc cu mult aºteptãrile, transferul

creierului pe suport numeric, creºterea capacitãþilor prin

amalgamarea cu ºtiinþa, diminuarea îmbãtrânirii ºi a

morþii, nu mai sunt utopii, ci realitãþi tulburãtoare care

rãstoarnã ordinea valorilor ºi conceptelor care au cãlãuzit

umanitatea pânã azi.

Mai mult, fondatorii World Transhumanist Asociation

(1998), David Pearce ºi Nick Bostrom, au anunþat pãºirea

într-o nouã erã, unde „toate experienþele dezagreabile

vor lãsa locul creºterii plãcerilor dincolo de frontiera

experienþei umane. Pe mãsurã ce tratamentele de bunã

dispoziþie ºi terapiile genetice din ce în ce mai eficiente

ºi mai sigure vor deveni disponibile, ar putea fi posibilã

punerea în operã a ingineriei paradisului”.

Potrivit lui Bostrom, „în curând ar fi posibil sã se atingã

mult mai bine ºi mai repede obiectivul de a ajunge în

Rai înghiþând în fiecare zi o pastilã sau un cocktail de

pastile. Aceasta utopie a mântuirii omului prin

tehnologie prinde contur deja, neomarxiºtii, susþinãtori

ai „Marii resetãri”, exercitã presiuni pentru a se adopta

legi ºi norme juridice care sã promoveze ºi sã impunã

transgenderismul ºi transhumanismul la nivel naþional

ºi global, schimbarea alimentaþiei clasice ºi înlocuirea

cu hrana pe bazã de insecte care sã fie „cultivate” de noii

fermieri neomarxisti.

Deja sunt alocate fonduri europene nerambursabile

pentru a pune pe picioare o adevãratã industrie alimentarã

care sã înlocuiascã fermele zootehnice ºi industria agro-

alimentarã.

În medicinã, pentru fabricarea de medicamente ºi

cosmetice pe bazã de insecte s-au înfiinþat institute de

cercetãri care obþin rezultate remarcabile, înlocuind

treptat medicamentele sintetice. Un exemplu de vizionar

în materie a fost regretatul acadimician Mircea Ciuhrin,

care din 1995 a pus bazele în România a societãþii

comerciale „Insect Pharm” care producea medicamente

ºi cosmetice pe bazã de insecte, produse certificate ºi

premiate în Occident ºi în þara noastrã. Personal, fiind

într-o situaþie grea de anemie severã, am fost beneficiarul

unui tratament personalizat realizat de dl. academician,

tratament care surprins prin rezultatele sale

spectaculoase. Deci, proteinele ºi alte „bunãtãþi” produse

de insecte (inclusiv albine), pot fi folosite cu succes în

susþinerea medicinei homeopate, pentru a scãpa treptat

de produsele Big Pharma. Dar sã impui prin legi

renunþarea la creºterea animalelor ºi procesarea lor pentru

alimentaþia oamenilor cu argumentul ridicol cã din cauza

lor se polueazã mediul, este prea mult ºi prea forþat,

oamenii fiind creaþi sã fie omnivori ºi nu sã se hrãneascã

cu insecte.

Într-adevãr, sunt popoare asiatice care consumã tot ce

miºcã ºi tot ce zboarã, mai puþin avioanele ºi

submarinele, dar asta este o altã poveste ºi tine de tradiþii

ºi nevoia de supravieþuire într-un climat neprietenos

pentru cultivarea cerealelor sau creºterea animalelor.

Acest mod de viaþã corespunde ºi modului de organizare

spiritualã a societãþii ºi potenþialului economic al fiecãrei

þãri.

Occidentul, la semnalul SUA, a trecut serios la treabã

pregãtind cadrul juridic pentru ca aceste noi concepte sã

devinã realitate obligatorie, sancþionând cu fermitate pe

cei care se vor opune.

Trãim în zona absurdului ridicat la rang de lege, care

va „reseta” din temelii ºi sistemul de educaþie ºi

învãþãmânt pentru viitor, având drept „far cãlãuzitor”

transgenderismul ºi transhumanismul.

Pentru a ne descreþi frunþile, voi relata pe scurt o

întâmplare din perioada când eram diplomat-spion în

Orient. Printre relaþiile create în mediul diplomatic, am

avut onoarea sã mã împrietenesc cu un diplomat de rang

înalt din India, fost demnitar în þara sa, care m-a invitat

cu soþia la el acasã sã cinãm. Printre aperitive ne-a servit

ceva ce pãreau a fi seminþe negre de floarea soarelui cu

niºte „tãiþei”, foarte picante. Am servit cu o oarecare

ezitare, dar din politeþe a trebuit sã consum o bunã parte

din porþia atribuitã, ceea ce i-a produs o imensã

satisfacþiei gazdei, care ne-a anunþat cu mândrie cã aceste

aperitive formate dintr-un soi de gândaci ºi viermi (cury)

sunt delicateþuri primite de acasã, foarte scumpe, care

sunt oferite numai celor consideraþi a fi prieteni adevãraþi.

Normal cã primind aceste „informaþii” mãgulitoare, am

simþit ºi eu ºi soþia cum acei gândaci ºi viermiºori încep

sã cãlãtoreascã prin stomac, cu greu rezistând sã nu-i

returnãm gazdei. Au mai fost ºi alte „bunãtãþi” greu de

identificat, dar nu mai contau, aºa cã am încercat sã

scurtãm dineul argumentând cã trebuie sã ajungem la

ambasadã la o anumitã orã întrucât am lãsat copiii în

grija soþiei unui coleg.

Ajunºi acasã, a fost o adevãratã cursã cine ajunge

primul la baie pentru a trimite la plimbare „goangele”,

cum le denumeºte ministrul Daea, iar pentru zona

picantã am aplicat cuburi de gheaþã pãrþii dorsale. Dar

ce conteazã. Prietenia romano-indianã sã trãiascã!

Existã o legãturã între transhumanism ºi gnosticismul

modern; gnosticii vechi visau la o conºtiinþã superioarã

a unui spirit liber de orice ataºament material, iar

reprezentanþii eminenþi ai gnosticismului modern,

transhumanistii, sperã sã supunã în întregime materia

spiritului graþie noilor tehnologii. Dualismul

transhumanist apare de o manierã clarã în transferul

spiritului în ordinator: ar trebui ca spiritul sã nu aibã

nimic de a face cu corpul, pentru ca altfel sã poatã

schimba total suportul. Transhumaismul vrea ca prin

mijloace materiale sã acceadã la condiþia angelicã.

Procrearea artificialã, medicalã asistatã ºi

transhumanismul sunt „sinergie”. La început considerat

paleativ, fecundarea in vitro, prin mijloace spitaliceºti, a

dat consistenþã ideii potrivit cãreia o nouã fiinþã se naºte

nu prin întâlnirile dintre un bãrbat ºi o femeie, ci în

prezenþa a „doua materiale genetice”, raporturile sexuale

dintre bãrbat ºi femeie nefiind decât o modalitate arhaicã.

Procreaþia artificialã este consideratã de cãtre exegeþii

transhumanismului ca „etapã necesarã în procesul

transhumanþei globalizantã, bãrbatul ºi femeia fiind

nedoriþi în viitorul proces de procreaþie”.

Am pãºit deja într-o lume a iluziei libertãþii,

democraþiei ºi vieþii veºnice oferite de noile tehnologii

dotate cu I.A., unde hrana zilnicã ºi activitãþile sociale

vor fi trecute în zona virtualã unde conexiunile neuronale

se vor realiza de la omul-hibrid spre I.A. ºi invers. Lumea

va deveni un joc virtual de societate, unde magia iluziei

va înlocui realitatea tangibilã.

Franþa, cu tradiþiile sale în folosirea laboratoarelor de

idei pentru a promova Iluminismul, iatã cã în 2022 se

poziþioneazã ca o adevãratã putere în domeniul

tehnologiilor de vârf ºi I.A., care îndeamnã investitorii

sã abordeze cu curaj ºi încredere domeniul investiþiilor

imobilare virtuale (metarvese) care se vor dovedi mai

rentabile decât cele reale. Prima agenþie Meta-Estate

propune aceste investiþii care promit câºtiguri ºi de zece

ori mai rentabile decât imobiliarele reale ºi o creºtere

constantã a preþurilor. Industria imobiliarelor virtuale

va fi o alternativã la plasamentele tradiþionale ºi la

livretele de economii, iar pânã în 2030 va valora 30.000

miliarde dolari. Deja Franþa anului 2022 preferã aceste

plasamente.

Concluzii

De-a lungul istoriei sale zbuciumate, umanitatea a reuºit

sã performeze tehnologic ºi sã atingã niveluri de progres

ºtiinþific nebãnuite care însã au avut ºi efect de bumerang,

ciclic, rasa umanã fiind pusã în pericol de nesãbuinþa

omului de a rivaliza cu Marele Creator. Astãzi ne aflãm

la un asemenea prag decisiv pentru viitorul omenirii ºi

al planetei Terra, când revoluþia ºtiinþificã este tot mai

prezentã în viaþa de zi cu zi, când noile tehnologii au

creat o nouã lume, a I.A., care este capabilã sã modifice

fundamental legile fizicii mecanice creând noi

discipline: fizica cuanticã, bionanotehnologia, robotica,

neurotehnologia, ingineria geneticã etc.

Provocarea viitorului este ca aceastã I.A. sã se

transforme în inteligenþã vie, care sã preia controlul asupra

„creatorului” sãu ºi sã-l transforme în sclav. Evoluþia

I.A.. va ridica probleme de ordin juridic ºi etic. Deja

mediul academic ºi ºtiinþific au pe agenda dezbaterilor

ºi analizei teme interesante privind statutul juridic al

roboþilor, dacã trebuie incluºi în categoria materiei vii

(roboþii biologici care pot stimula sentimente ºi pot

interacþiona la stãrile sufleteºti ale oamenilor) ºi li se

poate aplica statutul juridic pentru protecþia animalelor

sau a oamenilor. Treptat roboþii vor face parte din viaþa

de zi cu zi a omului devenind: animal de companie, ajutor

în gospodãrie, meditator ºi îndrumãtor pentru

învãþãmântul ºi educaþia ºcolarilor ºi studenþilor, dar ºi a

oamenilor care permanent trebuie sã-ºi lãrgeascã

cunoºtinþele ºi competentele în raport cu noile profesii

ce vor apare.

Referindu-ne la aplicaþiile noilor tehnologii în

domeniul militar, este interesant sã menþionãm nivelul

ridicat atins de Agenþia Americanã pentru Cercetare

Avansatã (DARPA) în domeniul „electronicii efemere”,

care are drept obiectiv sã facã sã disparã materialul ºi

echipamentele militare abandonate în teatrele de

operaþiuni pentru a nu cãdea în mâna inamicului. Pe un

alt plan, în rândul tinerilor americani ºi nu numai a apãrut

„moda body hacking”, care constã în fuzionarea organicã

cu cea anorganicã prin autogrefarea de implanturi de

noi tehnolgii în scopul de a dobândi simþuri ºi puteri

suplimentare care sã-i facã „supra-oameni”.

Deja progresele înregistrate în evoluþia I.A. sunt rapide

ºi se extind la nivelul reþelei planetare cu un ritm ce nu

poate fi comparat cu cele cunoscute pânã în prezent,

omul aflându-se într-un amplu proces de metamorfozare

fiind ispitit de posibilitãþile infinite oferite de fuzionarea

lui cu I.A.

Transgenderismul ºi transhumanismul, considerate

drept „sculpturã socialã” a corpului uman ºi o miºcare

culturalã ºi intelectualã a noii generaþii de neomarxisti,

este o miºcare care are la bazã dreptul individului de a

dispune cum doreºte de corpul sãu, inclusiv de a-ºi

schimba sexul.

„Marea resetare” a lumii de azi ºi de mâine, aºa cum

ni se prezintã de cãtre neomarxistii globaliºti, pregãteºte

condiþiile generalizãrii modului de viaþã virtual în

universuri paralele, viaþa realã fiind descrisã ca fiind o

iluzie a propriilor noastre gânduri ºi dorinþe.

Aceastã evoluþie a civilizaþiei post-umane nu mai este

de domeniul filmelor SF, amurgul democraþiei

occidentale ºi înlocuirea ei cu forme brutale ºi mai

sofisticate ale dictaturii noii burghezii, a patronilor care

deþin controlul producþiei roboþilor ºi a softurilor I.A.,

este deja o realitate cotidianã în spatele cãreia se duce

un rãzboi nemilos între giganþii din domeniu pentru

hegemonia ºi controlul spaþiului virtual.

Sã ne fereascã Dumnezeu ca I.A. ºi noile tehnologii sã

încapã pe mâna unor indivizi cu probleme serioase de

ordin psihic, care ar putea introduce în programul

roboþilor comenzi care incitã la violenþã, transformând

chiar ºi roboþii casnici, colaborativi, în arme de distrugere

a rasei umane!
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Desfãºuratã în perioada 21-30 septembrie a. c., ediþia

a XV-a a programului aniversar anual organizat de

Muzeul judeþean „Teohari Antonescu” a cuprins

manifestãri culturale care au avut loc la Giurgiu,

Comana, Bolintin Vale ºi Bucureºti, în parteneriat cu

colaboratori de prestigiu. Majoritatea inedite,

evenimentele despre care vom relata în continuare au

fost realizate cu sprijinul unor prieteni constanþi ºi

sponsori ai instituþiei organizatoare. Mai bogatã ºi mai

variatã decât precedentele, ediþia din acest an a urmãrit

sã readucã în atenþia publicului, a specialiºtilor ºi a

autoritãþilor importanþa cultural-ºtiinþificã ºi educativã

a Muzeului, dupã perioada restricþiilor impuse de

pandemia COVID 19.

Fotografie aerianã, etnografie
Seria manifestãrilor a început miercuri, 21 septembrie,

la sediul central al instituþiei, cu vernisajul expoziþiei

„Fotografie aerianã”, realizatã de artistul bulgar Yavor

Micev, din Ruse. Dedicatã Zilei independenþei Bulgariei

(22 septembrie), etalarea a reunit peste 30 de fotografii

realizate de artist cu ajutorul unei platforme radio

controlate fãrã pilot (dronã). Imaginile prezintã clãdiri

ºi peisaje din oraºul Ruse ºi din împrejurimile acestuia,

surprinse în aproape toate anotimpurile. Alãturi de

public, la vernisaj au participat oficialitãþi din Ruse ºi

Giurgiu, precum ºi reprezentanþi ai Asociaþiei

„Euroregiunea Danubius”, coorganizator al

evenimentului.

Ziua urmãtoare (joi, 22 septembrie) a fost dedicatã

etnografiei, prin realizarea fotoexpoziþiei stradale

„Gospodãria tradiþionalã din zona Mihãileºti-Vlaºca

(sec. XIX-XX)”, care va fi prezentatã integral în luna

octombrie, într-un cadru inedit.

Conferinþã de presã ºi „masã rotundã”
Programul a continuat vineri, 23 septembrie, cu o

conferinþã de presã a cãrei temã („Proiectele ºi

programele muzeului în 2022") a captat interesul

reprezentanþilor mass media aflaþi la eveniment. În cadrul

Evenimente inedite la „Zilele Muzeului giurgiuvean 2022"
discuþiilor, managerul Gabriel Dumitru ºi muzeograful

Emil Pãunescu au vorbit despre activitãþile desfãºurate

de Muzeu în cursul anului, precum ºi despre cele care

vor avea loc în viitor.

Seria manifestãrilor a fost reluatã luni, 26 septembrie,

cu masa rotundã”Nichifor Crainic. 50 de ani de

eternitate”, desfãºuratã la sediul Episcopiei Giurgiului,

în parteneriat cu instituþia gazdã, având concursul

colecþionarului Nicolae Scurtu. Evenimentul a reunit

specialiºti în istorie, literaturã ºi teologie. Ulterior

dezbaterilor, aceºtia au participat la vernisarea unei

expoziþii comemorative (realizatã de Muzeu la sediul

sãu central) dedicatã academicianului evocat ºi au

efectuat o vizitã documentarã la Mãnãstirea Comana.

Expoziþii ºi fotoexpoziþie omagiale
În continuarea programului, marþi, 27 septembrie, la

etajul clãdirii Muzeului din strada C. D. Gherea, a fost

vernisatã expoziþia „Scriitori giurgiuveni”. Realizatã de

secþia de istorie memorialã a instituþiei, în parteneriat cu

colecþionarul Nicolae Scurtu, etalarea constituie un

omagiu adus academicienilor Nichifor Crainic (la 50 de

ani de la moartea sa) ºi Tudor Vianu (la 125 de ani de la

naºterea acestuia). Participanþii (între care ºi elevi ai

instituþiei de învãþãmânt care poartã în Giurgiu numele

fiului mai mare al doctorului Alexandru Vianu) au putut

vedea documente ºi fotografii originale, volume de epocã

ºi contemporane, care amintesc despre cele douã

personalitãþi evocate cu acest prilej.

Urmãtorul moment din cadrul „Zilelor Muzeului…” a

avut loc la Bolintin Vale, unde miercuri, 28 septembrie,

a fost vernisatã o expoziþie comemorativã dedicatã

poetului Dimitrie Bolintineanu, la 150 de ani de la

trecerea sa la cele veºnice. Emil Pãunescu, muzeograful

care a colecþionat cu pasiune majoritatea ediþiilor antume

ºi postume din opera celui comemorat, a alcãtuit o suitã

de panouri cu imaginile acestora, pe care le-a dãruit

Asociaþiei de Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu.

La prezentarea lor a participat un grup de liceeni din

localitatea natalã a fostului ministru din epoca

domnitorului Alexandru Ioan Cuza, adolescenþi care s-

au arãtat încântaþi de expunerea preºedintelui Asociaþiei

ºi de aceea a donatorului.

Lansare de carte la Bucureºti
Una dintre activitãþile care a atras atenþia în mod

deosebit în cadrul programului s-a desfãºurat joi, 29

septembrie, la Muzeul Naþional de Istorie a României

Gelu BRÎNCOVEANU

(în parteneriat cu aceastã instituþie), reprezentatã la

eveniment de directorul dr. Ernest Oberländer-

Târnoveanu. Întreg colectivul de specialiºti ai Muzeului

din Giurgiu, împreunã cu colegi de la Bibliotecã ºi Arhive

au fost invitaþi sã participe la lansarea celor douã volume

din lucrarea „Fals tratat de muzeologie”, scrisã de Emil

Pãunescu. Autorul a moderat o dezbatere interesantã,

între cei opt vorbitori numãrându-se personalitãþi ale

vieþii culturale (profesori universitari, cercetãtori,

scriitori) din Capitalã ºi din judeþul Giurgiu. Prin

generozitatea sa ºi prin bunãvoinþa Editurii „Sud” din

Bolintin Vale o serie de instituþii ºi de specialiºti au

primit în mod gratuit câte un set din cele douã volume.

Din câte cunoaºtem, aceastã lucrare este o premierã în

istoriografia româneascã. O carte ineditã care credem cã

va suscita reacþii în presa de specialitate.

Stilouri în premierã
Programul „Zilele muzeului…” s-a încheiat vineri, 30

septembrie, cu vernisarea expoziþiei „Colecþia de stilouri

Petre Crãciun”. Etalarea cuprinde peste 70 de modele

unice, realizate de producãtori români cunoscuþi în

perioada comunistã („Flamura Roºie” Sibiu,

Întreprinderea de industrie localã „Archimet” Sibiu,

Întreprinderea „Drum Nou” Bucureºti, Întreprinderea

Chimicã Cluj), dar ºi stilouri realizate de artizani din

domeniul cooperaþiei meºteºugãresti (piese unice

produse de Radu Tvers ºi de Ferdinand Tvers). Un spaþiu

expoziþional special este dedicat câtorva instrumente

de scris care au aparþinut unor personalitãþi ale

învãþãmântului din Giurgiu (este vorba despre profesorii

Marinel Marinescu, Ion Dincã, Mihaela Georgescu,

Gheorghe Rãboj). Alãturi de toate acestea a mai fost

prezentat un microfond documentar editat de

Întreprinderea „Flamura Roºie” (broºuri, afiºe, legitimaþii

de muncã, fotografii). Majoritatea pieselor expuse cu

acest prilej sunt descrise detaliat în volumul autorului

Petre Crãciun, intitulat „Istoria ºi catalogul stilourilor

româneºti”, tipãrit în acest an la Editura „Zorio”. Publicul

prezent, format majoritar din elevi, s-a arãtat interesat ºi

încântat de instrumentele de scris vizionate, care provin

dintr-o perioadã istoricã mai puþin cunoscutã lor. O epocã

pe care conducãtorii de atunci ai României o numeau

„de aur”…

Vernisajul expoziþiei bulgare

Conferinþa de presã

Aspect de la expoziþia de stilouri

Prezentarea expoziþiei Tudor Vianu

Masa rotundã Nichifor Crainid 50

Lansare de carte la Muzeul Naþional de
Istorie al României
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Astãzi, când se vorbeºte din ce în ce mai mult despre colaboratorii Securitãþii ca poliþie politicã ºi

când se descoperã cã o mulþime de oameni, de toate categoriile sociale, au fost, dacã nu colaboratori,

cel puþin turnãtori, mi-am adus aminte cã ºi eu am avut de-a face cu aceastã instituþie, ºi încã de trei ori,

instituþie numitã într-o vreme „mâna armatã a Partidului Comunist”.

Prima datã am avut de-a face dupã ce tatãl meu a fost arestat ca duºman al poporului, când aceastã instituþie ne-a fãcut o percheziþie

acasã, ne-a lãsat muritori de foame ºi apoi ne-a stabilit domiciliul forþat.

Apoi au trecut anii ºi eu am ajuns cadru didactic universitar (ascunzând faptul cã eram fiu de duºman al poporului, omorât de

Securitate în puºcãrie). În seara cutremurului din 1977 þineam un seminar la o grupã de studenþi. Dupã ce zguduirea clãdirii se

stinse, am reuºit sã vorbesc la telefon cu cei de acasã, liniºtind familia ºi am ieºit s-o pornesc spre casã. Nu mai circula nimic cu care

sã pot ajunge în celãlalt capãt al Capitalei. Atunci, un student, grec, a venit lângã mine propunându-mi sã mã ducã acasã, el fiind cu

maºina. Am acceptat, dar în drum mi-a spus cã opreºte o clipã la ambasadã pentru a vedea ce fac pãrinþii lui care se aflau în România.

Probabil cã la intrarea în curtea ambasadei am fost fotografiat. Cu asta se ocupa securitatea când capitala zãcea în ruine. Am ajuns

acasã ºi i-am mulþumit pentru gestul fãcut. În timp ne-am înprietenit ºi chiar ne-am fãcut câteva vizite, eu ajutându-l la învãþat, iar

soþia lui, studentã la universitate, ajutându-mã cu traducerea unor materiale necesare doctoratului la care lucram. ªi uite aºa timpul

trecea. Dupã vreo douã luni, tocmai mã pregãteam sã plec spre facultate, primesc un telefon: „Sunt locotenentul X din cadrul

Ministerului de Interne ºi vreau sã ne întâlnim” am stabilit o întâlnire la Gara de Nord, în drumul meu spre facultate unde el mã

aºtepta cu maºina. Pe drum mã întrebã cu ce fel de studenþi strãni am de-a face. I-am vorbit de vietnamezi, studenþi din Africa, dar

rãspunsul meu nu îl mulþumi. Deodatã întrebã: „dar studenþi greci aveþi?”. Sigur cã am recunoscut, bãnuind unde bate, ºi dupã ce

mã chestionã în ce relaþii sunt cu Nicos (acesta era numele studentului grec) îmi propuse sã continui relaþia cu el, dar în baza legii

23 sunt obligat, ca dupã fiecare întâlnire, sã trec pe la miliþie ºi sã declar în scris ce am discutat. În seara aceea m-am întâlnit cu Nicos

ºi i-am spus ce mi s-a întâmplat ºi cã vom întrerupe relaþia de prietenie, eu nefiind în stare sã devin colaborator al sinistrei instituþii.

A treia ºi ultima mea relaþie cu un organ al Securitãþii s-a petrecut imediat dupã evenimentele din ’89. Dupã zilele Crãciunului se lãsase

frig ºi chiar ninsese un pic. Pe o strãduþã necurãþatã de zãpadã treceam în drum spre casã cu trabantul meu când, din cauza unui dâmb de

zãpadã îngheþatã derapez ºi lovesc uºor o Dacie. M-am dat jos ºi am constatat cã am crãpat stopul Daciei. Nefiind nimeni pe stradã am lãsat

un bilet în parbrizul maºinii cu numele ºi telefonul meu. Vreo douã luni nu se întâmplã nimic, chiar am crezut cã incidentul s-a încheiat, când

primesc un telefon: „sunt cãpitanul Y din Ministerul de Interne ºi aº vrea sã ne întâlnim în starda Popescu Candiano pentru o declaraþie

privint incidentul cu maºina” (la acea  vreme orice incident, oricât de mic, se declara la Miliþie). Am fãcut acest lucru ºi am aflat cã este

securist. Circa douã luni nu dãduse nici un semn de viaþã, ori datoritã vreunei misiuni, ori de frica ce domnea printre ei, securiºtii, în zilele

urmãtoare ale revoluþiei din ’89. Acum începuserã din nou sã prindã curaj ºi sã scoatã capul în lume.

Lumea aºa cum este

Vasile Szolga

Am avut de-a face
cu Securitatea

Virtual
O epistolã necunoscutã a

lui Nichita Smochinã

Firide basarabene

1 Nu a fost, pânã acum, identificat.
2 N. Iorga, Cugetãri în Calendarul Ligii Culturale pe anul 1925.
3 Nichita Smochinã nu a colaborat la revista „Ramuri”.
4 Nu s-a identificat nici o colaborare a lui Nichita Smochinã în
anii 1924–1925.

Biografia publicistului, cercetãtorului, specializat în delicatele

probleme ale Transnistriei, ºi, finalmente, membru de onoare al

Academiei Române, Nichita Smochinã (n. 27 martie 1894,

Mahalaua Dubãsari, Transnistria – m. 14 decembrie 1980,

Bucureºti), necesitã unele investigaþii spre a completa ºi a

definitiva portretul unei personalitãþi însemnate din Basarabia de

odinioarã.

A condus ºi supervizat, între 1941-1944, ziarul Transnistria,

care a fost o autenticã tribunã politicã, socialã, administrativã ºi

culturalã a românilor de dincolo ºi dincoace de Nistru.

A îndeplinit funcþiile de prefect al judeþului Tiraspol ºi deputat

în Rada ucraineanã pentru meritele sale politice ºi culturale.

A stabilit o sumã importantã de legãturi spirituale cu profesori,

istorici ºi cãrturari din Iaºi, unde ºi-a fãcut studiile juridice, ºi cu

alþii din Bucureºti ºi Cluj.

Relevante sunt relaþiile pe care le-a avut cu istoricul ºi cãrturarul

Nicolae Iorga, care îl publicã în ziarele ºi revistele sale.

O dovadã elocventã o constituie publicarea studiului Din

obiceiurile românilor de peste Nistru – Duminica Mare, în

Calendarul Ligii Culturale pe anul 1924, p. 44-52.

Articolul lui Nichita Smochinã, «Anul Nou la moldovenii de

peste Nistru», nu a fost, pânã acum identificat, deºi autorul

intervine, insistent, pe lângã Nicolae Iorga, aºa cum reiese din

epistola, necunoscutã, ce se publicã acum.

*

Iaºi, 7 decembrie 1924

Universitate – Rectoratul

Domnule profesor,

În ziua de 18 octombrie 1924, prin o scrisoare recomandatã,

v-am trimis un articol din viaþa ºi obiceiurile românilor de peste

Nistru: „Anul Nou la moldovenii de peste Nistru”1, cu rugãmintea

a-l da la luminã în Calendarul Ligii Culturale pe anul 1925,

dupã cum ºi în cel din 1924 a apãrut un alt articol: „Duminica

Mare la românii de peste Nistru”.

Dupã cum însã am aflat, acest articol n-a putut fi tipãrit, cãci la

primirea lui mai rãmãsese vreo trei p[a]g[ini] pe care le-aþi

completat d[umnea]voastrã cu câteva cugetãri2.

Dar, în aceeaºi vreme, am aflat, cã va fi tipãrit în Ramuri3 sau

„Neamul Românesc”4, în ambele cazuri de sãrbãtori.

De aceea îndrãznesc a vã supãra încã o datã, domnule profesor,

cu rugãmintea a-l da la lumina zilei în revista Ramuri, deºi nu e

o revistã de folclor, în unul din numerele de sãrbãtori.

ªi aceasta pentru motivul cã în revistã va apare în întregime,

într-un singur numãr, ceea ce va face ca ideile sã se concentreze

mai bine în jurul lui, decât când va apare în câteva numere din

„Neamul Românesc”, pierzând astfel poate ºi interesul ce-l

prezintã.

Aº dori, în aceeaºi vreme sã am ºi un numãr din revistã cu

articolul meu.

Nu cunosc, însã, dacã revista Ramuri, ar putea, din când în

când, sã primeascã câte ceva, poezii populare, dif[erite] articole

etc. cu privire la românii de peste Nistru, pe care, în caz afirmativ,

le-aº trimite cu mare dragoste, cãci ce e drept, ei sunt puþin

cunoscuþi.

Primiþi vã rog, domnule profesor, stima mea.

N. Smochinã

Note

Originalul acestei epistole necunoscute se aflã la Biblioteca

Academiei Române. Corespondenþã primitã de Nicolae Iorga.

Volumul 315. Partea I, f. 272r – 273r-v.

CÂNTEC

Ea desena ceruri cu stele argintii pe cortina

netrasã a lumii spre deliciul lunii

ea se rotea într-un balet circumscris dezinvolt

învãþat de la ornicul cu pasul ºiret

ºi se prelingea într-un alambic

de tãceri dinspre ieri.

Se rotea ca o aripã abia dedatã la zbor

în inima-mi pietruitã cu neliniºti

pieptãnând iluzii albastre în caierul întâmplãrii

îmi smulgea inima din piept

ºi o sãdea în adâncul inimii ei.

Ea se rotea, vie luminã,

venitã din ochiul stâng al poetului

desenând aripi aezilor

pe mururi de cetãþi colbuite de timp.

Dinspre tãrâmuri cu oameni ea, paseri ningea

cu priviri desfrunzite de dureri,

curgea cum o lacrimã tãcerea unui sfârºit

de veac contorsionat de zgura minciunii

ºi numai poeþii damnaþi la umblet cadenþat

prin creierul luminii erau încã vii ºi înãlþau

corturi de cuvinte ce aveau sã salveze

acele grãdini minunate din Eden.

Ea, cu inima mea de poet sãditã adânc

în inima ei, îngenunchea la izvoarele nopþii

ºi cânta un cântec din þara ei.

Nicolae SCURTU

Alexandra
Firitã,

Aceastã rubricã conþine texte selectate

dintre cele publicate pe pagina de

Facebook a revistei „Sud”.

Nichita Smochinã
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Mai mult decât reliefarea unui portret ºi mai mult

decât lãmurirea unor întâmplãri se aflã în paginile

volumului „Reconstituiri cu Ileana Popovici” de

scriitoarea Radmila Popovici, retipãrit la editura

Rotipo în anul 2020 în cadrul colecþiei „Biblioteca

Giurgiuveanã” a Bibliotecii judeþene „I.A.

Bassarabescu” din Giurgiu. Prin intermediul unui

dialog ce acoperã în ordine cronologicã traseul

personal ºi profesional al Ilenei Popovici, presãrat cu

reprezentative fotografii ºi mãrturii ale unor

personalitãþi culturale care au cunoscut-o, transpare

un état d’esprit tonic ºi optimist, specific celei numitã

uneori de critica de film drept o Giulietta Massina

autohtonã. Evocarea este una viabilã grevatã de o

comunicare specialã între cele douã doamne cãci

pentru ambele lumea artei ºi prezenþa lor acolo

reprezintã foarte mult dar ºi pentru cã sunt rude ce s-

au întâlnit relativ târziu.

Radmila Popovici, cunoscuta ºi foarte apreciatã

poetã, traducãtoare ºi textierã de muzicã uºoarã, este

din satul basarabean Floriþoaia-Veche. Din acest loc

provine ramura paternã a Ilenei Popovici, ai cãrei

pãrinþi se refugiazã dupã rãzboi, când Basarabia este

cedatã, în sudul þãrii, în comuna Buturugeni, judeþul

Giurgiu. Dupã o copilãrie austerã însã luminoasã

datoritã atmosferei familiale, tatãl preot ortodox,

mama inginer agronom ºi sora actriþã, efectueazã

clasele primare la Liceul de Muzicã nr. 1 din Capitalã.

Confruntatã cu exigenþele sociale ale vremii urmeazã

patru ani la liceul din Bolintin Vale, iar din 1964 este

studentã la Conservatorul de Muzicã „Ciprian

Porumbescu” din Bucureºti. De la finalizarea studiilor

va lucra la Televiziunea Românã. Se implicã mult în

lumea artisticã a vremii fiind actriþã de cinema,

ilustrator muzical, interpretã de muzicã uºoarã ºi

realizator TV.

Sinceritatea ºi naturaleþea relatãrilor duc cititorul

cãtre descoperirea unui traseu uman extrem de plin

din toate punctele de vedere cu variaþii uneori

spectaculoase. Fiind încã de studentã cooptatã în

numeroase proiecte are ocazia sã cunoascã ºi sã

colaboreze cu persoane de prim rang din lumea

muzicii, teatrului, filmului ºi micului ecran. Realizeazã

lucruri deosebite atât în muzicã ca interpret dar ºi ca

ilustrator muzical al emisunilor de televiziune, filmelor

de lung metraj dar ºi al lotului de gimnasticã. Este

prinsã „în vârtejul” evenimentelor culturale, dar ºi al

celor personale, de cele mai multe ori ele

suprapunându-se. Dincolo ºi dincoace de ecran, unde

ajunge întâmplãtor, Ileana Popovici are o frumuseþe

oarecum atipicã a cãrei fotogenie provine mai degrabã

dintr-un firesc ºi cãldurã umanã dublate de o siguranþã

indusã interlocutorului prin acea inteligenþã ºi

„febricitate a privirii” despre care s-a vorbit. Unii

critici o asociazã cu Rita Tushingham din

faimosul „The taste of honey”, sesizând la ea

acel mod feminin de implicare asertiv nu invaziv.

Domnia sa traverseazã astfel vremurile, cu toate

cãderile ºi ridicãrile de care nimeni nu este scutit,

încercând sã ajute ºi sã genereze bucurie acolo

unde se aflã ºi de cele mai multe ori reuºeºte sã

aducã celor din jur speranþã ºi luminã, ca dar

din dar.

Trei filme, toate „cu probleme” la difuzare,

ºi toate trei foarte importante pentru

cinematografia românã, rãmân definitorii pentru

actriþa par hasard. În ele Ileana Popovici aduce

un farmec aparte într-o lume în care însuºi

farmecul devenise o supapã de salvare de

cenuºiul ce progresa în jur cu

repeziciune.

Regizorul Lucian Pintilie o

zãreºte într-o emisiune muzicalã la

televiziune ºi îi propune rolul

singurului personaj feminin din

filmul „Reconstituirea” (1968),

considerat drept capodopera

cinematografului românesc de pânã

în 1989 ºi achiziþionat de una din cele

mai semnificative instituþii de artã

din lume – MoMA (Museum of

Modern Art) din New York. În acest

film, unde se „reconstituie” cu scop

educativ un act de vandalism ºi unde

totul se transformã repede într-o

tragicã parodie, tânãra reprezintã libertatea

in flesh and blood. O libertate inconºtienþã

care este tratatã cu indiferenþã de toþi cei

prezenþi: oficiali, cameraman, barman,

muncitori, cu excepþia celor doi eroi ai

faptelor ce trebuiesc retrãite la comandã.

Scena din final, inspiratã parcã din Pietà,

în care tânãrul ucis de mulþimea violentã

(George Mihãiþã) este þinut în braþe de

prietenul sãu (Vladimir Gãitan), reprezintã

consecinþa ºi proba pactizãrii cu rãul oferitã

tuturor celor „ce au ochi sã vadã”.

Camera de filmat „neliniºtitã” a celui

mai antonionian regizor român, Mircea

Sãucan, a prins-o în cadrele ei pe Ileana

Popovici cu ocazia realizãrii filmului „100

de lei” (1973). Personajul interpretat de

ea este mãrul discordiei dintre doi fraþi cu

nume de apostoli: Petre ºi Andrei. Primul

este nonconformist poet ºi rebel, interpretat

de Dan Nuþu foarte aproape în spirit de

Tom Courtenay din „Singurãtatea

alergãtorului de cursã lungã”. Celãlalt este

un actor de succes comercial care-ºi

consumã talentul ºi timpul în mondenitãþi,

fiind bine jucat de Ion Dichiseanu care,

aºa cum s-a spus, îl interpreteazã… pe Ion

Dichiseanu. Gestul instinctual al actorului

la întâlnirea cu fratele cel mic este sã-i

ofere o bancnotã de 100 de lei pentru „a-l

expedia” în momentul în care acesta era ultimul lucru

de care avea nevoie. Frivolitatea graþioasã a fetei

tranºazã relaþia dintre cei doi în momentul în care,

deºi este prietena lui Petru, dorind sã devinã actriþã,

alege din calcul sã se ofere fizic lui Andrei.

Descoperirea raportului aparenþã-esenþã ºi implicare-

indiferenþã sunt ideile forþã ale peliculei. Ileana

Alexandru CAZACU

Reîntregire
Popovici, cu un calm aproape matematic, aduce o

proaspãtã, dar amarã candoare într-un film unde

adesea secvenþele par la limita dintre real ºi oniric.

Fiind inspirat ºi din experienþa de viaþã a regizorului

Dan Piþa, „Filip cel bun” (1975) este un coming of age

film, care a fost considerat în momentul apariþiei „nu un

pas înainte, ci un adevãrat salt înainte” pentru

cinematografia noastrã. Dincolo de concesiile fãcute, unele

mari, rãmâne verosimilã revolta interioarã liniºtitã ºi

eficientã faþã de compromis a unui tânãr care vrea un

drum al sãu (nu impus de alþii). Punerea în discuþie a

vinovãþiilor, analiza onestã ºi depãºirea acestora rãmâne

un atribut forte al filmului. Iar personajul interpretat vag

ingenuu de Ileana Popovici ajutã mult la maturizarea lui

Filip (primul rol principal pentru Mircea Diaconu) ºi

ilustreazã acel punct de inflexiune al existenþei unde vina

nu mai aparþine altora, ci exclusiv nouã.

La capãtul lecturii, aceastã carte-interviu pare mai

degrabã o reîntregire decât o reconstituire a douã

jumãtãþi geografice (România ºi Republica Moldova) ºi

artistice (film, respectiv literaturã) ce aparþin aceluiaºi

ansamblu cultural. Este deopotrivã o indirectã propunere

cãtre revizitarea filmelor ºi muzicii unde Ileana

Popovici ºi-a pus amprenta, dar ºi a poeziei Radmilei

Popovici. Unele versurile ale poetei pot creiona

sensibilitatea mãtuºii sale (pentru care bucuria este mai

importantã decât fericirea) ºi trimite fiecãruia dintre noi

un semn de discretã ºi responsabilã bucurie pentru timpul

primit: „Mã rog de o frunzã sã-mi dea din verdeaþã /

când soarele-mi arde venirea aici / sunt doar pe o clipã

cusutã cu aþã / de ploaie cu acul din ghem de arici /

Mã simt muºcãtura din mãrul vãratic / un vierme îmi

cântã în pãr de dormit / ºi poate albastrul vibrând pe

jãratic / ce-n sine absoarbe un mic asfinþit”.

(Nelacrima)

Alexandru Cazacu ºi Ileana Popovici, participanþi la
comemorarea lui Dimitrie Bolintineanu (19 august)
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Spectacol emoþionant al teatrului Bulandra în care

Victor Rebengiuc  interpreteazã ultimul rol al

prestigioasei sale cariere. Fãcând faþã cu brio într-un tur

de forþã unui rol delicat, dificil ºi solicitant pentru marele

actor la 89 de ani, rãmâne pentru colegii tineri, alãturi

de care evolueazã, o ºcoalã de actorie, de delicateþe, de

limpezime artisticã.

Roluri memorabile în film ale maestrului (enumãr

câteva):

– Apostol Bologa în „Pãdurea Spânzuraþilor”;

– Tãnase Scatiu în filmul cu acelaºi nume;

– ªtefan Tipãtescu în „O scrisoare pierdutã”, 1977;

– Profetul în „Profetul, aurul ºi ardelenii”;

– Miticã Poenaru în „Doctorul Poenaru”;

– Iancu Pampon în „De ce trag clopotele, Miticã?”;

– ªtefan Tipãtescu în „O scrisoare pierdutã”, spectacol

TV, 1982;

– „Pãdureanca”

– Ilie Moromete. „Moromeþii”;

– Primarul în „Balanþa”, regia Lucian Pintilie;

– „Omul zilei”

– „Terminus paradis”

– „Niki Ardelean, colonel în rezervã”, regia Lucian

Pintilie;

– „Nunta mutã”

– Ion I. Ion, „Medalia de onoare”,

regia Cãlin Netzer;

– „Marþi, dupã Crãciun”;

– „Câinele japonez”;

– „Aferim”.

ªi teatru:

– Caliban în „Furtuna” de

William Shakespeare, regia Liviu

Ciulei, Teatrul Bulandra, 1978;

– Tipãtescu, „O scrisoare

pierdutã” de I.L. Caragiale, regia

Liviu Ciulei, 1979;

– Astrov în „Unchiul Vania”,

regia Alexa Visarion, 1985;

– Fundulea în „Visul unei nopþi

de varã” de W. Shakespeare, regia

Liviu Ciulei, premiul Uniter 1991;

– Oratio în „Teatrul Comic” de

Carlo Goldoni, regia Silviu

Purcãrete, 1992;

– Pelasgros în „Danaidele” dupã

Eschil, regia S. Purcãrete, 1995;

– Alfred în „ Vizita bãtrânei

doamne”, regia Felix Alexa;

– Dodge în „Copilul îngropat”

de Sam Shepard, regia Cãtãlina

Buzoianu, 1996, premiul Uniter;

– Lear în „ Regele Lear” de William Shakespeare, regia

Dragoº Galgoþiu, 1999;

– Serebreakov în „Unchiul Vanea” de Cehov, regia

Yuri Kordonski, Teatrul Bulandra, 2001;

– Jevakin în „Cãsãtoria” de Gogol, regia Yuri

Kordonski, Teatrul Bulandra, 2003;

– Tatãl în „ªase personaje în cãutarea unui autor” de

Luigi Pirandello, regia Liviu Ciulei, Teatrul Bulandra,

2005;

– Preobrajenski în „Inimã de câine” de

Mihail Bulgakov, regia Yuri Kordonski,

TNB, 2005, premiul Uniter;

– Joe Keller în „Toþi fiii mei” dupã Arthur

Miller, regia Ion Caramitru, TNB, 2009;

– Regele în „Regele moare” dupã Eugen

Ionescu, regia Andrei ºi Andreea Grosu, TNB,

2017;

„Tatãl” este cea de-a ºaptea piesã a lui

Florian Zeller, alcãtuind o trilogie teatralã

alãturi de „Mama” ºi „Fiul”. A avut premiera

în septembrie 2012 la teatrul Hebertot în

regia lui Ladislas Chollat, cu Robert Hirsch

în rolul principal.

A obþinut premiul pentru cea mai bunã

piesã în 2014. A fost montatã din nou, în

2015, la Comedie des Champs-Élysées.

Apreciatã de publicaþii de specialitate ca

fiind printre cele mai bune piese ale

deceniului.

Tematica celor trei pãrþi,

„Mama”, „Tata” ºi „Fiul”, este

singurãtatea ºi efectul dramatic al

depresiei.

Personaj dificil, interpretat

magistral de Victor Rebengiuc, André este un

domn în vârstã, cãruia, ca ºi multora, i se

întâmplã acest accident asociat de multe ori cu

bãtrâneþea, al pierderii luciditãþii în relaþie cu

familia ºi cu viaþa în general. Este o temã

dramaticã a actualitãþii, cu bãtrânii singuri care

au nevoie de sprijin pentru a-ºi încheia decent

ultimele luni, ani, din viaþã.

Anthony Hopkins, unul dintre actorii celebri

care a interpretat aceastã partiturã Zeller, a primit

premiul Oscar pentru rol principal.

În varianta lui Juncu, Victor Rebengiuc

fãcând, de fapt, un mare „on man show”, trãieºte

intens pe scenã, cu multã sensibilitate ºi emoþie,

stãrile bãtrânului André, cel care pierzându-ºi

memoria evocã tot timpul relaþiile de odinioarã

cu familia sa, cu fiicele ºi ginerii sãi.

Personajele din jurul lui André sunt de fapt rodul

imaginaþiei ºi declinului acestuia. Aºa e construit

spectacolul, ca spectatorul sã intre în nebuloasa minþii

decrepite a tatãlui bãtrân, uzat fizic ºi psihic, pentru a

participa împreunã cu acesta la bulversanta lume a

senectuþii bolnave ºi umilite de confuzii ºi simptome

specifice de Alzheimer. Drama, subliniatã de marele actor,

Mona
Dobrisan,

„TATÃL”
de Florian Zeller, cu Victor Rebengiuc, regia Cristi Juncu

este singurãtatea omului ce îl poate duce la o boalã

psihicã, deºi Alzheimer nu are neapãrat ca etimologie

un fond psihic depresiv.

Alzheimer-ul sau demenþa, sau orice afectare

neurologicã, pot interveni la vârste înaintate, la persoane

fericite, cu o viaþã întreagã de cumpãtare ºi echilibru ºi

nu pot fi anticipate sau prevenite.

Este neºansã ca în cazul lui André, un bãrbat demn ºi

educat, sã întâlneasca spre sfârºitul vieþii, ca milioane

de alþi nefericiþi, aceastã maladie insinuantã ºi

necruþãtoare prin progresele ºi fantasmele ei.

Cristi Juncu colaboreazã cu Carmencita Brojboiu,

scenografa care susþine permanent prin toate elementele

tema piesei. Decorul este o casã cu sufragerie, dormitor,

baie, terasã. Dormitorul este dormitor, dar ºi salã de azil,

toatã aceastã construcþie învârtindu-se ca ºi mintea lui

André. Din ce în ce mai simple, elementele de mobilier

se duc spre impersonalul ºi rãceala unui banal ºi crud

spaþiu în care tot mai mulþi pãrinþi ºi bunici sunt

abandonaþi când devin decrepiþi, inutili ºi incomozi.

Publicul cu un ochi râde cu altul plânge, domnul

Rebengiuc danseazã step la aproape 90 ani pentru ca în

clipa urmãtoare, cu o înduioºãtoare abilitate, sã ni-l arate

pe André neputincios fizic, psihic, strigându-ºi mama ca

un copil de patru ani abandonat pe trotuar.

Ana Ioana Macaria, actriþã de forþã, interpreteazã rolul

fiicei, Anne, femeie divorþatã care îºi gãseºte un nou

partener, Pierre (Constantin Dogioiu). Dãrâmatã,

permanent preocupatã de starea tatãlui, relationeazã abil

cu André, cu Pierre, fie în momente reale, fie în fantasmele

iubitului tatã, încercând ºi sã-ºi trãiascã propria viaþã,

propria pasiune, a unei femei încã tinere care nu are nicio

vinã pentru avalanºa patologicã din ultimii anii ai vieþii

pãrintelui sãu.

Distribuþia este completatã cu succes de Cãtãlin

Babliuc (bãrbatul), Oana Tudor (femeia) ºi Maria Veronica

Vârlan (Laura), dar reuºita lui Cristi Juncu în a ilustra

sinusoidele de la real la fantasmã, de la concret la delir,

este asiguratã magistral de interpretarea exceptionalã a

maestrului pentru a cãrui carierã „Tatãl” reprezintã un

spectacol eveniment.

Îi dorim ca cei 90 de ani pe care îi va împlini pe 10

februarie sã îl gãseascã la fel de lucid (spre deosebire de

dramaticul sãu personaj) ºi brilliant!

Va continua sã joace acest ultim rol (nu ultim

spectacol) la Bulandra precum ºi în „Regele moare” de

la TNB, sperãm, cu aceeaºi voioºie, sensibilitate ºi forþã

cât mai mult timp pentru bucuria spectatorilor.

Omagiu marelui actor.

Omagiu vieþii.

Omagiu pentru ceea ce în noi timpul lasã cu zgârcenie:

o pâlpâire a conºtiinþei ºi a conºtienþei cã, deºi venind

cu multã durere, boalã, disperare ºi sarcasm, EA, viaþa,

meritã încercatã mãcar o datã (dacã nu de nouã). Miau!
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A consemnat Luminiþa Cornea

Noi convorbiri duhovniceºti cu †Ioan al Banatului (V)
„Doamne, pãzeºte-ne neamul ºi þara, sã nu fim o þarã de orbi, ci de oameni care-L cinstesc

ºi-L preamãresc pe Dumnezeu!”

Luminiþa Cornea (L.C.): Înaltpreasfinþite Pãrinte

Mitropolit, pericopa evanghelicã despre Vindicarea

orbului din naºtere (Ioan 9, 1-38) este una dintre cele

mai frumoase ºi cunoscute, bogatã în semnificaþii. Un

orb din naºtere a fost vindecat de Mântuitorul nostru

Iisus Hristos dupã ce a spus „atât cât sunt în lume, Luminã

a lumii sunt (...) a scuipat jos ºi a fãcut tinã din scuipat,

ºi a uns cu tinã ochii orbului” (Ioan 9, 5-6), dupã care i-

a spus sã meargã sã se spele în scãldãtoarea Siloamului.

Vã rog, Înaltpreasfinþite Pãrinte, sã ne oferiþi câteva dintre

semnificaþiile aceste sfinte evanghelii consemnate de

Sfântul Apostol ºi Evanghelist Ioan.

Îps. Ioan: Sfântul Ioan Evanghelistul a lãsat scris

pentru noi, ca sã credem în Iisus,

sã credem în Sfânta Treime

Dumnezeu. Mai întâi, sã

lãmurim niºte lucruri din punct

de vedere istoric. S-a tradus din

aramaicã în limba românã

cuvântul scãldãtoare: „L-a

trimis la scãldãtoarea

Siloamului”. Sã nu vã

imaginaþi cã acolo se scãlda

cineva. S-a tradus astfel pentru

cã limba noastrã era mai sãracã

în vremurile când s-a tradus mai

întâi din aramaicã. Dar ºtim cã

în timpul regelui Iezechia, care

a domnit între anii 720-692

î.H., a fost fãcut un tunel în

stâncã, ca sã capteze apa de la

izvor, ca sã aibã apã în

momentul când cetatea

Ierusalim ar fi atacatã de alte

popoare. S-a fãcut un baraj ºi

de acolo luau apã toþi cei care

trãiau în Ierusalim ºi în

împrejurimi.

Iatã, Hristos intrã în Ierusalim

ºi vede un orb cerºind. Deci

deducem cã provenea dintr-o

familie de oameni sãraci. Ce

cerºea omul acela? O bucatã de

pâine. N-a îndrãznit sã spunã

nimãnui, niciunui preot de la

templu, niciunui fariseu,

niciunui saluteu, niciunui levit.

Nimãnui n-a îndrãznit sã-i cearã sã-i dãruiascã vederea,

pentru cã lucrul acesta nu se mai vãzuse ºi atunci cerºea

o bucatã de pâine. Trecând Iisus pe lângã el ºi neavând o

bucatã de pâine, S-a întrebat: cum sã treacã pe lângã un

om aflat într-o asemenea situaþie ºi sã nu-l ajute?

L.C.: Foarte interesant, Înaltpreasfinþite Pãrinte, este

cã apostolii Îl întreabã cine a greºit de s-a nãscut orb, el

sau pãrinþii lui, dar Iisus a rãspuns: „Nici el n-a pãcãtuit,

nici pãrinþii lui, ci ca sã se arate în el lucrãrile lui

Dumnezeu”(Ioan 9, 3)

Îps. Ioan: Dacã ar veni Hristos acum ºi L-aº întreba

despre mine, despre familia din care mã trag ºi nu ºtiu

care dintre noi ar putea sã spunã cã nici eu, copilul

pãrinþilor mei, nici pãrinþii mei n-au greºit. Eu

mãrturisesc acum, înaintea lui Dumnezeu cã am greºit.

Despre mine n-ar fi putut sã spunã cum a spus despre orb

ºi despre familia lui. Aceastã familie era socotitã de cei

dimprejur cã peste ei a cãzut un blestem, cã au pãcãtuit,

cã au fãcut ceva necuvenit în viaþa lor ºi de aceea li s-a

nãscut pruncul orb. Aºa îi judecãm ºi noi pe semenii

noºtri, dar suntem buni a judeca, însã mai puþin a ne ruga

pentru cei care sunt în necaz ºi în suferinþã.

Dintre toate familiile câte trãiau în vremea aceea în

Israel, pe niciuna n-a putut s-o aleagã Dumnezeu, ca sã-

ºi arate puterile Lui, decât pe aceastã familie. Ei au crezut

la început cã este un blestem asupra lor de s-a nãscut

pruncul orb. Nu. Erau oameni cinstiþi ºi cinstitori de

Dumnezeu. ªi, Dumnezeu, atunci când li s-a nãscut

pruncul, nu i-a dat luminã.

Vedeþi cine ne dã nouã lumina ochilor, bãtaia inimii ºi

apoi miºcarea trunchiului? Dumnezeu. Dumnezeu ne-a

deschis mie ºi þie ochii încã din fragedã pruncie. Iatã cã

pe omul acesta l-a lãsat ani de zile sã vadã o lume întreagã

cã este orb ºi a venit Hristos, a scuipat jos, a amestecat

puþin cu apã, a fãcut tinã ºi a uns ochii orbului. Mi-am

pus întrebarea cum aº fi reacþionat eu, orb fiind, sã vinã

un strãin, sã scuipe jos, sã facã tinã ºi sã-mi ungã ochii.

Vedeþi, orbul n-a zis nimic. Eu, pãcãtos fiind, aº fi spus:

Omule dragã, nu mã vezi cã sunt orb? În loc sã-mi dai o

bucatã de pâine, mi-ai pus noroi, tinã pe ochi. Nu-þi este

teamã de Dumnezeu cã mi se infecteazã ochii? Aºa aº fi

rãspuns eu. L-aº fi certat pe Hristos, L-aº fi dojenit pe

Hristos cã îºi bate joc de mine, cã îmi unge ochii, ºi aºa

orbi, cu tinã. Eu l-aº fi dojenit. Însã, iatã, orbul cel

nepãcãtos, nu L-a dojenit pe Hristos, ci L-a lãsat sã-i

ungã ochii, apoi l-a trimis la acel izvor de la marginea

cetãþii Ierusalimului.

L.C.: Totuºi, Înaltpreasfinþite Pãrinte,

este de mirare cum l-a trimis sã meargã

singur pânã la acel izvor, ºtiind cã nu

vede.

Îps. Ioan: Da, m-a mai ºi trimis singur

printre pietre ºi stânci, sã mã duc pânã la

izvor. Iar, i-aº fi spus: Omule, nu mã vezi

cã sunt orb, cum sã mã duc printre pietre

ºi stânci pânã la izvor?!

Vedeþi cum judecãm noi ºi încercãm sã

rãstãlmãcim cuvântul lui Dumnezeu?

Dumnezeu nu dã porunci absurde, nu

face lucruri care sunt împotriva firii. Iatã

cã omul credincios, orbul, a acceptat

ungerea cu noroi, a acceptat sã meargã la

izvor, s-a spãlat pe ochi ºi a venit vãzând.

Nu apa i-a dat vederea, ci ascultarea

necondiþionatã pe care a fãcut-o faþã de

Hristos. A fost încercat acest om. Iatã,

omul acesta nu L-a vãzut niciodatã pe

Hristos, doar a auzit cuvintele Lui ºi le-a

împlinit întru totul, cu toate cã pare a fi

un paradox: cum sã pui tinã pe o ranã?

Cum sã trimiþi un orb printre stânci? Nici

eu nu L-am vãzut aievea pe Hristos, dar

am auzit de când m-am nãscut cuvintele

Lui rostite de preot, din faþa Sfântului

Altar, apoi citind ºi eu Sfânta Evanghelie,

cuvintele lui Dumnezeu ºi vã mãrturisesc

cã am auzit de mii de ori cuvintele lui

Hristos ºi mereu, ca o frunzã, am crezut,

n-am crezut ºi, de multe ori, L-am judecat

pe Hristos.

Iatã de ce nu ni se împlinesc toate cele de trebuinþã

nouã, în viaþa aceasta. Pentru cã nu credem cu adevãrat

ºi cu profunzime în inimã în cuvântul Evangheliei lui

Dumnezeu. Eºti în suferinþã, eºti la necaz, crede în

cuvântul Evangheliei, crede în Hristos!

Dacã tu eºti mai bolnav, mai necãjit decât orbul acela

de atâþia ani, dacã pe acela l-a vindecat, cum sã nu te

vindece, cum sã nu-þi întindã ºi þie mâna? Însã ce-ar fi sã

vinã Hristos sã-þi punã tinã pe ochi? I-ai spune: stai ºi

nu te atinge de ochii mei! De câte ori vrea bunul

Dumnezeu sã ne umple inima de har, ºi spunem: Nu-þi

deschid inima, cã eu am altceva în inimã. Am atâtea ºi

atâtea lucruri pe care le iubesc ºi mã desfãtez pe pãmânt,

de aceea...

Dacã vã va bate Hristos la inimã ºi va dori sã o ungã cu

tinã, lãsaþi-L sã vã ungã inima, ca sã intre în ea harul

Duhului Sfânt. Iatã ce familie binecuvântatã de

Dumnezeu a ales Hristos ca sã se arate printr-însa puterea

lui Dumnezeu!

L.C.: Într-un cuvânt de învãþãturã pe care l-aþi rostit la

aceastã pericopã evanghelicã, Înaltpreasfinþia Voastrã aþi

întrebat dacã în viaþa noastrã am lovit pe cineva peste

obraz ºi dacã omul lovit ºi-a pierdut vederea. Vã rog sã

vã referiþi la acest aspect.

Îps. Ioan: Da. M-a pãzit Dumnezeu, cã eu cu palma

aceasta n-am lovit pe nimeni în viaþa mea ºi de aceea

încã nu este uscatã, dar îmi este teamã cã în viaþa mea,

prin purtarea mea în lume, s-ar putea sã fi orbit pe cineva.

Vãzând faptele mele nedemne de un creºtin botezat în

numele Sfintei Treimi, poate s-a smintit de mine ºi poate

cã a zis: Nu mai intru niciodatã în viaþa mea în bisericã,

pentru cã l-am vãzut fãcând pãcatul cutare ºi cutare.

Atunci, eu am orbit pe cineva.

ÎPS Ioan cu volumul Omul
comoara lui Dumnezeu

Doamne, de am orbit pe cineva în viaþa mea, prin

faptele mele, iartã-mã, ºi mergi la aceia pe care eu i-am

orbit, fã tinã, Doamne, cum ai fãcut în evanghelie, ºi

deschide-le ochii sã te vadã pe Tine, ºi nu pe mine!

Vã îndemn sã apãraþi ochii pruncilor dumneavoastrã,

nu lãsaþi sã vi-i orbeascã cei care spun cã nu este

Dumnezeu. Nu-i lãsaþi sã le ia lumina ochilor copiilor

dumneavoastrã! Apoi ºi mai grav, le spun iubitelor mame

ºi pãrinþilor: nu vã orbiþi copiii! Veþi zice: Cum, Pãrinte,

eu am grijã de copiii mei ca de lumina ochilor! Aºa se

spune în popor. Atunci când pãrinþii nu se înþeleg, atunci

când fac lucruri necuviincioase, pun foc pe ochii copiilor

dumnealor ºi nu vor mai vedea. Atunci când pleacã la

bisericã, ce spune mama copiilor ei? Mai stai, copila

mea ºi dormi, cã azi-noapte ai fost la petrecere, mai stai

ºi dormi. Când veþi spune aºa copiilor, atunci îi orbiþi,

deoarece nu-i lãsaþi sã vinã la bisericã sã se întâlneascã

cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nu vã orbiþi pruncii,

cã, dacã vom avea o þarã numai plinã cu orbi, þara aceasta

se va clãtina! Doamne, pãzeºte-ne neamul ºi þara, sã nu

fim o þarã de orbi, ci de oameni care-L cinstesc ºi-L

preamãresc pe Dumnezeu!

Ce-a fãcut Hristos când a fãcut tina ºi a pus-o pe ochii

orbului? Ce face un pictor dupã ce terminã de fãcut o

icoanã sau o picturã? La finalizarea lucrãrii, pictorul

semneazã. Ei, Hristos s-a semnat. Pentru cã el este acela

care a creat acea icoanã, acel om orb. Icoana nu era

terminatã, nu era desãvârºitã ºi, dupã ce i-a dat vederea,

s-a semnat, cum se semneazã pictorul cu pensula, cu o

culoare, aºa s-a semnat Hristos pe ochii orbului dându-i

luminã.

Ce era omul acela? Era o icoanã. Vedeþi cum preoþii,

în timpul sfintelor slujbe, clãdesc toatã biserica. Oare de

ce? Clãdesc pe toþi credincioºii pentru cã sunt icoanele

vii din bisericã. Preotul clãdeºte sfânta masã din altar,

icoanele de pe iconostas, dupã aceea clãdeºte pe

credincioºi, deoarece îi considerã icoanele vii ale

neamului nostru românesc. Oamenii nu sunt altceva,

decât icoane fãcute de Dumnezeu. Însã, mereu, mereu,

din cauza pãcatului, stricãm, degradãm frumuseþea

icoanei create de bunul Dumnezeu.

L.C.: În continuare, vã rog, Înaltpreasfinþite Pãrinte

Mitropolit, sã vã referiþi la o comparaþie pe care aþi fãcut-

o, cu o anumitã ocazie, între o copilã care se afla în

bisericã, aproape de altar, ºi o picturã celebrã vândutã la

o licitaþie.

Îps. Ioan: Atunci, am îndemnat credincioºii sã se uite

atent la copilã, pentru cã pe fruntea ei s-a semnat Hristos,

atunci când preotul, la botez, a zis: pecetea Duhului

Sfânt! Acea copilã este o icoanã, asemenea tuturor

oamenilor creaþi de Dumnezeu. Oare cât valoreazã

icoana aceasta? Vã spun un lucru ce s-a întâmplat nu cu

mulþi ani în urmã. La o celebrã casã de licitaþii din

America, la un moment dat, s-a expus un tablou, care nu

era mare, cam de 60-80 de cm maxim. S-a vândut cu o

sutã de milioane de dolari, fapt anunþat public în toatã

media. Credeþi cumva cã era chipul lui Hristos pe tabloul

acela? Nu. Era pictat pe tabloul acela un bãrbat cu pipã

în gurã. De ce o fi dat cineva suma aceea atât de mare pe

tabloul acela? ªtiþi de ce? Pentru cã, jos, era semnãtura

lui Picasso. Pentru aceasta s-a dat suma aceea mare de

bani, pentru cã era semnãtura lui Picasso. Acum, spuneþi-

mi: icoana aceasta vie, pe fruntea cãreia nu semneazã

Picasso, ci semneazã Hristos, ar putea cineva s-o

valorifice? De aceea îndemn pe iubitele mame sã aibã

grijã de prunci, sã-i lase sã se nascã, fiindcã sunt icoane

pe ale cãror chipuri, cu bucurie, vrea sã se semneze

Hristos.

Bunul Dumnezeu sã vã dea multã sãnãtate, sã vã

deschidã Dumnezeu ochii, sã vedeþi lumina cea adevãratã

de Sus, sã vã vedeþi semenii ºi, dacã veþi vedea în viaþã

vreun orb din naºtere, nu treceþi întorcând capul în altã

parte! Dar nu vã opriþi numai la cei orbi din naºtere, ci

aveþi grijã ºi de orbii din familiile dumneavoastrã care

au trecut de atâtea ori într-o parte ºi alta prin cetatea

aceasta ºi nu au vãzut sfânta cruce de pe bisericã.

Îndemnaþi-i, îndemnaþi-i, îndemnaþi-i sã vinã la sfânta

bisericã cã aici vine Hristos cu harurile cele cereºti ºi le

împarte fiecãruia!
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Febra ºi obsesia cãlãtoriilor era în prima jumãtate a secolului al

XIX-lea o chestiune la ordinea zilei în Europa. ªi – ca un pandant

– acest atribut se potrivea ºi pentru generaþia scriitorilor români

de la 1848. Mai toþi fruntaºii revoluþiei din acel an cãlãtoreau în

þãrile civilizate ale continentului. De cele mai multe ori þinta lor
era „Capitala Luminilor”, Parisul, oraºul în care, de altfel, cei

mai mulþi dintre paºoptiºtii noºtri îºi fãcuserã sau îºi fãceau

studiile. Fireºte, mai ales cei cu dare de mânã, trãgându-se din

vechi familii boiereºti, cu moºii ºi venituri anuale ce le permiteau

astfel de investiþii pentru educaþie ºi instrucþie.

Fiul muntencei ºi cuþovlahului Ienache Cosmad nu s-a putut
bucura de cine ºtie ce stare materialã care sã-i permitã un astfel

de demers. A avut, însã, ºansa de a deveni membru al Societãþii

„Frãþia”, care l-a ajutat ca în 1845 sã plece ºi el la Paris, unde a

stat timp de trei ani, pânã în 1848, anul Revoluþiei, cel în care,

scrie G. Cãlinescu, în afara redactãrii efemerului ziar Poporul

suveran, a avut „un rol ºters în revoluþie ºi tocmai când era trimis
într-o deputãþie în tabãra lui Fuad Paºa, în ziua de 13 septembrie,

întâmplându-se ciocnirea turcilor cu pompierii, poetul e printre

arestaþi la mãnãstirea Cotroceni ºi se hrãni o zi cu pâine neagrã

aruncatã de paznici, apoi trecu pe lista surghiuniþilor. Transportat

în ghimie împreunã cu ceilalþi, scãpã în Transilvania, de unde

merse la Constantinopol ºi apoi la Paris (Rue Saint Lazare).
Poarta trata pe revoluþionari ca oaspeþi ºi le dãdea un tain, ceea ce

explicã faptul cã Bolintineanu îºi va petrece exilul în plimbãri.”

E adevãrat, i-am rãspunde noi astãzi marelui critic, în cazul

poetului nostru, este vorba de un exil atipic.

Cine n-ar fi vrut atunci ºi n-ar vrea ºi azi sã cãlãtoreascã atât de

mult precum Bolintineanu? Dacã, însã, n-ar fi fost opera
scriitorului (ºi implicit literatura naþionalã), nu s-ar fi îmbogãþit

ºi cu texte ºi însemnãri de cãlãtorie care, în ciuda celor o sutã ºi

cincizeci de ani care au trecut de când au vãzut lumina tiparului

nu ºi-au pierdut un anume farmec, o anume culoare – mai ales în

ce priveºte descrierea locurilor, dar ºi a împrejurãrilor în care au

avut loc acele cãlãtorii.
Dimitrie Bolintineanu a scris cinci cãrþi în care ºi-a adunat

impresiile ºi gândurile din voiajele lui prin lume: Cãlãtorii în

Palestina ºi în Egipt (1856), Cãlãtorii pe Dunãre ºi în Bulgaria

(1858), Cãlãtorii în Moldova (1858), Cãlãtorii la românii din

Macedonia ºi Muntele Athos sau Santa Agora (1863), Cãlãtorii

în Asia Micã (1866).
Practic, Bolintineanu ºi-a început multele lui cãlãtorii de

amploare dupã 15 noiembrie 1851 când, venind de la Paris

împreunã cu Vasile Alecsandri este oprit la Cladova, interzicându-

i-se sã intre în þarã. În acel moment se desparte de bardul de la

Mirceºti ºi de þara lui.

Gândurile care l-au încercat în acele clipe nu mai au nevoie de
niciun comentariu: «Exilat de mulþi ani din patria mea, cu câtã

tristeþe ºi cu câtã plãcere mã uitam pe malurile þãrii natale! Cu

tristeþe, cãci îmi este oprit a pune piciorul pe acel tãrâm, totdeauna

prada inamicilor ºi a fiilor lui cei vitregi; cu plãcere, cãci oarecare

ar fi cauzele ce mã depãrtau din aceste locuri, oricât de triste ºi

monotone ar fi fost zilele într-aceastã þarã, ºi cât de frumoasã ar
fi trecut viaþa în strãinãtate, nu uitã cineva lesne locul unde ochii

noºtri au vãzut soarele pentru prima oarã. Ne apropiasem de

malul Valahiei dinspre Turnu, era pe la ora când locuitorii merg

sã respire aerul Dunãrii. Mulþime de oameni, de dame, se

preumblau în sus ºi în jos; ochii mi se umplurã de lacrimi, fãrã

voia mea. Cãpitanul Afranasovici, ce mã observase ºi ghicise
gândurile mele, se apropie de mine ºi îmi zise: „Înþeleg ce trebuie

sã simþi la aceastã vedere. Cu toate acestea, dacã ai fi acolo, în

poziþia de astãzi a þãrii, ai dori poate timpul când te aflai în

strãinãtate. Oamenii ce sunt acolo nu au niciun cuvânt ca sã fie

fericiþi”».

Cu recunoscut apetit pentru picanterii ºi pitoresc, autorul
Istoriei literaturii române de la origini pânã în prezent, reface în

doar câteva fraze itinerarul cãlãtoriilor bolintinene din amintitele

cinci cãrþi ale poetului ºi reþine ceea ce i s-a pãrut demn de reþinut.

Sã-l urmãrim:

„La Rusciuc sperã sã revadã pe sora sa Caterina, ceea ce nu-i

fu îngãduit. Continuã drumul spre Constantinopol, cu niºte
peripeþii, nu ºtim dacã adevãrate sau înflorite, într-un stil Edmond

About pitoresc peste mãsurã. Se rãtãcirã într-o pãdure (el, un

doctor neamþ, un evreu, un colonel, o cãlãuzã turceascã) ºi furã

înconjuraþi de lupi, de care scãparã cu focul. La Varna niºte hoþi

zgâlþâirã, din fericire fãrã succes, uºa hanului. La 9 martie 1853

(unii zic la 1855), cu bani împrumutaþi de un român filotim din
Constantinopol, C. Polihroniade, Bolintineanu îºi puse în gând

sã vadã Ierusalimul de Paºti. Trecu pe la Smirna, Chio, Samos,

Rodos, Alexandreta, Tripoli, Beirut, Iafa. În odaia de ospãþ a

schitului rusesc de aici îl mâncarã ,,milioane de pureci

cãlugãreºti”, prin Gaza se îndreptã spre Ierusalim, vãzu Muntele
Mãslinilor, grãdina Ghetsemani ºi celelalte, apoi fãcu o excursie

la Iordan, trecând în Valea Ierihonului, la Marea Moartã, la

Betleem. Luându-se dupã alþii, cãpãtã gustul de a vedea Egiptul.

Sosi pe o corabie de mãrfuri la Alexandria, o luã spre Cairo,

contemplã Sfinxul, piramidele. Cumpãrã chiar un cap de mumie,

pe care, dezgustat, îl aruncã. Vãzu ºi Memfis ºi ar fi voit sã
meargã ºi la Tabor, dar nu mai avea bani. Aºteptã de la

Polihroniade o sumã spre a merge „în alte pãrþi”. Aceste alte pãrþi

sunt þinuturile macedonene. Se vede cã avea un fel de misiune,

cãci Ghica ceruse de la Poartã o scrisoare pentru el, în scopul de

a fi slobod „à réveiller la nationalité de cette population”. Excursia
începu la 11 iunie, „anul întâi al resbelului Crimeii”. La Salonic

se prezentã la un neguþãtor aromân, Cosmad, rudã de bunã seamã.

Fãcu o excursie pe muntele Olimpului. Apoi o luã spre Monastir,

pe drumul Pella, Edessa (Vodena), Ostrov. Peste tot îºi noteazã

cu mare hãrnicie cuvinte aromâne, obiceiuri. Exactitatea strictã a

afirmaþiilor lui Bolintineanu e foarte pusã la îndoialã. Despre
Bitolia se pierde în generalitãþi, la fel ºi despre Muntele Athos,

pe care nu l-ar fi vãzut. Mai ales îl intereseazã femeile, pentru

frumuseþea cãrora are un simþ deosebit. La Ostrov îi aduse dulceaþã

o feticã „tânãrã, delicatã, înaltã, subþire, albã ºi cu ochii negri, cu

pãrul negru, cu gene lungi”. „– Ce ai, lea featã muºatã de pleci

oclili lai ºi dulci?” o întrebã. La Florina, o femeie tânãrã ºi cu o
trâmbã de pânzã pe cap trecu pe lângã el. „Era mai mult decât

frumoasã, încântãtoare. Faþa albã ºi uºor rumenitã, gurã micã,

nasul grecesc, ochii negri tãiaþi în migdale, gene negre lungi,

dese, uºor încreþite, sprâncene negre cu gracie desemnate, un pãr

des, subþire, negru, eºind de sub pânzã ºi resfrângându-se pe un

gât grãscior ºi în adevãr alb ca neaoa, picioarele goale.” Hangiul
la care trase îl asigurã cã e fata lui ºi-i fãgãdui sã i-o arate, când

va putea, fiindcã fetele erau sãlbatice pe acolo ºi se ascundeau în

dulap la ivirea vreunui strãin. I-o oferi chiar ca nevastã, însã

Bolintineanu declinã onoarea. Ochii îi alergau dupã toate femeile.

Zãrise o mare cavalcadã de armânce, „cu portul lor pitoresc,

mergând printre munþi”, ºi „cete rânduite împrejurul unui izvor
ºi spãlând pânzele cu mânile lor albe ºi mici, cu picioarele goale,

mici, albe ºi roze”. Îi plãceau sperioasele ºi fetele foarte tinere.

La Salonic doamna Cosmad izbutise, dupã patru zile, sã scoatã

la ivealã pe tânãra ei fatã tremurãtoare „ca o iepuroaicã, cu ochii

lãsaþi spre pãmânt, rumenã ca o viºinã”. ªi când pune vorba în

gura altuia poetul se dovedeºte un mare estet în materie femininã.
Doctorul Franþ iubise o astfel de fatã de 16 ani: „frumoasã ca o

virginã idealã; albã ca spuma Dunãrei; ochi negri plini de langoare

voluptoasã ºi espresie dulce, ce rechemau femeile lui Byron;

pãrul neguros îi cãdea pe umeri ca aripile unui corb pe neaua

iernilor; genele-i lungi, negre, noroase, cãdeau cu melancolie pe
ochii sãi plecaþi, gura-i deschizându-se, arãta douã rânduri de

mãrgãritare fine, între cari ai fi fost omul cel mai fericit sã fii

strivit ºi sã mori.” De la Monastir, cãzând bolnav de friguri, se

întoarse la Salonic.”

Ar fi, fãrã îndoialã, o exagerare (dacã nu cumva ºi o nedreptate)

sã-l considerãm pe tânãrul aflat în exil pe meleagurile îndepãrtate
un afemeiat, chiar dacã G. Cãlinescu apasã pe aceastã coardã ºi

ceva mai la vale adaugã: „D. Bolintineanu este obsedat de nume

feminine: Evelina, Dora, Lilia, Silica, Tecla, Amelia, Milia, Ziuþa,

Zilia, Adica, Dula, Dila, Lilidia, Lisa, Erminia, Almea, Alvina,

Dilia,  Binica, Elora, Lucia, Viorica, Corela, Tedica, Helisa,

Lusica, Zorela, Luisa, Ada, Vitica, Dolica, Migdulina, Zora, Edila,
Elina, Alaisa, Rosa, Edora, Elzina, Duþica.”

În acea vreme Ion Ghica era „bey-ul” insulei Samos

(echivalentul gradului de guvernator de azi) ºi-l invitã pe

Bolintineanu acolo spre a cãlãtori împreunã pe mare cu bricul de

rãzboi, aflat la dispoziþia mai-marelui Samosului.

Cei doi viziteazã Templul lui Apolon de la Gheronda, apoi
mausoleul din Halicarnas. Ceva mai târziu puteau fi vãzuþi la

Smirna, la Pergam în Troia. Peste tot poetul nãscut la Bolintin

încearcã sã meargã pe urmele sugerate de Herodot în scrierile

lui.

În 1857 Bolintineanu este lãsat, în sfârºit, sã intre în þarã ºi

începe o nouã cãlãtorie – în Moldova, unde este foarte bine
primit la Iaºi, dupã care pleacã sã viziteze unele mãnãstiri din

zonã.

Cei mai mulþi dintre comentatorii vieþii ºi operei scriitorului

considerã cã dintre cele cinci cãrþi amintite mai sus, cea intitulatã

Cãlãtorii în Palestina ºi în Egipt rãmâne cea mai importantã ºi

cea mai frumoasã. Aci el depãºeºte graniþele unor simple
însemnãri personale ºi cumulul de informaþii dintr-un simplu

ghid turistic.

Bolintineanu se dovedeºte a fi un fin ºi atent observator, cãruia

nu-i scapã nimic din cele întâlnite ºi vãzute prin locurile în care

ajunge. Iatã cum i se înfãþiºeazã peisajul de la Ierihon: „Noi,

unindu-ne cu europenii ce profitau de aceastã ocazie ca sã vazã
acele locuri, plecarãm asemenea ºi nu ca sã ne scãldãm în Ierihon,

cum fac unii; nici sã vizitãm urmele cetãþilor biblice, cum fac

turiºtii; doar ca sã vedem aceastã mare procesiune, atât de curioasã

ºi importantã. Trebuie sã aibã cineva credinþa adâncã ºi lãudabilã

a vechilor creºtini sau frumoasa nebunie a arheologilor ce cautã

ruine, ca sã cãlãtoreascã cu plãcere în aceste locuri, pe o cãldurã
atât de tare, un soare atât de arzãtor ºi un tãrâm atât de uscat.

Toate locurile acestor þãri sunt mai frumoase în cãrþile cãlãtorilor,

dispuºi totdeauna sã laude orice vãd, ca sã intereseze pe cititori.

Dar în realitate scad mult, cãci cele mai multe lucruri care farmecã

pe învãþaþi nu sunt sigure. Natura ea însãºi, în aceste pãrþi nu are

nimic pitoresc, ca sã despãgubeascã pe cãlãtorul deziluzionat...
Vãzând aceastã naturã sãracã, aceste stânci goale ºi arse de soare,

pe care iarba ºi arborii parcã se cred cã se umilesc de a creºte,

aceste vãi acoperite de
nisip ºi acele plante ce

pãlesc ºi mor îndatã ce se

nasc, noi încercãm un

simþãmânt ce nu are nici

meritul adâncii melancolii,

ci acela al abaterii ºi al
morþii.”

Anticipând cu multe

decenii înainte tehnica de mai târziu a filmului, scriitorul oferã

mai apoi un tablou panoramic al mulþimilor: „Caravana noastrã

se opri pe malul Iordanului... Îndatã ce ajunserã pe mal, mulþimea

pelerinilor greci voi sã se arunce în apã; cei mai mulþi din ei erau
osteniþi, asudaþi, dar aceasta nu-i opri de a se scãlda îndatã ce

ajunserã.

Fiecare se scufunda de trei ori în apã; o a doua persoanã

trebuia sã-l moaie. Avea fiecare om ºi o femeie, o cãmaºã de

borangic subþire, fãcutã înadins pentru scãldarea în Iordan. Cu

aceastã cãmaºã trebuie sã se îngroape la moarte. Unii însã nu
aveau cãmãºi. Femei de toate vârstele ºi albeþele, cu cãmãºi subþiri,

altele fãrã cãmãºi, despletite, se aruncau în apã, printre oameni,

ºi îºi expuneau astfel corpul lor la vederea arabilor surâzãtori. Ar

fi crezut cineva cã vede o scãldãtoare a nimfelor din mitologie.

Atâta numai cã cele mai multe din aceste nimfe îmbãtrâniserã ºi

se urâþiserã acum. Un preot grec intrase în apã îmbrãcat ºi acolo
citea pe o carte...”.

În tot locul acest cãlãtor cu gândul de a scrie despre cele vãzute

în peregrinãri este preocupat de vizitarea vechilor mãnãstiri.

Aflat singur în incinta uneia din ele, aproape de Cairo, gândul

îl poartã acasã, spre Valahia lui, de care se aflã atât de departe,

cade într-o stare de melancolie ºi dã frâu liber gândurilor ce l-au
însoþit pretutindeni. „O, patria mea! Þarã frumoasã ºi întristatã!

– scrie el. Pot eu vorbi de o mare suferinþã fãrã sã-mi aduc

aminte de tine? Strãinãtatea a încreþit fruntea mea încã de tânãr;

departe de tine, de amorul tãu, care este românul ce ar fi ferice?

Primãvara vieþii mele a înflorit ºi a scuturat florile ei numai în

strãinãtate, la umbra singurãtãþii. Departe de tine, nu am cunoscut
bucuria. Dar strãinul, nici inamicul tãu nu s-a bucurat vãzând

curgând lacrimile din exil; ele au picat în tãcere ºi în umbrã, ca

roua nopþilor. Eu nu m-am hrãnit cu laptele vieþii tale. Mâna ta nu

a rãsfãþat fruntea mea. În cartea fiilor tãi numele meu este ºters.

Nimica nu-þi sunt dator ºi cu toate acestea nu pot sã te urãsc ºi

fericirea ta poate încã sã-mi aducã zile de bucurie. Ah! O zi
numai de fericire pentru acest pãmânt ºi voi fi ferice!... dar o

cugetare amarã se întinde ca umbra pe inima mea; mormântul se

va închide peste anii mei înainte de a vedea aceastã þarã fericitã!”.

Spectacolul vizual oferit de Sfinx ºi de piramide nu-l face pe

scriitor sã-ºi piardã simþul realitãþii. El priveºte totul cu o anume
detaºare ºi se supune conºtiincios obiceiurilor ºi normelor locului.

Urcarea cãtre vârful celei mai mari piramide are ceva grotesc

ºi totodatã ceva de un subînþeles umor. Scena descrisã pare a fi

desprinsã dintr-un film neorealist italian din vremurile noastre:

„Treizeci de arabi cel puþin ne înconjurau, incitându-ne sã ne

urcãm în vârful ei (al piramidei, n.n.). Suirea este grea, dar nu e
cu pericol din cauzã cã te þin arabii ce se urcã cu tine. Noi ne

urcarãm mai mult ca sã nu trecem de fricoºi, decât de plãcere;

cãci era o cãldurã nesuferitã ºi soarele era foarte arzãtor. Dacã

niscaiva oameni cu minte, care nu se aflã sub înrâurirea maniei

cãlãtorilor, ne-ar fi vãzut cãþãrându-ne ca mâþele din piatrã în

piatrã, pe astfel de mare cãldurã ne-ar fi crezut nebuni. ªase
oameni puserã repede mâna pe mine; doi mã þineau de mâini, doi

de mijloc, doi de picioare. Eu nu atingeam de pietre decât câte o

datã, eu zburam, ridicat în braþele nervoase ale acestor sãlbatici.”

Scena coborârii de pe piramidã, cu momentul în care însoþitorii

arabi îi ameninþã pe turiºti cã dacã nu le dau imediat bacºiºul

aºteptat îi abandoneazã acolo, lipsiþi de orice ajutor, este, desigur,
tragic-comicã ºi ne trimite numaidecât cu gândul la oarecari

similitudini cu ceea ce (încã!) se mai întâmplã ºi pe la noi dupã

atâta amar de vreme...

Realist, cum spuneam, poetul cãlãtor se întoarce în þara lui

dupã un deceniu de peregrinãri, iar sufletul ºi mintea îi sunt

acum pline de sentimente contradictorii: „Este peste putinþã a
descrie impresia ce încearcã cineva, dupã o lipsã de zece ani,

înturnându-se în patria sa. Mi se pãrea cã vaporul umblã prea

încet ºi cugetele mele zburau înaintea lui sã întâlneascã rude,

amici, cunoscuþi, mulþime doritã ce ni se pare cã ne aºteaptã cu

braþele deschise, cu lacrimi de bucurie în ochi. Astã datã aduceam

aminte cã timpul schimbase faþa ºi inima celor ce iubeam, cãci nu
mã vor recunoaºte încã ºi voi fi mai strãin între ai mei decât în

strãinãtate, ºi atunci aº fi dorit sã mã întorc de unde plecasem. Se

uitã cel ce lipseºte. Locul sãu la banchetul amiciei se pierde,

numele sãu se ºterge; ºi când se înturnã se aflã strãin printre ai

sãi, ºi de multe ori întoarcerea lui este privitã ca o indiscreþie.”

Aci Bolintineanu se înºela, fiindcã, aºa cum însuºi va povesti
mai târziu în aceeaºi carte, moldovenii l-au primit „cu braþele

deschise”, i-au acordat ospeþie ºi „amiciþie” cu totul deosebite,

surprinzându-l cât de apreciat era în Moldova...

Dincolo de certitudinea cã însemnãrile de cãlãtorie ale lui

Dimitrie Bolintineanu mai prezintã interes ºi azi (pe baza

considerentelor evocate ceva mai sus) mai existã ceva, nesubliniat
de cei care i-au studiat/îi studiazã biografia: avem a face cu

singurul caz relevant în care un exilat devine peregrin de nevoie

– ceea ce conduce ºi la concluzia cã scriitorul a optat pentru

experienþe inedite pentru a-ºi ostoi dorul de þara lui, dar ºi cu

vãdita intenþie de a le împãrtãºi cititorilor sãi, sublimate în texte

literare, impresii ºi gânduri personale despre cele vãzute.

Bolintineanu, un exilat ajuns peregrin de nevoie
Florentin POPESCU

Recitiri
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Marian Grigore

19 august 2022 – flori la Monumentul Dimitrie
Bolintineanu

Pe rândul din spate, Dumitru Beianu, preºedintele
Consiliului Judeþean Giurgiu ºi Daniel Trãistaru,
primarul oraºului Bolintin Vale; pe rândul din faþã:
Milica Dan, Vasile Grigore, Gabriela Dumitru, Leontin
Zamfir, Rodica Bran, Oana Dimuþã...

Daniel Trãistaru dezvãluie „surpriza” – bustul lui
Dimitrie Bolintineanu realizat de Carol Storck în1888,
donat de George Mihali

La Centrul Cultural „ªcoala Veche”, în aºteptarea
începerii manifestãrii comemorative

Daniel Trãistaru, primarul oraºului, spunând povestea
„surprizei”. Ascultãtori: Evelyne Croitoru, Gabriela
Dumitru, Robert Cazanciuc (senator), Cristina Elena
Dinu (deputat), Marian Mina (deputat), Florentina
Stãnculescu (prefectul judeþului), Raluca Tudor...

George Apostoiu, Leontin Zamfir, Mariana Rãducu,
Rodica Bran, Oana Dimuþã

De curând, pe 19 august 2022, s-au împlinit 150 de ani de la trecerea în nefiinþã a unei

personalitãþi excepþionale a istoriei ºi culturii naþionale, care ºi-a pus o amprentã definitorie

asupra devenirii þãrii noastre. Este vorba despre Dimitrie Bolintineanu, cel care a lãsat urme

perene în toate actele ºi mãsurile modernizatoare din vremea scurtei sale vieþi. Nãscut în anul

1825, la Bolintinul din Vale, avea sã se întoarcã pentru a-ºi petrece veºnicia tot aici, în locul natal.
Ar fi multe de spus despre faptele ºi realizãrile sale ºi ar fi trebuit sã ne simþim obligaþi a le aminti

mãcar la un moment important precum acesta, al comemorãrii celor 150 de ani. Se vede însã cã

þinerea de minte ºi recunoºtinþa au rãmas tot aºa cum le caracteriza, cândva, acelaºi Bolintineanu

în „Nepãsarea de religie, de patrie ºi de dreptate la români”. Dacã nu cumva sunt cuvinte „prea

mari”, comemorarea aceasta putea fi un prilej pentru afirmarea coeziunii naþionale în jurul unei personalitãþi polivalente, de mare

þinutã în toate domeniile în care a activat: literaturã, poezie, publicisticã, politicã, diplomaþie... Din pãcate, în afara localitãþii natale,
pare cã nimãnui nu-i mai pasã de acest OM de seamã al trecutului nostru. Aºadar, aviz conducãtorilor instituþiilor care ar fi trebuit

sã-l evoce, instituþii în folosul cãrora a activat sau pe care chiar le-a creat (Academie, Universitate, Teatru, Uniunea Scriitorilor,

Ministere, ºcoli...) sã nu cumva sã cearã celor de azi sacrificii pentru patrie, pentru cã vor primi un rãspuns pe mãsura nepãsãrii de

care dau dovadã.

La Bolintin a fost bine. În organizarea Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu (ACTIB), a Compartimentului

Culturã din cadrul Primãriei oraºului Bolintin Vale ºi a contribuþiei partenerilor (Centrul Cultural „ªcoala Veche”, Lebãda Neagrã
Resort) în data de 19 august 2022 s-a desfãºurat evenimentul dedicat comemorãrii celor 150 de ani de la dispariþia lui Dimitrie

Bolintineanu. Au participat mai mult de douã sute de persoane, numãr rezonabil pentru un eveniment cultural pur.

Autoritãþile locale au fost reprezentate prin Daniel Trãistaru (primarul oraºului Bolintin Vale), prin viceprimarul Leontin Zamfir,

prin secretarul oraºului, Rodica Bran ºi ºeful ADP, Adrian Chiva. Din partea Consiliului local al oraºului Bolintin Vale au fost

prezenþi Julieta Brânzea ºi Dumitru Dobrin. De asemenea, a participat Daniel Lazãr, consilier judeþean, locuitor însã al Bolintinului

din Vale. Tot în rândul celor „de-ai casei” trebuie sã o aºezãm ºi pe directoarea ªcolii Gimnaziale Palanca-Stoeneºti, prof. Gianina
Mehedinþu, în acelaºi timp ºi membru ACTIB.

Ne face plãcere sã ne amintim ºi sã vã relatãm cã la pomenirea Bolintineanului au fost prezente personalitãþi de seamã, culturale

ºi politice. Astfel, ne-a bucurat participarea actorilor Ileana Popovici ºi Mircea Diaconu, a managerului Bibliotecii Judeþene „I.A.

Bassarabescu” Giurgiu (Daniela Bardan), a reprezentanþilor Muzeului Judeþean Giurgiu (Emil Pãunescu, Gelu Brâncoveanu...), a

redactorului-ºef al „Bucureºtiului literar ºi artistic” (Florentin Popescu), a preºedintei Asociaþiei Istoria Artei (Oana Marinache) sau

a ºefei Editurii RawexComs (Raluca Tudor).
Personalitãþile politice prezente au fost ºi ele pe mãsura ºi la înãlþimea solemnitãþii evenimentului. Au participat dl. Dumitru

Beianu, preºedintele Consiliului Judeþean Giurgiu, dl. senator Robert Cazanciuc, vicepreºedinte al Senatului României, d-na deputat

Cristina Elena Dinu, dl. deputat Marian Mina, d-na Florentina Stãnculescu, prefectul judeþului Giurgiu.

Pata de culoare, menitã sã sporeascã atractivitatea festivitãþilor, a fost oferitã de grupul de actori care a interpetat personaje de acum

o sutã cincizeci de ani ºi mai bine: Dimitrie Bolintineanu (Liviu Cheloiu), Ecaterina Bolintineanu (Monica Dobriºan), Alexandru

Ioan Cuza (Adi Gheo) ºi Alexandru Zane (Aurel Palade).
Sãrbãtoarea a început la Centrul Cultural „ªcoala Veche” cu un moment nu numai încãrcat de emoþie, dar ºi cu o majorã contribuþie

la îmbogãþirea patrimoniului material ºi spiritual al Bolintinului din Vale. Momentul, o adevãratã surprizã, l-a avut ca „regizor” pe

Daniel Trãistaru, primarul oraºului, care, profitând de generozitatea donatorului, arh. George Mihali, a prezentat publicului bustul

original, în lut, creat de Carol Storck în 1888 pentru punerea în operã a bustului din marmurã al poetului Dimitrie Bolintineanu. Arh.

George Mihali salvase acest bust dintr-o casã din Bucureºti aflatã în demolare, fostã a familiei Storck ºi a gãsit de cuviinþã cã locul

lui este „acasã”, la Bolintin.
Dupã aceastã excepþionalã surprizã, participanþii au aflat cã Centrul Cultural „ªcoala Veche” se aflã în chiar curtea casei în care a

vãzut lumina zilei cel comemorat. Terenul respectiv, aparþinând familiei Bolintineanu, fusese expropriat pentru utilitate publicã în

anul 1887 pentru a se construi pe el clãdirea ºcolii primare, cea care acum poartã numele de „ªcoala Veche”. Cu ocazia construirii

„ªcolii Vechi”, în 1889, casa în care vãzuse lumina zilei Dimitrie Bolintineanu a fost demolatã, însã amintirea locaþiei s-a pãstrat în

memoria bolintinenilor, locul fiind marcat azi cu un însemn distinctiv.

Încheindu-se vizita la locul naºterii poetului, grupul s-a deplasat la Monumentul „Dimitrie Bolintineanu”. Iniþial monument de for
public, realizat de Carol Storck ºi inaugurat în octombrie 1888, din 1909 va adãposti, spre veºnicã odihnã ºi osemintele marelui

dispãrut. La Monument a avut loc festivitatea depunerii de coroane. Astfel, din partea Grupului Parlamentar PSD au depus omagiu

d-na deputat Cristina Elena Dinu, dl. senator Robert Cazanciuc ºi dl. deputat Marian Mina. Din partea Consiliului Local ºi al

Primãriei oraºului Bolintin Vale a depus omagiu dl. Daniel Trãistaru, primarul oraºului Bolintin Vale. Iar din partea cetãþenilor

oraºului Bolintin Vale, eterni recunoscãtori marelui Dimitrie Bolintineanu, au depus omagiu doi copii: Emona Dobriºan ºi Dinu

Grigore. Momentul festiv a fost completat de un montaj poetic din poeziile „Cine sunt”, „Scopul omului” ºi „Umbrei soru-mei
Caterina”, magistral interpretat de cei patru actori mai sus amintiþi.

ªedinþa comemorativã „Omagiu lui Bolintineanu” s-a desfãºurat la Sala Polivalentã din Bolintin Vale. Cuvântul de început, aºa

cum se cuvenea, i-a aparþinut lui Dimitrie Bolintineanu (interpretat de Liviu Cheloiu):

„Onorabililor, mã bucur sã vã gãsesc sãnãtoºi. Mã fericeºte prezenþa domniilor voastre ºi sãrbãtoarea ce-mi oferiþi. Mã onoreazã

prezenþa înaltelor feþe ale timpului de azi, reprezentând ramuri în care ºi eu, cândva, am activat. Salut pe oamenii de culturã, pe

dumnealor politicienii prezenþi, pe confraþii gazetari, pe actorii ce atât de mult am stimat, pe respectabilii profesori, pe dumneavoastrã
doamnelor, domnilor ºi dragi copii. Vã salut bolintineni, cãci mult v-am dus dorul. ªi pentru cã aceastã sãrbãtoare mã tulburã nespus,

am dorit sã vã am alãturi pe voi, cei care mai mult am iubit.”

Dupã acest început cu totul special, au urmat cuvântãrile personalitãþilor prezente. Le vom reproduce în rândurile ce urmeazã

pentru cã le considerãm emblematice pentru modul în care cei de azi se raporteazã la cei de ieri ºi apoi ar fi pãcat ca ele sã rãmânã doar

„o suflare de vânt”. Comemorarea lui Dimitrie Bolintineanu de la Bolintin Vale a fost un moment istoric ºi trebuie sã-l tratãm ca atare,

conservând documentele pe care le-a produs.
Daniel Trãistaru, primarul oraºului Bolintin Vale:

Doamnelor ºi domnilor, stimaþi invitaþi, dragi bolintineni,

Sunt bolintinean de toatã viaþa; am crescut, m-am educat ºi m-am format sub aura ilustrului înaintaº cãruia astãzi îi celebrãm 150

de ani de la trecerea în veºnicie. Ce a însemnat Dimitrie Bolintineanu pentru românitate, pentru culturã, pentru naþiune, cunoaºteþi,

se va vorbi ºi astãzi ºi, desigur, se va mai scrie. Eu l-am perceput ca pe un uriaº, ale cãrui înfãptuiri nu sunt la îndemâna muritorilor

de rând. În orice domeniu a activat s-a numãrat printre cei mai buni ºi a lãsat urme perene. Reprezintã un exemplu pe urmele cãruia
mã strãduiesc sã urmez, inclusiv în activitatea de edil al oraºului Bolintin Vale.

Omul trebuie sã lase urme pe unde calcã ºi sã fie om. Asta am învãþat de la Bolintineanu al nostru ºi cred cã aceste cuvinte exprimã

esenþa unei existenþe exemplare.

Manifestarea de azi este dedicatã lui Dimitrie Bolintineanu. Scopurile ei însã sunt cu mult mai largi, mai subtile. Astfel de

evenimente au rolul de a întãri coeziunea unei comunitãþi, de a-i defini identitatea, de a o face sã rezoneze la cauze comune. Mai

importante, definitorii, sunt lucrurile care ne unesc, nu cele ce ne separã. Consider cã este spre interesul comunitãþii noastre a ni-l
revendica, permanent, pe Dimitrie Bolintineanu ca înaintaº ºi a-l oferi lumii ca prototip al cetãþeanului bolintinean.

Pentru a pregãti acest discurs, am considerat necesar sã-mi reamintesc câte ceva despre Bolintineanu. Desigur, l-am studiat în

ºcoalã ºi de atunci am avut ocazia sã mai citesc despre el, cãci la noi, la Bolintin, slavã Domnului, despre Bolintineanu încã se scrie,

încã se vorbeºte. O dovadã în acest sens este nu numai manifestarea de azi, ci ºi, dupã cum veþi vedea, ºi lucrarea d-lui George

Apostoiu, cetãþean de onoare al oraºului nostru, publicatã cu ocazia acestui eveniment.
Revin ºi vã spun cã reîmprospãtându-mi memoria cu faptele Bolintineanului mi-am dat seama, oarecum consternat, cã este mai

uºor sã vorbeºti despre Dimitrie Bolintineanu decât sã-þi propui a-l egala în realizãri. ªi nu a trãit decât 47 de ani!

Lãsând la o parte activitatea de scriitor ºi publicist, putem afirma, fãrã nicio rezervã cã, în ceea ce priveºte activitatea social-politicã,

Dimitrie Bolintineanu s-a situat printre cele mai de seamã figuri de patrioþi care au ctitorit România modernã. Este greu sã gãseºti

vreun domeniu de activitate din perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza în care Dimitrie Bolintineanu sã nu fi avut un cuvânt greu

de spus
(continuare în pag.25)

La o comemorare...
150 de ani de la moartea
lui Dimitrie Bolintineanu
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(urmare din pagina 24)

Nu cred cã greºesc dacã afirm cã a fost cel mai de nãdejde sfetnic al lui Cuza. Este perioada în care îl gãsim implicat într-un

complex program de activitate, în multiple direcþii, dând dovadã de iniþiativã, curaj, clarviziune, spirit de organizare.

Acum, parcã, dacã stau sã mã gândesc un pic, cred cã aº avea nevoie ºi eu de un astfel de om.

Modestia, probitatea moralã, spiritul de echitate ºi de dãruire au fost atributele fundamentale care l-au caracterizat de Dimitrie

Bolintineanu în timpul activitãþii sale politice, ca de altfel în tot restul scurtei sale vieþi.
Îmi face plãcere sã vã reamintesc câteva realizãri dintr-un domeniu la care eu þin în mod cu totul deosebit: educaþia. De aceea am

acordat ºi acord o atenþie specialã unitãþilor de învãþãmânt din oraº. De aceea o ºcoalã, cea din Malu Spart a fost modernizatã la

standardele secolului XXI ºi o alta, cea din Bolintin, se aflã în plin ºantier. Ei bine, pe lângã faptul cã a înfiinþat Facultatea de Litere

ºi Universitatea Bucureºti, Dimitrie Bolintineanu, în perioada în care a deþinut portofoliul Ministerului Cultelor ºi Instrucþiunii

Publice, s-a remarcat printr-o serie de acþiuni cu viu ecou în epocã. Prin grija sa, tineri capabili au beneficiat de burse de studii în
strãinãtate, cu obligaþia ca, la întoarcerea în þarã sã serveascã nevoilor statului. Tot pe atunci, Dimitrie Bolintineanu a acordat o atenþie

deosebitã ºcolilor sãteºti, vãzând în aceasta un mijloc de a contribui la îmbunãtãþirea stãrii þãranilor. Nu a oferit pomanã, ci a dat

þãranilor oportunitatea de a-ºi câºtiga existenþa în mod onest. A înfiinþat peste o mie de ºcoli sãteºti, îngrijindu-se permanent de buna

lor funcþionare.

Cum oare sã nu te mândreºti cu Dimitrie Bolintineanu? Cum oare sã nu te mândreºti cã eºti bolintinean de-al lui Bolintineanu?

ªi pentru aceste considerente mã bucur, ºi personal sunt onorat, sã vãd cã participã azi la omagierea lui Dimitrie Bolintineanu oameni
politici marcanþi, mari actori, profesori universitari, scriitori ºi oameni de culturã dintre cei mai importanþi...

Desigur, ca primar al acestui oraº mã simt obligat sã respect moºtenirea lui Dimitrie Bolintineanu, ca cetãþean al Bolintinului sunt

mândru cã o pot face. De aceea mã simt deosebit de onorat sã fi putut organiza acest eveniment. De aceea mã bucur cã aþi rãspuns

invitaþiei noastre ºi cã ne sunteþi alãturi.

Stimaþi participanþi, sper cã vã veþi simþi bine astãzi în oraºul nostru ºi cã noi, bolintinenii, vom reuºi sã fim niºte gazde bune, la

înãlþimea aºteptãrilor dvs. Eu vã mulþumesc pentru participare ºi vreau sã vã spun cã sunteþi oricând bineveniþi la Bolintin Vale. Mã
voi strãdui ca oraºul acesta sã devinã din ce în ce mai frumos, mai atractiv, mai adaptat modernitãþii, în spiritul marelui înaintaº pe

care astãzi îl celebrãm.”

D-na Ileana Popovici, îndrãgita actriþã, elevã cândva a Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” din Bolintin Vale:

„Am emoþii mari pentru cã eu am fãcut liceul aici, în perioada 1960-1964, ºi-mi aduc aminte cum arãta Bolintinul atunci.

Am toatã admiraþia pentru dumneavoastrã, cã multe lucruri s-au fãcut, dar multe lucruri s-au ºi pierdut, din pãcate.

Eram clasa a IX-a ºi ºcoala era acolo... ªi în primul rând aºa, un omagiu de suflet, celui care a fost marele Bolintineanu, pentru cã
tot ce a avut, ºi conacul acela care era undeva pe aici, în care am stat la internat, au dispãrut. Deci, datoritã lui, care a lãsat aceste

clãdiri, noi am avut, cu toate cã eram într-un internat de 30 de fete în pod ºi cu un godin, am avut unde sã stãm.

Am avut profesori extraordinari de buni ºi am avut ºi prima trupã de teatru în clasa a IX-a, deci ei [n.r. priveºte cãtre Mircea

Diaconu] au venit dupã noi pentru a filma „De ce bat clopotele Miticã”. Noi am fãcut aici o piesã de teatru, noi elevii liceului, cu „D-

ale carnavalului” pe scena acelui Cãmin Cultural unde se întâmplau lucruri foarte frumoase. Poate vã gândiþi sã mai refaceþi aºa ceva,

era un cinematograf, avea un grup folcloric, cântam, erau ºi dansuri populare, pentru toate gusturile. M-aº bucura foarte tare, cãci
eu sunt legatã de Bolintin, locuiesc aproape, la Buturugeni, în casa pãrinþilor mei. Pentru mine a fost o mare bucurie sã vãd cã existã

un Centru Cultural, sã vãd cã existã speranþe, mã gândesc cã pânã la urmã ºi târgul nostru, la care tânjim atât, o sã fie posibil la un

moment dat sã fie cum trebuie, sunt sigurã.

Multe lucruri s-au fãcut, nu mai recunosc locurile, dar totodatã vã felicit pentru aceastã manifestare, pentru faptul cã existã o

revistã extraordinarã care circulã peste tot, în toatã þara, pentru cã existã biblioteci, existã biblioteca de la Giurgiu care face niºte

lucruri absolut unice la vremea asta, când nimeni nu se mai ocupã de culturã.
Vã mulþumesc, vã doresc, poate Dumnezeu ºi cei mai bogaþi, cã sunt destui pe aici, prin Bolintin, sã v-ajute sã faceþi un

cinematograf, sã vinã Mircicã [n.r. Mircea Diaconu] sã prezinte filme, vin ºi eu ºi mai vin actori, fãrã bani sã ºtiþi.

Deci, vã doresc mult de tot sã reuºiþi, felicitãri pentru ceea ce faceþi, vã mulþumesc cã sunteþi aici, un gând pios pentru Bolintineanu

care a fost un om demn de urmat, dar noi nu cred cã suntem la fel în momentul acesta.”

Dl. Mircea Diaconu, apreciatul actor, familiarizat cu Bolintinul din vremea pe când a filmat aici pelicula „De ce trag
clopotele Miticã”, în regia lui Lucian Pintilie:

„Vreþi sã faceþi ca o stare ca cea de azi sã fie peste tot. Sunt însã lucruri care mã sperie. Unul dintre ele, la care vreau sã fac referire,

mã sperie în mod special. Sunt întrebaþi tinerii în ziua de azi cum s-au numit bunicii sau strãbunicii lor. Extrem de puþini ºtiu cum s-

au numit bunicii ºi mai ales strãbunicii lor. Acest lucru mã sperie. De ce vã zic asta, pentru cã ºi eu am fost copil ºi pãrinþii mei, de

fiecare datã, mai ales de sãrbãtorile în familie, scoteau fotografii vechi ºi povesteau despre cei dinaintea noastrã, cu tot cu poveºtile

lor, cu viaþa lor, cu munca lor, cu moartea lor, cu tot. Aceste poveºti erau în noi, copiii, spre a le duce mai departe. Cam despre asta

e vorba ºi astãzi. De ce zic asta, pentru cã despre ai mei, bãtrânii mei ºtiu foarte bine cine ce casã a fãcut ºi faptul cã locuiam într-o
casã se datora muncii lor, faptul cã aveam niºte pãmânturi ºi le cultivam ºi grajduri ºi toate cele, erau fãcute de ei ºi lãsate de ei nouã

moºtenire, ne simþeam responsabili pentru ele, ºi azi ne simþim responsabili. Acum vorbesc de mine ºi de fratele meu ºi de mulþi alþii,

dar nu destui. Aceste lucruri trebuie duse mai departe, poveºtile lor, realizãrile lor. Dacã ne gândim o clipã, lãrgim genul ãsta de a

pune problema cu niºte oameni care acum sute de ani au fãcut imens ºi pentru familiile lor ºi pentru casele lor, dar ºi pentru ceilalþi.

Unii dintre noi, unii dintre ei, au fãcut mai mult decât era firesc, decât erau datori sã facã. ªi de aceea astãzi, noi ca naþiune, datoritã

lor avem o casã în care stãm ºi anume România, avem niºte pãmânturi pe care le stãpânim. Aici mai e de discutat, dacã chiar le
stãpânim cu adevãrat ºi nu ºtiu ce va fi în viitor, însã ar trebui sã ne simþim responsabili pentru acest gen de moºtenire lãsatã de aceºti

oameni, pentru cã nu numai despre Bolintineanu este vorba în clipa asta, ci de toþi ceilalþi. A fost o generaþie, nu, au fost mai multe

generaþii care au clãdit þara asta. Din pãcate nu le ºtim poveºtile complete, în ºcoalã nu se învaþã atât cât ar trebui, poveºtile lor,

exemplele lor care sã ne anime. N-aº cãdea de loc în capcana de a compara oamenii vizibili din þarã din ziua de astãzi, cu cei vizibili

de acum douã sute de ani. Nu vreau sã cad în capcana asta, dar vreau sã îndemn pe toatã lumea care ne poate auzi sã ia exemplu de

la poveºtile lor ºi sã lucreze ºi ei pentru casa comunã, pentru pãmântul din þara asta.”
D-na deputat Cristina Elena Dinu:

„Vreau sã vã spun cã mã simt extrem de onoratã sã fiu alãturi de dumneavoastrã la un eveniment aºa de important al comunitãþii

din Bolintin.

Comemorãm astãzi 150 de ani de la trecerea în nefiinþã a scriitorului, publicistului, diplomatului ºi nu în ultimul rând marele om

politic, Dimitrie Bolintineanu, o personalitate a culturii româneºti ºi un om politic care, aºa cum spuneam în scurta pledoarie, ºi-a pus

amprenta pe ceea ce a însemnat cultura româneascã. În opinia scriitorului Nicolae Pãtraºcu, lui Dimitrie Bolintineanu i se datoreazã
conceptul Academiei Române, dar ºi faptul cã în vremea în care a fost ministru al Culturii au fost înfiinþate Facultatea de Litere ºi de

ªtiinþe de la Universitatea Bucureºti ºi foarte multe ºcoli ºi licee, în mediul rural în special.

Prin întreaga sa activitate, Dimitrie Bolintineanu, bolintineanul dumneavoastrã, ºi-a pus amprenta asupra României moderne ºi

acesta este un motiv în plus sã ne mândrim cã Dimitrie Bolintineanu face parte din comunitatea dumneavoastrã, din judeþul nostru,

printre personalitãþile pe care noi le invocãm cu plãcere ºi care au lãsat foarte multe în urma lor.

Nãscut aici, la Bolintin Vale, într-un oraº în plinã dezvoltare ºi comemorat de fiecare datã, cel puþin în ultima perioadã de primarul
dumneavoastrã Daniel Trãistaru, care, aºa cum declara chiar el, vrea sã fie un urmaº demn al lui Bolintineanu. Oraºul dumneavoastrã

este unul dintre cele mai mici din judeþul Giurgiu, alãturi de Mihãileºti, dar care datoritã celui care îl conduce ºi autoritãþilor locale

va ajunge probabil în viitoarea perioadã unul din cele mai active oraºe.

Investiþiile foarte mari fãcute de Daniel Trãistaru n-au fost numai în ºcoli, în licee. Investiþiile au fost ºi vor fi în perioada

urmãtoare ºi în sistemul sanitar din zona Bolintin, pentru cã avem nevoie, ºi în drumurile ºi infrastructura din Bolintin.

În concluzie îmi permit sã spun cã într-adevãr, Dan Trãistaru, este un urmaº demn al lui Dimitrie Bolintineanu.
Vã mulþumesc foarte mult pentru invitaþie, nu vã mai reþin, pentru cã sunt lucruri mai interesante de spus despre Dimitrie

Bolintineanu de la cei care au avut cumva tangenþã cu el.”

Dl. senator Robert Cazanciuc, vicepreºedinte al Senatului României:
„Sunt extrem de bine dispus de când am aflat cã venim la Bolintin, pentru cã suntem în alt film. Avem aici doi mari actori ºi suntem

într-adevãr în alt film. Dupã primul pas al manifestãrii de azi, când am dezvelit surpriza domnului primar, am mers în curte sã vedem
locul unde a fost casa în care s-a nãscut Bolintineanu ºi ascultam o poezie în timp ce un pikamer în stânga încerca sã lucreze ceva,

noi ascultam o poezie ºi voiam sã spun cã eram în alt film ºi vreau sã mulþumesc domnului primar pentru aceastã idee minunatã de

a ne þine în alt film, în condiþiile în care în jurul nostru se întâmplã lucruri importante.

Important e sã construieºti, unii spun cã e important sã nu dãrâmi, noi spunem cã e important sã construieºti. Foarte rar întâlneºti

o manifestare culturalã în zilele noastre la care sã te uiþi în jurul tãu ºi sã vezi oamenii prezenþi cu plãcere, pentru cã nu cred cã v-a

adus cineva cu forþa aici, ci aþi venit de plãcere ºi se vede pe feþele dumneavoastrã. S-a vãzut la momentul poetic din ºcoalã ºi la cel
din curtea bisericii, aºa cã sunt extrem de încântat sã fiu astãzi aici.

Prof. Nicolae Scurtu lângã bustul poetului
D. Bolintineanu

Participanþii pãrãsesc ªcoala Veche ºi se îndreaptã spre
Monument. În grup recunoaºtem pe Ioana Fruntelatã,
Raluca Tudor, Niculae Stoica, Iuliana Popescu, Florentin
Popescu, Daniel Trãistaru, Robert Cazanciuc, Cristina
Elena Dinu, Marian Mina...

La locul naºterii lui D. Bolintineanu: Dumitru Beianu
(preºedintele Consiliului Judeþean Giurgiu) ºi Daniel
Trãistaru (primarul oraºului Bolintin Vale)

La Monumentul D. Bolintineanu...

Omagiu lui Bolintineanu – grupul parlamentar
PSD: senator Robert Cazanciuc, deputat Cristina
Elena Dinu, deputat Marian Mina

Doi profesori de Istorie omagiindu-l pe Bolintineanu:
Constantin Bãrbuþã ºi Dumitru Marian
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Am primit de la domnul primar o carte, am venit ºi eu cu o carte despre Bolintineanu pentru cã suntem într-un moment în care

comemorãm 150 de ani. Sã ne uitãm, aºa puþin, la prima poezie a lui Bolintineanu, ca sã vezi ce ironie se numeºte „O fatã tânãrã pe

patul morþii”. La 150 de ani poate fi un moment de renaºtere azi, pentru cã, deºi Bolintineanu a murit cumva uitat de semenii lui, într-

un moment extrem de complicat al vieþii sale, ce se întâmplã aici este o formã de recunoaºtere a lui Bolintineanu pe care o face

comunitatea din Bolintin Vale astãzi. Cred cã se bucurã acolo unde este sã vadã cã cineva îi cunoaºte ºi recunoaºte activitatea ºi

încearcã sã o ducã mai departe.
Ne uitãm la viaþa lui Bolintineanu, care seamãnã cumva cu viaþa noastrã dupã 1989. A fost un moment extrem de entuziast dupã

1989, când toatã lumea a vrut sã facã ceva, a participat cu bunã credinþã. Dupã aceea au venit bãieþii pragmatici, care au încercat sã

rezolve... Dupã care au apãrut niºte poeþi de bunã credinþã care au încercat sã construiascã ceva. Sub titlu aici, în cartea primitã, este

„un pelerin romantic valah”. Bolintineanu a crezut, cum spuneam mai devreme aici, ca sã construieºti o þarã nu trebuie doar sã fii la

putere, trebuie sã crezi în lucruri. Bolintineanu ºi toatã generaþia lui a crezut în lucruri. Aceastã manifestare este importantã pentru
tineri mai ales, ca sã-i ajute sã creadã în lucruri, învãþând lecþii de istorie.

Aºa cã, domnule primar, dragi bolintineni, vã încurajez sã faceþi cunoscutã toatã viaþa lui Bolintineanu pentru a-i ajuta mai ales pe

tineri sã creadã în lucruri, sã creadã în viaþa lor.”

D-na conf. univ. dr. Ioana Ruxandra Fruntelatã de la Facultatea de Litere a Universitãþii Bucureºti:
„Sunt onoratã sã mã aflu aici ºi aº vrea sã vã împãrtãºesc trei idei despre aceastã manifestare culturalã, cu totul excepþionalã la care

participãm.
Aºa cum viaþa unui om este de neconceput în absenþa memoriei, un popor dispare dacã nu îºi mai cunoaºte trecutul. Respectul faþã

de tradiþie ºi cinstirea eroilor sunt douã principii vitale ale continuitãþii naþionale. Dacã vom trata marile personalitãþi ale istoriei

româneºti ca pe o galerie de portrete anonime, trecând repede pe lângã chipurile lor inspirate de idealuri care par strãine ºi preferãm

personaje de aiurea, pe care ni le oferã, frumos ambalate, cultura globalã, ne vom trezi înainte de a înþelege ce ni se întâmplã cã

vorbim altã limbã decât cea a pãrinþilor noºtri ºi cã nu mai avem nici un loc ce s-ar putea numi acasã.

Figurile astrale ale istoriei noastre sunt vii prin opera lor de fapte, cuvinte ºi gânduri ºi ne intereseazã, în cel mai înalt grad, sã
recunoaºtem ºi sã ne reconectãm la fluxul de energie ce strãbate timpul de la ei pânã la noi.

Astãzi îl comemorãm pe Dimitrie Bolintineanu, scriitor canonic, politician revoluþionar asumat ºi fãuritor al României moderne.

Om al micilor boieri ºi intelectuali ai pãmântului, om pe care l-a durut þara mai mult decât propria înavuþire ori glorie trecãtoare.

Dupã cum toþi cei de faþã ºtiu, Dimitrie Bolintineanu nu a fost doar un întemeietor al literaturii române moderne, autor de versuri

comparate cu acelea ale lui Ion Heliade Rãdulescu ºi Vasile Alecsandri... Aºa cum s-a spus, de fapt, în calitate de ministru al cultelor

ºi instrucþiunii publice în guvernul prezidat de Mihail Kogãlniceanu, de numele lui Bolintineanu se leagã întemeierea Universitãþii
din Bucureºti în anul 1864. Atitudinea lui politicã, de respingere a compromisului, îl va determina sã se retragã repede de la masa

puterii ºi sã lupte în continuare cu armele scrisului pentru ideile în care credea.

Mistuirea îi întrerupe efortul suferinþei dupã o viaþã zbuciumatã ºi greu încercatã, ne lãmureºte statura de patriot erou a lui Dimitrie

Bolintineanu. Aºa cum se spune ºi despre martirii Brâncoveni, pe care tocmai i-am sãrbãtorit, el a fost capabil sã aleagã cu bãrbãþie

calea sfântã a adevãrului îngemãnând vorba cu fapta.

Cel ce a sa viaþã þãrii sale-nchinã.

Piere ca lumina într-a sa luminã.

Ce e-n viaþa þãrii viaþa unui om?

Ce e-n primãvarã floarea unui pom?

Cred cã sunt în asentimentul tuturor colegilor mei de la Facultatea de Litere a Universitãþii din Bucureºti atunci când îmi exprim

întreaga recunoºtinþã faþã de Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu ºi pentru echipa ei care a ºtiut sã-l omagieze

pe Dimitrie Bolintineanu cercetându-i opera ºi viaþa, dezvãluind aspecte inedite ºi propunând interpretãri noi ale acestora ce l-au
adus în actualitate. Le mulþumesc tuturor organizatorilor acestei manifestãri de preþuire pentru strãmoºul, ctitorul ºi scriitorul

Dimitrie Bolintineanu, un erou de foc ºi lacrimã al neamului românesc.”

Dl. arh. George Mihali, donator al bustului Dimitrie Bolintineanu:

„Bunã ziua, sãrut-mâinile doamnelor, mã simt emoþionat, încântat ºi fericit totodatã cã particip împreunã cu dumneavoastrã la

acest eveniment, pe de o parte în calitate de bolintinean adoptat, invitat din partea domnului primar ºi nu în ultimul rând în calitate

de donator a lucrãrii pe care am vãzut-o mai devreme.
Þin sã mulþumesc domnului primar ºi totodatã sã fiu mulþumit de faptul cã am fost martor la acest eveniment prilejuit de aniversarea

lui Dimitrie Bolintineanu, ocazie cu care eu am putut sã mã bucur de gestul, zic eu aproape natural, ce mi-a venit din momentul în care

l-am cunoscut pe domnul primar ºi urmarea discuþiilor avute mi s-a dus, sã zic aºa, spre suflet, mai mult decât dorinþa de a dona aceastã

lucrare, ºi chiar de a fi parte la eventuale proiecte ce se pot desfãºura în jurul acestei lucrãri ce se afla în posesia mea de aproximativ 30

de ani de zile, dupã ce fusese salvatã în 1986 din casa care, conform cunoºtinþelor mele, aparþinuse familiei Storck, pe strada Izvor, nr.

45, casã în care a locuit un prieten de-al meu ºi ulterior, prin demolare, a fost mutatã în casa bunicului sãu, casã care a fost achiziþionatã
de mine ºi împreunã cu ea ºi lucrarea de care m-am bucurat nu de puþine ori ºi tot nu de puþine ori m-am oprit ºi am stat, privind admirativ

la ea, gândindu-mã cã este în posesia mea, dar la fel de bucuros sunt ºi astãzi ºi vã mulþumesc cã am reuºit sã facem acest lucru, vã

mulþumesc cã simt oarecum un restart al ideii de Bolintineanu, vã mulþumesc cã aþi accesat proiectul sau ideile despre care v-am vorbit

ºi sper sã mai avem cândva ocazia sã mai vorbim, ºi bineînþeles sã le ºi punem în practicã.”

Dl. Firiþã Carp, membru al Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România:

„Sãrut-mâna doamnelor, cu prietenie la toatã lumea, mai ales cã mã întâlnesc cu personalitãþi cu care m-am intersectat datoritã
apariþiei domnului senator la televiziune ºi în presã uneori, cu doamna Ileana Popovici, un prieten comun, domnul Mircea Diaconu,

în locuri comune, de unde dumnealui a plecat, iar eu am rãmas sã fac o tabãrã de creaþie jurnalisticã. Poate plecãm ºi de la exemplul

lui Dimitrie Bolintineanu, cã nu sunt atât de documentat, mai multe lucruri am aflat acum, dar ºtiu cã a fost unul dintre jurnaliºtii

verticali. Noi, Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti am împlinit 103 ani de când a fost înfiinþatã prima asociaþie a jurnaliºtilor, dar unii

dintre precursorii publicistici a fost Dimitrie Bolintineanu pe la 1848, cu revista Poporul suveran. Am aflat cã a fost un jurnalist mai

bun chiar ºi decât Tudor Vianu, puternic, vertical, stãpân pe mijloacele sale de expresie ºi poate cã noi, jurnaliºtii de azi ar trebui sã
luãm aminte la felul de a fi al lui Bolintineanu, care uitaþi cã ºi dupã 150 de ani ne oferã prilejul sã ne întâlnim aici; este o valoare nu

doar localã, este o valoare naþionalã prin spiritul sãu, prin creaþia sa a lãsat o dârã de luminã nemuritoare pe care trebuie sã o

continuãm.”

Dl. George Apostoiu, Cetãþean de Onoare al oraºului Bolintin Vale ºi autor al cãrþii „Dimitrie Bolintineanu – un pelerin
romantic valah”:

„De la recomandarea entuziastã fãcutã lui Bolintineanu de Ion Eliade Rãdulescu la debutul cu poezia O fatã tânãrã pe patul

morþii, se întâmpla în 1842, au trecut, iatã, 180 de ani. În mai puþin de trei decenii scriitorul, nãscut la Bolintin, va publica 19 volume.

O jumãtate de secol mai târziu, steaua poetului nu se stinsese din moment ce, în Istoria limbei ºi literaturei române publicatã în

1894, Aron Densuºianu îl considera ,«cel mai genial dintre toþi poeþii noºtri». Secretul acestui succes trebuie pus atât pe valoarea

creaþiei bolintinene raportatã la timpul în care a fost scrisã, cât ºi prin varietatea genurilor literare exersate de scriitor: poezie, prozã

literarã ºi politicã. Opera lui Bolintineanu este legatã de activitatea lui civicã, adicã de implicarea sa în miºcãrile politice de pregãtire

a Revoluþiei de la 1848 ºi a Unirii Principatelor Române din 1859. În ziarul Dâmboviþa pe care îl scotea în 1858, poetul, abia revenit
în þarã dupã exil, definea programul acestei publicaþii astfel: , «În tot timpul publicaþiei acestei foi ne vom sili, pe cât ne va fi iertat,

a sprijini naþia ºi ideile progresiste potrivit cu trebuinþele þãrii». Bolintineanu scrie din instinct, ceea ce trebuie înþeles ca har literar.

Opinia lui Paul Zarifopol care afirmã cã acesta a scris de toate, cu o fertilitate inocentã, meritã uºor amendatã: poetul a deschis

orizonturi scrisului românesc din nevoia de progres de care vorbea în ziarul Dâmboviþa.

Lui îi datorãm validarea erotismului sau exotismului ca teme ale liricii moderne în literatura românã ºi, încã mai important, el este

cel care contribuie convingãtor la impunerea eroismului istoric ºi a patriotismului ca materie literarã. Sunt îndeobºte cunoscute
laudele ce i s-au adus pentru Legendele naþionale care, pentru forþa lor educativã, s-au impus în manualele ºcolare. Bolintineanu se

înscrie în programul formulat de Kogãlniceanu în revista Dacia literarã, înfiinþatã în 1840 ºi, totodatã, în curentul politic dezvoltat

de intelectualii grupaþi în asociaþia secretã Frãþia, înfiinþatã de Bãlcescu ºi Ion Ghica în 1843, ce avea ca scop pregãtirea Revoluþiei

de la 1848. Scrisul lui militant este un ecou al atmosferei culturale ºi al bãtãliilor politice din societatea româneascã a acelui timp. O

spune chiar poetul în ziarul pe care l-a condus o vreme, dupã Bãlcescu, Poporul suveran, apãrut între 19 iunie ºi 11 septembrie 1848:
, «Þinta acestui jurnal este a sprijini drepturile poporului român. Glasul sãu se va ridica cu energie în contra tiraniei… va avea drept

þintã unirea provinciilor române».

În timpul Revoluþiei, Bolintineanu a fãcut parte din , «deputãþia» care a negociat, la 13 septembrie 1848, cu Fuad Paºa, trimis de

Poartã sã restabileascã ordinea la Bucureºti. Este aici un prim exerciþiu de dregãtor în problemele de politicã externã care anunþã cele

douã scurte perioade la conducerea Ministerului Treburilor Strãine. Când nu a mai putut sluji þara ca ministru, a continuat sã o facã

prin publicisticã, cu aceleaºi convingeri. Iar aceste convingeri nu s-au stins nici în condiþiile exilului intervenit dupã arestarea,
încarcerarea la Mânãstirea Cotroceni ºi avatarurile obligaþiei de a pãrãsi þara. La Paris, cauza politicã este continuatã prin contactele

Omagiu lui Bolintineanu – Consiliul Local ºi Primãria
oraºului Bolintin Vale: Daniel Trãistaru (primar) ºi
Rodica Bran (secretar), însoþiþi de Mariana Rãducu ºi
Marius Dumitru

Moment poetic la Monumentul Bolintineanu: Adi Gheo,
Aurel Palade, Monica Dobriºan, Liviu Cheloiu

Robert Cazanciuc, Cristina Elena Dinu, Aurel Palade,
Adi Gheo, Monica Dobriºan, Liviu Cheloiu, Daniel
Trãistaru, Marian Mina

Omagiu lui Bolintineanu din partea bolintinenilor: Dinu
Grigore ºi Emona Dobriºan

ªedinþa comemorativã de la Sala Polivalentã; în prim
plan Ileana Popovici, Mircea Diaconu, Nicolae Scurtu,
Tudor Meiloiu, Oana Dimuþã, Mariana Rãducu, Andreea
Trãistaru...

ªedinþa comemorativã de la Sala Polivalentã; în prim
plan Daniel Zamfir, George Mihali, Marian Mina,
Daniel Trãistaru, Robert Cazanciuc, Cristina Elena Dinu
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cu intelectualitatea francezã ºi, cu sprijinul acestora, cu autoritãþi importante ale momentului. El scoate, în 1851, douã publicaþii

Albumul pelerinilor români ºi Junimea Românã, pe ultima o socotea «un adevãrat organ al Republicii român». În 1855, propunerea

domnitorului Ghica de a fi numit profesor de literatura românã la Iaºi – ceea ce echivala cu revenirea în þarã – nu este încuviinþatã de

Poartã. I se va permite abia în 1857. Se integreazã rapid în miºcarea unionistã ºi participã la adunarea Divanurilor Ad-hoc în care a
fost votatã Unirea Moldovei cu Þara Româneascã. Bolintineanu susþine candidatura lui Al. I. Cuza ºi-i va fi unul dintre cei mai fideli

dregãtori. Cuza îl numeºte, în 1860, efor al Spitalelor Civile, apoi membru al Comisiei Europene a Dunãrii. Este ministru de Externe

pentru scurtã vreme în Guvernul lui ªt. Golescu, iar din 1863, în Guvernul Kogãlniceanu este ministru al Instrucþiunii ºi al Cultelor,

funcþie pe care o va folosi pentru promovarea legii de secularizare a averilor mãnãstireºti, poziþie de pe care va înfiinþa ºcoli la sate

ºi Facultatea de Litere la Bucureºti. Moralitatea în politicã i-a fost crez. Se va retrage din viaþa publicã ca urmare a detronãrii lui Cuza

ºi va trãi în mizerie, gãzduit de un prieten, pânã la moarte. În 1871, Cezar Bolliac avertiza Parlamentul asupra condiþiei precare de
viaþã a poetului cu urmãtoarele cuvinte: «Acest poet, Dimitrie Bolintineanu, care ne-au miºcat inima cu cântecele sale, ar fi o crimã

sã-l lãsãm în mizerie», rãspunsul primit a fost: , «Ce sã-i facem?».

Astfel se va stinge în suferinþã cel care a dat literaturii române Legendele istorice, Florile Bosforului, Macedonele, poemele epico-

lirice Conrad ºi Sorin, primul roman modern român Manoil.

Scriitorul pe care îl comemorãm astãzi este dintre primii români care deschid porþile modernismului. Opera lui – trebuie sã ne

bucurãm pentru asta – este supusã unor interpretãri diferite sau reevaluãri. Bolintineanu a fost lãudat de unii, neînþeles de alþii, dar,
sã recunoaºtem, interesul pentru opera lui nu a încetat. Eminescu îi dedicã o strofã entuziastã lãudând debutul poetului.

Iorga nu l-a înþeles, dar nu este o excepþie în cazul lui. Cei care l-au citit atent l-au aºezat la temelia literaturii române. G. Cãlinescu

considerã cã poetul are meritul de a aduce în scrisul românesc, dupã modelul german, miturile istorice, unele chiar de dinainte de

descãlecare. Nicolae Manolescu preþuieºte modernitatea romanului Manoil, Eugen Simion sesizeazã valoarea literarã a senzualitãþii

ºi erotismului, Mihai Zamfir socoteºte lirica lui Bolintineanu poezie purã (termen folosit ºi de Paul Valery în studiul Rilke ºi poezia

purã). Despre Bolintineanu putem spune – cu unele amendamente, desigur – ceea ce Ion Pillat constata pornind de la moºtenirea
unui mare poet francez: , «Nu e poet sã aibã o poziþie mai greu de lãmurit decât Baudelaire – prin înseºi variaþiile criticii franceze ºi

strãine, în decursul anilor, faþã de o creaþie unicã în originalitatea ei organicã ºi, totuºi, atât de complexã, încât a putut da naºtere la

interpretãrile cele mai felurite, cele mai contradictorii chiar». (Actualitatea lui Baudelaire în Opere 1929-1944, 5, partea I).

Revin, din motive reclamate de contemporaneitate, la Aron Densuºianu care ne-a lãsat o schiþã de portret al lui Bolintineanu încã

în viaþã, în O vizitã la fericitul D. Bolintineanu (Orientul latin din 18 mai 1871); articolul a fost semnalat de profesorul universitar

Mircea Anghelescu în România literarã nr. 45/2021. Iatã partea care intereseazã aici: «O, tu suflet mare, animã candidã ºi nedespãrþitã
de anima poporului român! O, tu, vate cu rostul de aur… (adicã «profet cu gura de aur»)… ai scos de prin mormintele eroilor gloríele

trecutului nostru… ne-ai vestit prin seculi viitorul». Urmeazã portretul pe care Densuºianu i-l face atunci când l-a întâlnit într-o casã

de pe Batiºte: «Pare cã-l vãd încã stând înaintea mea, înalt cum era el, palid la faþã ºi tras, cu ochii plini de foc, cu fruntea încreþitã de

griji. Pare cã-l aud cu o voce apãsatã dar dulce, c-un accent pãtrunzãtor, cu espresiunile sale poetice ºi pline de melancolie. Pare cã

mi se înfãþiºeazã cu gesturile sale cele espresive, când vorbea de naþiunea ºi de patria românã!».

ªi, acum, despre moartea lui Bolintineanu.
În vara anului 1872, poetul a fost internat în Spitalul Pantelimon. În foaia de internare a fost menþionat , «Dimitrie Bolintineanu,

fost ministru la Culte, intrat fãrã haine». Cel care, cu puþin în urmã, i se publica la Paris Brises d’Orient, prefaþat de Philarète Chasles,

sfârºea sub suflarea rece a indiferenþei autoritãþilor. ªi, evident, a unei regretabile ipocrizii de solidaritate intelectual[.”

Dl. Nicolae Scurtu, istoric literar, Cetãþean de Onoare al oraºului Bolintin Vale:

„Doamnelor ºi domnilor, domnilor parlamentari, care de fapt reprezentaþi coloana vertebralã ºi administrativã a acestei þãri, ne face

mare plãcere sã fiþi în mijlocul nostru, este o onoare pentru noi ºi de fiecare datã când vin la Bolintin domnul primar este în rândul
întâi.

Bolintineanu a fost o personalitate inconfundabilã, în epocã ºi în posteritate.

Ce bine a fãcut domnul Vasile Grigore cã a fixat ca datã a morþii 19 august 1872 ºi nu 20 august, aºa cum este consemnat în actul

de deces, pentru cã istoria literarã ºi noi trebuie sã începem cercetarea biografiei ºi a operei de la data naºterii ºi pânã la data morþii.

ªi mai e ceva, la locurile unde s-au nãscut, au crescut, au creat marile personalitãþi ale neamului românesc ar trebui sã mergem

desculþi ºi în cete de pelerini chiar dacã ar trebui sã cãlcãm pe spini ºi ar trebui sã ne întoarcem la locurile noastre de muncã obiºnuite
mai puternici ºi mai înaripaþi, având ca model literar, cultural, diplomatic ºi politic pe marii înaintaºi, iar istoria noastrã are destule

exemple cu totul ºi cu totul excepþionale.

Dimitrie Bolintineanu, dupã nouã ani de exil (nu fãcea bine sã stea în þarã, situaþie similarã cu a celor care au plecat din þarã dupã

1989), îi scrie lui Costache Negri cã se va întoarce acasã, trecând prin Constantinopol, poposind la Galaþi, de la Galaþi la Brãila cu

trenul la Târgu-Neamþ ºi de acolo la mãnãstire unde o sorã a lui Costache Negri, om politic, diplomat ºi o personalitate foarte
importantã, fiind stareþã la Vãratec, îl primeºte cu mare plãcere. Bolintineanu vine la Vãratec unde este foarte impresionat de viaþa

monasticã, de mãrimea mãnãstirii, numãrul cãlugãrilor ºi cãlugãriþelor. În jurnalul sãu de cãlãtorii, care urmeazã sã aparã în 1869, are

câteva profile, câteva aspecte, câteva descrieri impresionante despre Vãratec, despre maicile de la Vãratec, despre slujbele de la

Vãratec, despre serviciul divin ºi mai ales este profund marcat, fiind totuºi dintr-o familie de aprigi negustori ºi industriaºi, este

impresionat de darul pe care l-a fãcut Safta Brâncoveanu mãnãstirii Vãratec, cea care a dat bani ºi-a dat averea ºi a fãcut spitalele

Brâncoveneºti din Bucureºti, cãreia Ion Jalea i-a fãcut o statuie impresionantã la Vãratec. De la Vãratec, maica stareþã, îl ajutã sã
treacã cu trãsura prin pãdure la mãnãstirea Agapia. Nu prea este impresionat de Agapia, de unde pleacã spre Târgu-Neamþ, Fãlticeni,

Iaºi, apoi la Bucureºti. La Iaºi însã îl reîntâlneºte pe Costache Negri, participã la o ºedinþã a Divanului, Divan în care se punea

problema Unirii. Mai ales cã a avut o discuþie prealabilã cu caimacamul Moldovei Nicolae Vogoride, care era cãsãtorit cu una dintre

cele mai frumoase femei moldovene, fata lui Costache Conachi, Cocuþa Vogoride, care þinea corespondenþa aceea secretã pe care

Kogãlniceanu, ca om politic ºi parlamentar, a luat-o Cocuþei deoarece erau documente politice secrete care trebuiau sã stea la

Parlament.
Dimitrie Bolintineanu, încã din timpul vieþii, a fost o personalitate foarte cunoscutã. Dupã ce a plecat de la conducerea ministerului

cultelor ºi a instituþiilor publice în 1864, a fost preluat în curând de primul ministru Kogãlniceanu în Guvern, iar în 1865, intelectualii

din Viena, industriaºii, comercianþii, îi pregãtesc unul dintre cele mai frumoase omagii care s-au fãcut vreodatã în cultura românã. O

carte omagialã cu poezii, în diverse limbi ale pãmântului. De asemenea, trebuie spus cã aceste cãlãtorii pe care le fãcea Bolintineanu

þineau de fapt de recuzita pre-romantismului, tema cãlãtoriilor, a mormintelor, a cimitirelor erau în pre-romantism ºi au fost preluate

de romantism, iar Bolintineanu, care era totuºi vãzut în epocã de unii dintre ei, rãutãcioºi desigur, era un scriitor care versifica uºor,
era un scriitor prea accesibil la popor. Eu îl afirm într-un loc împreunã cu Heliade Rãdulescu, cu Grigore Alexandrescu, în epoca lui

Vasile Alecsandri. Dacã Vasile Alecsandri este ceea ce e astãzi în literatura românã, se datoreazã contemporanilor ºi mai ales

confraþilor de generaþie, de crez ºi mai ales de simþire ºi sentiment naþional.

Cele trei momente esenþiale din istoria poeziei române, Eminescu, Arghezi ºi Nichita Stãnescu, au fost pregãtite de aceºti scriitori,

care nu sunt scriitori de ocazie, nu sunt scriitori de fundal, nu sunt scriitori de circumstanþã, sunt scriitori autentici, care au îmbogãþit

limba, tematica ºi simþirea poeticã.
Cu aceastã ocazie, vreau sã vã propun ca aceastã sesiune sã continue, sã avem la Bolintin un centru naþional ºi internaþional de

studii ºi cercetãri „Dimitrie Bolintineanu” privind receptarea lui în þarã ºi în strãinãtate ºi, odatã la doi-trei ani, sã aparã un volum cu

receptarea operei poetice, dramatice, prozã, publicisticã ºi aºa mai departe.

În semn de admiraþie pentru ceea ce face echipa de la Bolintin de pe lângã revista „Sud” am dãruit unsprezece volume, seria

completã a ediþiei critice ºi ºtiinþifice Bolintineanu, pe care a editat-o regretatul Teodor Vârgolici.

ªi cu aceastã ocazie, ºi închei, aº dori ca la Bolintin, în afara Asociaþiei pe care o conduceþi, sã mai facem o grupare literarã,
intitulatã „Prietenii poetului Nicolae Dan Fruntelatã”, care la Bãlãciþa, acolo nu mai e nimic, în Bucureºti este greu de realizat, pe când

aici la Bolintin, unde a scris, unde a venit cu atâta plãcere, unde a primit diploma de Cetãþean de Onoare, unde s-a implicat ºi a scris

jurnale, se cuvine neapãrat, pentru cã acest om, prin poezia lui, prin publicistica lui, prin memorialisticã, prin demnitãþile politice ºi

administrative pe care le-a avut în stat a fost un om ireproºabil. Deºi au trecut optzeci de zile de la decesul sãu, oamenii nu l-au criticat,

pentru cã ºi-a vãzut de treabã, ºi-a vãzut de operã ºi mai ales de destinul acestei literaturi.

Rãzboaie, rãzboaie, oamenii vorbesc, faptele rãmân.
Vã mulþumesc încã o datã foarte mult ºi vã felicit.”

ªedinþa omagialã Dimitrie Bolintineanu a luat sfârºit în aplauzele participanþilor.

Ultima parte a manifestãrii comemorative, pomenirea lui Dimitrie Bolintineanu, s-a desfãºurat la „Lebãda Neagrã Resort”, unde

participanþii s-au putut bucura de generozitatea ºi ospitalitatea doamnei Ionela Toma ºi a domnului Sandu Toma.

Organizatorii evenimentului dedicat lui Dimitrie Bolintineanu aduc mulþumiri celor care au luat cuvântul pentru omagierea lui

Dimitrie Bolintineanu, de asemenea Consiliului Local ºi Primãriei oraºului Bolintin Vale, d-lui primar Daniel Trãistaru, cât ºi actorilor
interpreþi ai personajelor istorice, respectiv Monica Dobriºan, Liviu Cheloiu, Adi Gheo ºi Aurel Palade, gazdelor de la „Lebãda Neagrã

Resort”, d-na Ionela Toma ºi dl. Sandu Toma, precum ºi celor implicaþi îndeaproape în bunul mers al lucrurilor: Monica Dobriºan,

Steluþa Nae, Laura Nicolau, Emilia Bordieru, Gabriel Dragnea, Ciprian Necºuþu, ªtefan Crudu, Mircea Paraschiv, Marian Grigore.

Cuvântarea d-nei deputat Cristina Elena Dinu

Cuvântarea d-lui senator Robert Cazanciuc

O discuþie despre viitor: Ileana Popovici ºi
Daniel Trãistaru

Cuvântarea d-lui Mircea Diaconu

Daniel Trãistaru, Andreea Trãistaru, Dinu Grigore,
Andreea Grigore (Trãistaru)

La „Lebãda Neagrã Resort”: Andreea Grigore, Nicu
Brânzea, Milica Dan, Ioana Dumitrescu, Monica
Dobriºan
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Cu ocazia „Anului Comemorativ Bolintineanu”, începând din

2021 Salonul de evenimente al Bibliotecii Orãºeneºti Bolintin

Vale a gãzduit o serie de expoziþii cu tema „Bolintinenii lui

Bolintineanu”. Intenþia acestor expuneri de fotografii, documente

ºi obiecte a fost de a prezenta publicului oameni, familii care au

fost sau ar fi putut fi în contact, în secolul al XIX-lea, cu Dimitrie

Bolintineanu ºi rudele sale.

Prima prezentatã a fost familia Dobriºan, cu rãdãcini între

moºnenii bolintineni, ca ºi Dimitrie Bolintineanu de altfel. A

urmat apoi familia Dinu, una de „oameni ai cãrþii”, în rândul

cãreia s-au remarcat scriitori, medici, cadre didactice ºi istorici.

Ambele, dupã cât organizatorii au putut documenta, îºi au cei

mai vechi strãmoºi identificaþi în secolul al XVIII-lea, fapt

remarcabil pentru niºte neamuri de þãrani munteni.

În preajma evenimentului dedicat comemorãrii a 150 de ani de

la moartea lui Dimitrie Bolintineanu, a venit rândul familiei

acestuia de a fi prezentatã în cadrul unei expoziþii dedicate.

„Genealogica – Bolintinenii lui Bolintineanu: familia

Bolintineanu” ne introduce în istoria unui neam ce îºi are

începuturile înainte de „Întemeierea Þãrii Româneºti” adicã mai

înainte de domnia lui Basarab I (1324-1351). Cel mai vechi

strãmoº identificat este Zarna din Loviºte, trãitor în jurul anului

1300. De la el generaþiile coboarã, înrudindu-se cu marii boieri

ai þãrii – Floreºtii, Dudeºtii, Cantacuzinii, Craioveºtii... – pânã

când spre sfârºitul veacului al XVII-lea când se tranformã în...

bolintineni. Mai precis, pânã când boierul Pârvu Mutu se va

cãsãtori cu o fiicã de moºnean avut, cu Catrina ªtirbescu din

Bolintin, cea care le aduce ca zestre moºia care le va da numele.

Organizatorul expoziþiei – Compartimentul Culturã din cadrul

primãriei oraºului Bolintin Vale – este satisfãcut de numãrul de

pânã acum al vizitatorilor, cãci de la vernisaj, în cele douã luni ce

au trecut a fost vizitatã de circa douã sute de persoane.

Expoziþia va fi deschisã pânã la sfârºitul acestui an, pentru a

putea fi vizitatã ºi de participanþii la cea de-a X-a ediþie a

Festivalului „Toamna Culturalã Bolintineanã” ce se va desfãºura

de-a lungul lunilor octombrie ºi noiembrie 2022.

Andreea GRIGORE

Expoziþia
Genealogica –
Bolintinenii lui
Bolintineanu

(continuare în pag.29)

Artista Ilinca Cerbacev, fiica
Anei Bolintineanu

Cã sportul, în general ºi educaþia fizicã, în special, fac parte componentã din

multiplele direcþii ºi componente ale conceptului de culturã este universal acceptat

ºi nu de azi, de ieri, ci încã din vremea antichitãþii greco-romane. La Bolintin

Vale, sat aºezat ºi înfloritor economic, un adevãrat târg ºi centru zonal încã din

secolul al XIX-lea, educaþia ºi cultura fãceau parte, încã de pe atunci, din viaþa

bolintinenilor mai de vazã. Educaþia fizicã, sportul, competiþia, pregãteau pentru

încercãrile vieþii pe oamenii de atunci, ca ºi pe cei de azi.

Despre o activitate sportivã organizatã la Bolintin Vale putem vorbi însã abia

dupã Primul Rãzboi Mondial. În perioada interbelicã se remarcã primii sportivi

bolintineni ºi primele echipe. Se practicau voleiul, oina, atletismul, înotul,

echitaþia, ridicarea greutãþilor... Erau remarcate în epocã nume precum Sile Tãnescu,

Miºu Dobriºan, Nicu Dinu, Vasile Manolache, Nae Antonescu, Constantin

Rãdulescu... Rezultate deosebite obþinea echipa de oinã, câºtigãtoare a Cupei

României, dar ºi a trofeelor „Universul” ºi „Curentul”.

Al Doilea Rãzboi Mondial ºi instalarea regimului comunist au provocat

schimbãri profunde în societate, de care nici miºcarea sportivã nu a fost ocolitã.

Activitãþile sportive se diversificã, competiþiile se înmulþesc foarte mult.

Bolintinenii sunt angrenaþi în numãr tot mai mare ºi în sfârºit, fotbalul începe sã

se practice în mod organizat, deºi cu rezultate punctuale, în campionatele raionale sau regionale.

În anul 1968 se reînfiinþa judeþul Ilfov. În cursul aceluiaºi an se crea „Liga a IV-a Ilfov”, principala competiþie

fotbalisticã la nivel judeþean. În acest context, în vara anului 1972 avea sã se fondeze echipa de fotbal Unirea

Bolintin Vale, cu niºte jucãtori emblematici, care

vor scrie istorie ºi vor rãmâne în amintirea

localnicilor. Este echipa bolintineanã cu cele mai

bune rezultate sportive din toate timpurile.

Dupã aceastã poate prea lungã introducere, aþi

aflat ºi motivul pentru care în data de 24

septembrie 2022, într-o superbã zi de toamnã, la

Bolintin Vale s-a sãrbãtorit aniversarea împlinirii

a 50 de ani de la înfiinþarea echipei de fotbal Unirea

Bolintin Vale, echipã care, dupã calificarea în

Divizia C în 1978, va purta numele de Petrolul

Bolintin Vale.

Startul evenimentului a fost dat la Stadionul din

Bolintin Vale, loc unde s-au reunit mulþi dintre

vechii jucãtori, dar ºi admiratori ºi suporteri,

precum ºi reprezentanþi ai autoritãþilor locale (dl.

primar Daniel Trãistaru, dl. viceprimar Leontin

Zamfir, dl. consilier Ficã Dascãlu). Dupã emoþia

întâlnirii ºi o primã sesiune de fotografii,

participanþii s-au deplasat la Centrul Cultural

„ªcoala Veche” unde a avut loc vernisajul

expoziþiei „Hai la fotbal Bolintin”, conceputã ºi pusã în operã de Compartimentul Culturã din cadrul Primãriei

oraºului Bolintin Vale. Expoziþia ºi-a propus sã surprindã aspecte din sportul, respectiv fotbalul bolintinean pânã în

anul 1990. Dintre exponatele ce au atras atenþia zecilor de participanþi la eveniment s-a remarcat tricoul original din

setul de echipament „american” donat echipei de fotbal Petrolul Bolintin Vale, în anul 1982, de cãtre Constantin

Marinescu (zis „Chitarã”). Donatorul, „Chitarã”, locuia pe str. Agricultori în Bolintin Vale ºi emigrase în SUA dupã

ce întâlnise o cehoaicã pe litoralul Mãrii Negre. Donarea echipamentului a atras cu sine multe explicaþii în faþa

organelor Securitãþii, date în

principal de responsabilul de

atunci al echipei, Costel

Dumitrescu (zis Meºteru). Apoi,

pe lângã fotografii, plachete,

trofee ºi diplome, vizitatorii au

avut ocazia de a vedea o hartã

înfãþiºând locurile în care au

funcþionat arenele sportive din

Bolintin Vale. Expoziþia a fost

posibilã datoritã materialelor

oferite de Vili Pârvãnescu,

Adrian Dumitrescu, Costel

Udriºte ºi Gigi Chiva.

Apoi, într-una dintre sãlile

Centrului Cultural „ªcoala

Veche” a avut loc prezentarea

cãrþii-album „Hai Unirea! Hai

Petrolul! Hai la fotbal

Bolintin!”, semnatã de Vili

Pârvãnescu, fost component al

echipei, publicatã la Editura

Sud. Lucrarea are la bazã

documentaþia, fotografiile ºi

textul elaborat de autor; în linii

mari surprinde perioada în care

Vili Pârvãnescu a activat ca jucãtor la echipa bolintineanã, sub diferitele nume ale sale, în anii 70 ºi 80. Cartea-

album mai scoate în evidenþã un aspect deosebit de important: caracterul ºi pregãtirea intelectualã a componenþilor

de atunci ai echipei. A rezultat, o micã bijuterie, prima lucrare dedicatã sportului bolintinean.

Hai la fotbal Bolintin!

,,Ciprian Necsutu
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Dupã cuvântul autorului cãrþii-album, au urmat, cu

opinii despre fotbalul bolintinean, viitorul lui ºi

infrastructura necesarã, primarul oraºului, Daniel

Trãistaru, Costel Udriºte (Gojgaru), fost component ºi

antrenor al echipei, viceprimarul oraºului, Leontin

Zamfir, actual coordonator al echipei de fotbal, Victor

Dobriºan, ªtefan Crudu...

La final, s-a putut viziona un film documentar ce trece

în revistã istoria sportului bolintinean ºi a echipelor de

fotbal Unirea ºi Petrolul Bolintin Vale.

Pentru cã, aºa cum spuneam la începutul acestei relatãri,

sportul face parte din culturã, iar sportul este istorie,

meritã sã amintim pe câþiva dintre participanþii la

eveniment: ªtefan Bede (Fane Miezu), Marian Chiþãnãu,

Gigi Chiva, Constantin Ciobanu, Paul Danciu (Bulin),

Romicã Dascãlu, Victor Doandeº, Mihai Dobre (Doctoru),

Emona Dobriºan, Monica Dobriºan, Victor Dobriºan

(Coco), Adrian Dumitrescu, Marian Grigore, Daniel

Bãrbulescu, Dumitru Ilie (Doctoru), Alexandru Ioniþã

(Sandu Doctoru), Gelu Neagu, Dumitru ªtefan (Haller),

Constantin Udriºte (Gojgaru), Viorel Ulmeanu, Gheorghe

Voicu (ªalãu), Eugen Gãvan, Ion Radu (Tilicã), Ion

Gheorghe (Costicã Dulap), Ion Soare (Luþã)...

Organizatorii mulþumesc pentru sprijinul deosebit

acordat de cãtre dl. Leontin Zamfir, viceprimar al oraºului

Bolintin Vale, bunei desfãºurãri a evenimentului.



3030303030 AAAAACTUCTUCTUCTUCTUALITALITALITALITALITAAAAATEATEATEATEATEA

Mersul
târgului

Stefan
Crudu
,

17.07.2022: Estrada din

stradã!
Ne strãduim sã suportãm canicula

verii. Cu greu, dar nu existã alternativã.
Seceta ºi urmãrile ei umplu emisiunile
de ºtiri ale TV-urilor. Pentru mulþi
fermieri doar starea de calamitate îi mai
poate salva de la faliment. La noi, ieri,
la ora 15, în timp ce ne ascundeam în
case de soarele nemilos, a venit din senin
o ploaie torenþialã. Un tunet, câteva

bobiþe de gheaþã ºi o rãpãialã care a umplut cu apã brazdele din
grãdinã. A fost ºi puþinã vijelie care a scuturat fructele din pomi
(în special corcoduºii plini ºi aproape copþi, buni de þuicã). S-a
îndreptat spre sud-est, ajungând ºi la Bucureºti. Azi dimineaþã,
în pace, liniºte ºi rãcoare, târgul a fost în starea lui normalã.
Aglomeraþie încã de la prima orã. Fiecare a gãsit ce a cãutat.
Iniþial, preþuri mai mari, de tatonare. Cine se grãbeºte dã cât se
cere. Tomate diverse foarte multe, în primul rând de la producãtori
cu 3-4-5 lei/kg. La Lãzãrica, douã lãzi mai atinse de manã ºi mai
mici, pentru bulion, cu 2 lei/kg. Vinetele, mai puþine, 5 lei/kg,
cele mai proaspete ºi mai lucioase, iar cele plimbate, mai mici ºi
mai seminþoase, 3 lei/kg. Dovlecei frumoºi 2 lei/kg (producþie
bunã în acest an). Nu au fost pãstãi deloc. Varza nouã 2 lei/kg. La
fel cartofii, 2 lei/kg la toþi vânzãtorii (doar un singur producãtor).
Ceapa semiuscatã 3,5 lei/kg. Ardei graºi ºi capia: 6 lei/kg.
Usturoiul relativ ieftin: 10 lei funia cu zece cãpãþâni, 12 lei/kg la
grãmadã ºi 22 lei/kg la un nene care se lãuda cu marfa lui pe
încercate. Mi-a spus ºi m-a convins cã este un soi de toamnã
valoros nu ca cel mai ieftin, chipurile din Spania. Voi gusta acasã
când voi sta la masã. Ca de obicei, brânzã de vacã, oi ºi capre,
lapte dulce, de la producãtori sau intermediari. Pepeni verzi,
dungaþi sau nu, cu codiþã verde – deci proaspeþi – cu 1,5 lei/kg.
Cei galbeni, 3,5 lei/kg. Ieri, în piaþa centralã, cu 6 lei/kg. Exagerat
de mari preþuri la toate legumele ºi fructele de pe tarabele acestei
pieþe, aºa cum se practicã permanent. În târg, preþuri mult mai
omenoase: doar 8 lei/kg cireºe pietroase, caise, viºine ºi prune,
toate româneºti. Am stat la coadã pentru cireºe, fiind singurul loc
unde le-am gãsit. Poate ºi cu ceva „carne” care sã înlocuiascã
lipsa acesteia din târg. Cel care aduce carne de viþel o terminase
la ora 8:30, înainte sã soseascã echipajul de poliþie (8:40). Rara
bovis! ªi tot aºa, încã rãsaduri de varzã de toamnã, praz ºi
castraveþi de solar. Desigur cã ºi miere recomandatã. Am cumpãrat
ºi eu destulã, fiind însã grãbit. Dacã puteam reveni la ora 11 aº fi
gãsit preþuri foarte mici, de lichidare. Am avut niºte lucrãri urgente
în cimitir, locul unde cei care s-au ascuns sub pãmânt se vaitã cã
au ºi ei restricþii permanente la luminã. Cel puþin au rãcoare
gratuitã, pe când la noi au apãrut lipsuri ºi restricþii la apã,
întreruperi de curent, secetã etc. Nu ºtiu unde e mai bine aºa cã
le-am amenajat felinare lângã cruci, asigurându-le bine ca sã nu
fie furate de cei fãrã scrupule. Printre legume, pe capota unei
maºini, casete cu muzicã (manele!). Am reþinut refrenul: „Voie
bunã ºi gagici / Nu aº mai pleca d-aici!” Evident cã are dreptate
cãci în târg gãseºti de toate. Vizavi erau grãtarele ºi mesele unde
mulþi clienþi savurau licori (alcoolizate) ºi mâncau de zor mici ºi
cârnaþi. Acesta-i târgul ºi acestea-s tentaþiile. Cu altceva de soi
Bolintinul din Vale nu prea se poate lãuda. Voie bunã, ca în
cântec, a fost ieri searã, fiind nunþi în „cartier”. La una, de peste
drum de târg chiar, „am participat” ºi eu la ora 21:30 în calitate
de ºofer pe maºina personalã. Neinspirat, am ales varianta cea
mai proastã, adicã str. Palãncii (DJ 601!) unde era blocaj total de
circulaþie din cauza unei nunþi de spoitori. O estradã mare (fixatã
de la gard ºi pânã la asfalt) era locul amenajat (se obiºnuieºte în
ultimii ani) ca sã danseze mireasa cu prietenele ei tinere, la vedere.
În jur, peste drum ºi chiar pe asfalt, zeci (poate sute) de privitori
ocupau strada ºi jugulau circulaþia. Obicei tolerat de poliþie care
nu intervine deloc. Petrecerea lor, deranjul nostru. Mi-e lehamite!

24.07.2022: Pârjol la televizor ºi-n þarã
Lumea e vizibil neodihnitã de cãldura nopþii tropicale (22 grade

C). Spre dimineaþã, deºi erau condiþii de somn, am ales sã plec
spre târg, presupunând cã mulþi alþii gândesc ca ºi mine: cine se
scoalã de dimineaþã, are de unde alege. La 6:32 deja parcasem.
Vânzarea era însã în toi. Miºcare matinalã de voie, cu þinte precise,
lângã borduri. Unii cumpãrau câte puþin din diferite locuri (ca
mine), iar alþii veniserã chitiþi (cu nevestele) sã cumpere roºii
pentru bulion cu orice preþ. Nu cred cã la oferta prezentã meritã
sã iei cu preþul primei ore. Tomate erau, ºi încã multe, cu preþuri
de la 8 la 3 lei/kg, dupã soi ºi dimensiuni. Un prieten, Nicu
Matei, cãuta soiul „pruniºoare roze”, dar nu erau azi. În general,
se cumpãrã maxim douã kg, pentru consumul imediat. Vinete
destule ºi proaspete (lucioase ºi moi) cu 5 lei/kg, dar ºi cu 3 lei/
kg cele mai mici. Ardeii graºi, cam mici cu 6 lei/kg. Din cauza
temperaturilor mari la sol, nu cresc, chiar udaþi permanent. Ceapã
bunã cu 3,5 lei/kg. Zarzavaturi proaspete (mãrar, leuºtean,
pãtrunjel). Mãrar uscat cu 5 lei/leg. (pentru varza de murat).
Ultimele rãsaduri de praz ºi varzã de toamnã. Fructe de varã
(viºine) cu 8 lei/kg. Caisele, plãcute la vedere, 10 lei/kg (zise
româneºti, soiul Cardinal). Cam fãrã gust, dar tenteazã. Prune
româneºti cu 5 lei/kg (am ºi eu acasã, chiar mai bune ca la ei).
Varza nouã, cu 2 lei/kg, meritã banii. Restul tot la preþuri
neschimbate: cartofi, 2 lei/kg, pepeni verzi, 1,5 lei/kg. Cei galbeni
s-au mai scumpit puþin, 4 lei/kg. Am ezitat sã iau, dar, la a doua
vizitã, nu am mai gãsit. Nici lor nu le prieºte canicula extremã, de
cod portocaliu (38-40 grade C), aºa cã vom asista curând la
diminuarea ofertei cantitative ºi calitative (mai mici). La a doua
sosire, preþurile scãzuserã la tomate ºi ardei. Tot e ceva pentru
cine are rãbdare. Constatarea generalã este aceea cã existã (în
zona noastrã, unde a mai plouat) producþie legumicolã ºi drept
urmare nici preþurile nu sunt exagerate (direct, în general, de la

producãtor). În multe alte zone din þarã (22 de judeþe) producþia
agricolã este afectatã profund. Ministrul agriculturii (Petre Daea)
a „bãtut” multe dintre acestea, verificând starea realã din teren.
Concluzia este cã se impune instituirea stãrii de calamitate pentru
a ajuta fermierii grav afectaþi de secetã sã-ºi acopere cât de cât
pierderile, pentru a nu intra în faliment. Marþi, 19 iulie 2022, am
strãbãtut o distanþã mare, pânã la Focºani, apoi spre Brãila ºi
înapoi la Bolintin. S-a întâmplat sã trec prin zonele cele mai
afectate de secetã, unde peisajul era sinistru. Culturile de varã
(porumbul ºi floarea soarelui) erau compromise total. În satul
socrului meu nu am vãzut niciun fir de iarbã verde. ªocant.
Peisaj saharian pe care l-am vãzut efectiv în 1984, între dunele
Libiei. O aºa secetã a mai fost în 1946. Apa Buzãului era redusã
la un firicel de apã. ªi dacã ai vrea sã uzi, nu existã apã nici în
fântâni, iar irigaþiile sunt „o tristã amintire” comunistã (!?).
Neavând producþie legumicolã, oamenii cumpãrã de la speculanþii
care strãbat satele, la preþuri piperate. Fiind o perioadã lungã cu
caniculã, plantele, stresate (la sol temperatura se apropie de 60
grade C), îºi limiteazã dezvoltarea ºi fructele nu se dezvoltã la
dimensiunea normalã a speciei, rãmânând mici, ºi, implicit, o
producþie mai micã. În solarii, unde este ºi mai cald, tomatele s-
au compromis. Au proliferat de cãldurã niºte insecte urât
mirositoare ºi rezistente la tratamente, care contribuie ºi ele la
deprecierea legumelor. Revenind în Bolintin, am încercat un
sentiment de liniºtire, vãzând grãdina verde ºi legumele pline de
recoltã. O altã lume. Dar ºi pe aici, nivelul apei din fântâni a
scãzut mult ºi se impune udarea cu intermitenþe. Este evident
pentru mine cã exploatãrile de nisip (s-au deschis noi balastiere
la Icoana ºi alta între Palanca ºi Poenari, iar cea spre Bolintin
Deal se extinde, la care se adaugã cele din dreapta Argeºului,
spre Ogrezeni ºi cea dinspre Crivina) au o influenþã negativã
asupra pânzelor freatice din zona noastrã. Din pãcate, nu se mai
poate remedia nimic. Câþiva devin milionari iar mulþimea suferã.
Caz clasic. Cei cu bani îºi sapã puþuri la adâncime mare (peste 70
m) ca sã aibã apã de calitate ºi din abundenþã. Un atentat la viaþa
celor din jur, acum ºi în viitor.

14.08.2022: Ca un glob de aur luna strãlucea...
Vineri seara, luna plinã chiar pãrea a fi de aur, dar turcesc, de

14 carate, din cauza atmosferei poluate, nespãlate de ploaie de
câteva sãptãmâni. Spre Potlogi se arunca din cer ultima pleiadã,
rãtãcitã sau nehotãrâtã. Titlul este primul vers din poezia lui
Dimitrie Bolintineanu „Cea din urmã noapte a lui Mihai Cel
Mare”, iar în sãptãmâna ce urmeazã vom comemora 150 de ani
de la moartea poetului, pe 19 august 1872. Azi ºi mâine ne vom
bucura de a fi prezenþi la târgul (bâlciul) anual de Sf. Maria de la
Potlogi. La Bolintin Vale, bâlciul de Sf. Dumitru rãmâne
deocamdatã suspendat, din lipsã de spaþiu de desfãºurare.
Cãldurile sufocante ne-au adus la disperare. Uscãciunea este
totalã, iar în fântâni apa a ajuns la ultimul buduroi, nemaiajungând
pentru irigaþia legumelor sau/ºi a unor pomi dragi nouã (pãrul
galben autohton). Ultima speranþã pentru aprovizionare rãmâne
deci târgul. Dupã miezul nopþii, la ora douã a început o ploaie
torenþialã (s-a dovedit apoi cã a fost punctualã) însoþitã de fulgere
numeroase la înãlþime. Din pãcate a durat prea puþin (eram în
Bolintin Deal). Dimineaþa m-am trezit devreme sã iau ce aveam
pe listã. Am ajuns la 6:45, am gãsit loc parcare. La noi în Bolintin
Vale plouase mult mai puþin, iar apoi am aflat cã dincolo de
Argeº, ioc. Încã se aºteaptã ploaia pe care o anunþã meteorologii
cu cod galben ºi la noi în sud. Aºteptãm cu speranþã. În târg era
oferta completã a verii. Sortimente diverse de legume. Tomate
bine coapte cu preþuri de la 2,5 lei/kg pentru bulion ºi pânã la
maxim 5 lei/kg. Unii, cu bani, cumpãrau ºi câte 50 kg cu 3,5 lei/
kg. Alþii, maxim 2 kg pentru mâncare. Castraveþi puþini cu 5 lei/
kg. Ardei graºi cu 3-6 lei/kg, dupã calitate. Capia, cu 8-10 lei/kg
iar la final 5-8 lei/kg. Verdeaþã cât cuprinde, proaspãtã. Vinete, 3-
5 lei/kg, nu prea s-au vândut. Reþinerea este fireascã, unele sunt
veºtejite ºi cam lemnificate, cãldurile ºi seceta au condus la
aceastã situaþie. În plus, mulþi se vaitã cã tratamentele contra
ploºniþelor verzi nu au avut efect. Cãldura excesivã a condus la
proliferarea lor ºi urmãrile se vãd la majoritatea roºiilor ºi ardeilor
de pe tarabe. O fi ea insectã, dar e urât mirositoare ºi nu e agreatã
de pãsãri. Nici UE nu a inclus-o pe lista scurtã a insectelor
declarate comestibile: greierii, lãcustele ºi careþii (de cereale
boabe). În curând vom þopãi prin pãduri ºi miriºti sã prindem
astfel de insecte care sar (greierii ºi cosaºii). Sigur cã vom mânca,
chiar fãrã sã ºtim (în componenþa pastelor moi sau uscate, a
piureurilor etc.). Treptat, în câteva mii de ani, stomacul ni se va
micºora ºi omul va migra spre alte planete gata pregãtit pentru
meniuri astrale. De nu, se vor mânca la propriu, care pe care,
chiar fãrã sare. Ceva flori, la ghivece sau buchete tãiate, nu
atrãgeau mulþi cumpãrãtori pentru Sf. Marie. Fructele se gãseau
ºi ele, dar tot aºa, nu s-au vândut pânã nu le-a scãzut preþul. La
prune Stanley, de la 5 lei/kg, la final au ajuns la 3 lei/kg. Am
profitat la a doua venire în târg. Deºi în cantitãþi mari, pepenii au
fost favoriþii acestei zile. De aceea preþurile li s-au menþinut pânã
la sfârºit: 5 lei/kg cei galbeni (delicioºi) ºi 2,5-3 lei/kg cei roºii,
fiind vânduþi pânã la ultimul. Cartofii, încã ieftini, 2-2,2 lei/kg,
ne aratã cã realitatea din teren este alta decât statisticile de pe
ecranele televizoarelor. Nici varza, la 2 lei/kg, nu mi se pare
scumpã. Este un echilibru între cerere ºi ofertã care se pãstreazã
datoritã prezenþei masive de producãtori direcþi cu mãrfuri
proaspete, culese din grãdinile unde trudesc, cu eforturi fizice,
cheltuialã ºi pasiune. Ne apropiem de partea finalã a verii. Pe
câmp, porumbul s-a uscat prematur de secetã. Pe miriºti creºte
ambrozia care cucereºte teren ca plantã rea ce secãtuieºte
pãmântul. Seceta preocupã cel mai mult ºi cu toate cã nu va mai
putea influenþa producþia de porumb ºi floarea soarelui, tot ne
dorim sã vie o ploaie adevãratã. La ora 23 a venit ce aºteptam: o
ploaie torenþialã. Am privit-o ca pe un spectacol al naturii ce mi-
a adus liniºte ºi un somn recuperator. Era sã uit. Pe la fiare, multe
cãrþi cu care eram îmbiat de cumetrii recuperatori. Nu am avut
timp de rãsfoit, dar am vãzut un volum din „Cel mai iubit dintre
pãmânteni” de Marin Preda. Pe 5 august s-au împlinit 100 de ani
de la naºtere. Sã nu-l uitãm!

21.08.2022: De ce fugim?
Chiar aºa! De ce fugim atât de devreme în târg (de exemplu)?

O grabã neînþeleasã se observã la intrarea dinspre sensul giratoriu.
Perechi sau bãrbaþi singuri se întorceau în mers vioi cu destule
cumpãrãturi în cantitãþi mari. Cele mai multe erau tomatele pentru
bulion, cu lãzile de carton-banane ale vânzãtorului. Cred cã de
vinã nu-i doar nevoia de ceva anume pe care-l poþi gãsi doar la
prima orã, ci cãldura tropicalã a nopþii precum ºi canicula ce s-a
anunþat ºi pentru azi. Suferim, ºi noi ºi plantele, de o cãldurã
neobiºnuitã, prelungitã ºi în aceastã sãptãmânã. Târg întins ºi
plin de tot ce oferã vara din grãdinile ºi livezile producãtorilor,
dar ºi din en-gros-urile de unde se aprovizioneazã negustorii
care oferã zeci de sortimente de provenienþã UE (ca în mega-
magazine) cu preþuri foarte mari. Important e cã ºtiu ce se cere/
cautã în târgul nostru care are particularitãþile sale: mulþi
cumpãrãtori care au posibilitãþi financiare bune. Cum s-ar zice,
de toate pentru toþi ºi mai ales pentru toate buzunarele. Aºadar,
tomate foarte multe, dar calitatea generalã este discutabilã: 2,5-5
lei/kg. La cele mai multe legume se observã afectarea produsã de
ploºniþa verde: suprafaþa exterioarã ciupitã. Din cauza cãldurilor
foarte mari, ardeii graºi sunt mici, ca ºi capia obiºnuiþi (4-6 lei/
kg). Cei ureche de elefant (sigur de import, fiind uniformi ca
aspect ºi dimensiune), 7-8 lei/kg. Am gãsit ºi gogoºari roºii cu
10 lei/kg. Castraveþii proaspeþi 8 lei/kg (cei mici, pentru murat)
ºi 4 lei/kg cei pentru salatã. Verdeaþã proaspãtã, la legãturã. Mai
micã, 1 leu/buc ºi mai mare, 5 lei/buc (aspect de snop). Vinete
frumoase, de calitate, 4-5 lei/kg dar ºi cu 3 lei/kg cele mai mici.
Ceapa uscatã 3,5 lei/kg (acum o sãptãmânã 3 lei/kg). Varza crudã
3 lei/kg (cu un leu mai mult faþã de duminica trecutã). Cu preþuri
puþin, dar evident crescute într-o sãptãmânã au fost ºi cartofii
(2,5 lei/kg). Ca ºi pepenii: 5-6 lei/kg cei galbeni ºi 2,5-3 lei/kg
cei roºii. Dimensiunile mai mici ne aratã cã se cam terminã bostana
ºi îi vom mai vedea poate 2-3 sãptãmâni maxim. Destule fructe
de varã: prune (3-4 lei/kg), piersici de multe soiuri altoite (6-8
lei/kg), caise dulci (10 lei/kg!) ºi mere de varã bune doar de
plãcinte. Cu flori în ghivece ne îmbia acelaºi producãtor care ne
spune mereu cã sunt ultimele! Cam multe lactate ºi brânzeturi
faþã de numãrul vacilor care se mai gãsesc în satele limitrofe. ªi
brânza dulce s-a scumpit cu încã 2 lei/kg. Ca ºi carnea de viþel,
marca Nelu din Hobaia, pe care o vedem în pozã de frica
controalelor: 32 lei/kg (30 lei acum o sãptãmânã). Aici poza,
livrarea mai spre gârlã. Doi producãtori cu miere: 30 lei/borcan
mare poliflorã, 35 lei de salcâm ºi 25 lei floarea soarelui. Ei mi-
au spus cã producþia a fost afectatã doar la tei în acest an (în zona
noastrã). La TV-uri se vaitã unii cã s-ar fi obþinut doar 50% faþã
de 2021. Nu-i cred cã ar fi stupari buni (sau corecþi). În fine, la
fiare stagnare. Cumetrele erau vizibil obosite. Deasupra unui
teanc de cãrþi murdare de atâta plimbare am vãzut un exemplar de
Jules Verne: „Mathias Sandorf” din 1957. L-am citit la vremea
copilãriei ºi din el am învãþat criptograma cu cheie rebusisticã ce
ne încântã pe noi, cei dornici de aventurã. Aveam timp de citit pe
atunci. În fine, m-am grãbit ºi eu cãci aveam multe de fãcut în
continuare. ªi ca sã nu filozofez (nu-mi stã în fire), adaptez
celebra întrebare din filmul „De ce bat clopotele, Miticã?”, realizat
în 1980 în mare parte în sala „Cãminului Cultural” (fost) din
Bolintin Vale. Rãspunsul (în film – Mircea Diaconu) era: „De
funie, moncher!”. Ei bine, la întrebarea din titlu, „de ce ne
grãbim?” aº rãspunde: De-ai dracu’ ce suntem!? Oricum, nici
nu ºtiþi ce-aþi pierdut vineri, 19 august 2022, cu ocazia
comemorãrii a 150 de ani de la moartea marelui Dimitrie
Bolintineanu. Cine a participat a avut ocazia sã vadã un program
deosebit, onorat ºi de prezenþa unor personalitãþi culturale de
marcã (printre ele, d-na Ileana Popovici, d-l Mircea Diaconu
s.a.). Cãci Bolintinul înseamnã mult mai mult decât târgul
duminical consacrat.

28.08.2022: Baluri, baruri, festivaluri – Cucerirea

cetãþii Sighiºoara
Azi am ratat târgul Bolintinului. Îmi permit, o datã la 50 de ani,

cât s-au împlinit de la terminarea Facultãþii de foraj-extracþie din
cadrul I.P.G.G. Bucureºti. Mi-am reîntâlnit foºtii colegi, prieteni
apropiaþi, specialiºti reputaþi în domeniu. Mai fusesem cu ei în
acelaºi loc, cetatea Sighiºoarei, în 1969, într-o practicã instructivã
ºi distractivã de neuitat. Dar ºi într-o excursie acum cinci ani. De
data aceasta am stat trei zile în condiþii de excepþie, chiar lângã
piaþa oraºului (Burg Platz). Întâmplarea a fãcut sã aibã loc
festivalul anual (25-28 august 2022) intercultural „ProEtnica”.
O ºansã de a ne bucura împreunã cu miile de vizitatori de
frumuseþea muzicii, a costumelor ºi dansurilor specifice
comunitãþilor etnice conlocuitoare, dar ºi de peste hotare.
Organizatorii au prevãzut ºi creat condiþii ºi spaþii de expunere
creatorilor de artã popularã, expoziþii culturale, lansãri de carte
etc. Fiecare vizitator a avut ce alege: sã viziteze obiectivele cetãþii,
sã cânte ºi sã joace împreunã cu artiºtii prezenþi pe scenã sau
coborâþi pe stradã, sã-ºi cumpere obiecte artizanale ºi diverse
suveniruri. Foarte mulþi strãini ºi civilizaþie comportamentalã cu
toatã aglomeraþia. În acelaºi timp, aflãm cã ºi în alte locuri din
þarã se organizeazã diferite festivaluri: al smochinelor în
Mehedinþi, al „Caºcavelei” în Prahova, al mierii, al diferitelor
preparate culinare specifice, al þuicii ori al vinului etc. Fiecare cu
ce are, prilej pentru diferite manifestãri culturale, dar ºi de
valorificare a produselor specifice locului. Acestea atrag numeroºi
turiºti, dornici sã revinã. Tocmai de aceea regretul bolintinenilor
privaþi de bucuria desfãºurãrii tradiþionalului bâlci de Sf. Dumitru
este mare. Noi aveam tradiþia, alþii se strãduiesc sã ºi-o construiascã
ºi s-o perpetueze. Sigur, vor spune cei responsabili cã nu mai
sunt condiþii de desfãºurare.

4.09.2022: Zori de toamnã
La începutul sãptãmânii, canicula încã se menþinea la cote

insuportabile. Apoi, destul de brusc, vremea s-a schimbat. Au
venit – ºi pe la noi – ploi bogate (marþi seara ºi miercuri dimineaþa)
ºi o datã cu ele rãcirea vremii. Vineri, cam pe la ora douã din
noapte a plouat torenþial ºi îndestulãtor. Temperaturile au scãzut
la valori sub normalul perioadei, dar sunt plãcute. Aºadar, a sosit
toamna, chiar cu prima zi din septembrie, cu precizie
calendaristicã. Nu putem numãra bobocii pentru cã nu-i avem.
Ne grãbim sã ajungem ºi azi la târg. Norii s-au ridicat spre

(continuare în pag. 31)
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Revista poate fi procuratã, în Bucureºti: de

la chioºcul de presã din Piaþa Romanã (La

Coloane) ºi de la sediul Editurii RAWEX

COMS (Calea Griviþei, nr. 403, Bl. R, sector

1); în Bolintin Vale: de la sediul redacþiei ºi

de la Biblioteca orãºeneascã.

Cãrþile se primesc pe adresa redacþiei

(Str. Partizani, nr. 41A, Bolintin Vale,

Giurgiu), iar manuscrisele pe adresa de

e-mail: revistasud@yahoo.com.

AAAAACTUCTUCTUCTUCTUALITALITALITALITALITAAAAATEATEATEATEATEA

Revista „Sud”, Centrul Cultural „ªcoala Veche” Bolintin Vale, Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã

Bolintineanu, Editura Sud organizeazã, cu sprijinul Consiliului Local ºi al Primãriei oraºului Bolintin Vale,

festivitatea de premiere a ediþiei a XXXI-a a Concursului Naþional de Creaþie Literarã „Dimitrie Bolintineanu”, 22

octombrie 2022, Bolintin Vale, judeþul Giurgiu.

Concursul ºi-a propus sprijinirea creatorilor de literaturã din România ºi diasporã, care nu sunt membri ai

Uniunii Scriitorilor, precum ºi mai buna cunoaºtere a vieþii ºi operelor scriitorilor originari din zona de sud a þãrii

noastre.

Ediþia 2022 a Concursului Naþional de Creaþie Literarã „Dimitrie Bolintineanu” s-a desfãºurat sub deviza „Viaþa

ºi opera scriitorilor din Sud” ºi a avut o singurã secþiune: eseu despre opera unui scriitor din zona de sud a României.

În urma preselecþiei materialelor trimise, au fost acceptate în concurs ºi prezentate spre evaluare juriului lucrãrile

semnate de: Gabriel Andrei, Mircea Bãduþ, Ozana Bãlãbuc, Gelu Cecan, Viorica Creþu, Diana Gluck, Mirela Maiana

Mladin, Agripina Penea, Corina Potcovaru, Alina Rãdulescu, Narcisa Rotaru.

Membrii juriului: Evelyne Maria Croitoru, Teo Cabel ºi Ion Cristofor.

În urma jurizãrii s-a hotãrât acordarea urmãtoarelor premii:

Premiul „Dimitrie Bolintineanu” – 1200 lei: Mirela Maiana Mladin – Jocul de-a „Jocul de-a vacanþa”.

Premiul I – 800 lei: Gelu Ciocan – Al. Robot: un debut latent al istoriei literaturii româneºti.

Premiul II – 600 lei: Gabriel Andrei – La umbra polivalenþei în floare.

Premiul III – 400 lei: Mircea Bãduþ – Neºansa sincronizãrii cu pragul emancipãrii: Florin Manolescu –

Literatura SF.

Premiul „Nicolae Dan Fruntelatã”: Ozana Bãlãbuc – Marin Sorescu: un cãutãtor de vise.

Organizatorii au decis acordarea unui premiu suplimentar, special pentru sprijinirea tinerelor condeie. Acesta va

purta numele regretatului scriitor Nicolae Dan Fruntelatã, colaborator preþuit ºi Senior editor al revistei „Sud”,

trecut la cele veºnice în acest an. Premiul „Nicolae Dan Fruntelatã”, în valoare de 600 de lei, va fi susþinut financiar

de cãtre dl. Marian Grigore.

Dupã cum a fost anunþat, toate lucrãrile selecþionate pentru concurs vor fi publicate într-un volum colectiv la

Editura Sud, fiecare dintre autori urmând sã primeascã, în cadrul galei de premiere, câte douã exemplare (gratuit).

Lucrarea ce va primi Premiul „Dimitrie Bolintineanu” va fi publicatã ºi în numãrul pe decembrie 2022 al revistei

„Sud”.

Participarea câºtigãtorilor la festivitatea de premiere este obligatorie, altfel premiile în bani ce urmau sã revinã

absenþilor vor fi redistribuite sau anulate de cãtre organizatori.

Cheltuielile de deplasare a laureaþilor la Bolintin Vale vor fi suportate personal.

Organizatorii vor asigura transportul juriului ºi laureaþilor de la Bucureºti la Bolintin Vale ºi retur.

Relaþii la telefoanele:

0726179367 – Gabriel Dragnea – Redactor ºef adjunct

0720350555 – ªtefan Crudu – Secretar general de redacþie

Concursul Naþional de Creaþie
Literarã „Dimitrie Bolintineanu”

Ediþia a XXXI-a,
22 octombrie 2022,

Bolintin Vale

înãlþimi ºi s-au subþiat. Nicio adiere, liniºte ºi pace. Tocmai bine
pentru toþi cei prezenþi încã de la prima orã. Mi-am cumpãrat
legume conform listei în 45 de minute. Preþuri încã acceptabile.
Marfã multã ºi de calitate vizibilã. Azi a fost momentul ardeilor
de orice fel, ajunºi la maturitate deplinã de coacere, roºii ºi
sãnãtoºi. Capia 5-6 lei/kg, graºi (mai mici) 4-5 lei/kg, ureche de
elefant 8 lei/kg. Cartofii 2,5 lei/kg, iar roºiile de la 2 (cam ca
nuca) la 5-6-8 lei/kg, cele de mâncare. Un vânzãtor ºi-a epuizat
stocul de roºii pentru bulion (3,5 lei/kg) la trei cumpãrãtori (printre
ei ºi eu). Vinetele 3-4 lei/kg, calitate deosebitã, soiul Aragon.
Ceapa uscatã 3,5 lei/kg. Toate acestea de mai sus s-au cumpãrat
cu sacii sau lada întreagã beneficiind de transportul cu „lisa”
(troler metalic) vânzãtorului simpatic pe nume Doru. Sigur cã
erau toate legumele posibile, pentru toate gusturile. La fel,
zarzavaturi ºi rãdãcinoase (sfeclã roºie uriaºã, 5 lei/kg). Usturoi
zis românesc 12 lei/kg (10 lei funia), dar ºi arpagic, 10 lei/kg în
primã apariþie. Castraveþi 2-3-5 lei/kg pentru salatã sau pentru
murat. S-a cumpãrat în forþã ºi vitezã fãrã sã se tocmeascã prea
mult. Sigur oamenii cumpãrã pentru rezerva viitoarelor
anotimpuri. Destui pepeni, galbeni (5 lei/kg) sau roºii (3 lei/kg),
dar care nu s-au vândut azi. Au fost ºi fructe diferite, de la
piersici, chiar caise (10 lei/kg), mere pentru plãcintã ºi prune
pentru magiun (3 lei/kg) sau þuicã (2 lei/kg). La cât s-a scumpit
þuica meritã banii dacã ai cãzãnel acasã. A sosit ºi o camionetã de
Vrancea cu struguri pentru vinificaþie. Cam prea devreme, nici
zahãrul nu-i mai salveazã, nefiind copþi suficient. Cei de masã,
albi sau negri, 7-10 lei/kg. Decât pepeni la „ghici”, mai sigur cu
ei, cã poþi gusta o boabã. Printre legume trecem ºi pe lângã flori
care sunt atrãgãtoare. Mâine încep ºcolile ºi sunt cãutate de cãtre
pãrinþi. ªi tot aºa, târgul ne spune sigur cã ne aflãm în plinã
toamnã bogatã, în pofida secetei din aceastã varã. Dacã adãugãm
ºi morcovii (3-3,5 lei/kg) avem ingredientele pentru conservele
tradiþionale care sigur ne vor ajuta sã trecem peste ce va veni în
anotimpul rece. Deja am vãzut ºi salatã rãsad la alveolã pentru

solar. E tocmai timpul de plantare. La a doua vizitã m-am preumblat
ºi pe la fiare, cherestea ºi cereale (prea scumpe). Ploile din aceastã
sãptãmânã vor ajuta lucrãrile de semãnat ce se apropie. Recolta
de cereale la noi nu este compromisã decât poate în procent de
20%, ceea ce pânã la urmã este acceptabil dacã þinem cont de
condiþiile acestui an agricol. Am remarcat faptul cã s-a luat
hotãrârea ca laptele ºi brânzeturile sã se vândã în piaþa centralã
agroalimentarã care este adecvatã, fiind dotatã cu galantare, condiþii
de temperaturã ºi de igienã corespunzãtoare. Din pãcate, conform
afiºului de la târg, construirea noii pieþe agroalimentare, care are
termen 20 noiembrie 2022, nu va putea fi terminatã ºi vom rata
ºi în acest an bâlciul de Sf. Dumitru.

8.09.2022: Bâlci ºi târg la Brezoaele
Mai tânãr decât cel de la Bolintin, târgul anual de Sf. Maria

Micã de la Brezoaele supravieþuieºte ostentativ în acelaºi loc fãrã
amenajãri speciale, respectiv un teren gol, înierbat, situat în
centrul comunei. Intitulat „Zilele comunei Brezoaele” s-a
desfãºurat în condiþii deosebite ºi în acest an. Organizarea
impecabilã, curãþenia ºi disciplina (egal civilizaþie!) m-au
impresionat plãcut. Ofertã diversã de legume ºi fructe (relativ
ieftine), produse manufacturate exagerat de multe, obiecte de
artizanat prezentate direct de producãtori, suveniruri ºi plasticãrie
coloratã, multe atracþii specifice bâlciului (cãluºei, lanþuri etc.).
Vremea bunã a întregit atmosfera de sãrbãtoare, gustatã din plin
de localnici ºi vizitatori din alte zone. Prea multe corturi modulate
pentru consumatorii de mici, cârnaþi ºi frigãnele plus bere la
pahar (6 lei). Ca peste tot, este afacerea cea mai bãnoasã în orice
târg. Pastramã din belºug (40 lei/kg), dar ºi brânzã de oaie vândutã
chiar de cãtre ciobanii din Teleorman. Am luat ºi eu ºi am simþit
gustul de brânzã adevãratã. Era ºi un meºteºugar autentic (cojocar)
cu cãciuli din miel ºi chiar cu pielicele de Astrahan. Târg ºi bâlci,
pentru cei mari ºi cei mici (veniþi cu pãrinþii) aºa cum a fost din
totdeauna. Pentru mine, ca nostalgic dupã bâlciul copilãriei din
Bolintin Vale, aceastã plimbare a fost ca o terapie pentru o stare
de bine. Felicitãri organizatorilor. Îmi rãmâne însã întrebarea:
cum ºi de ce alþii pot sã pãstreze tradiþia?

Actualitatea literarã, anul XII; nr. 119, iulie-

august 2022, revistã a Unirii Scriitorilor din

România editatã de AL LUGOJPRESS cu

sprijinul sponsorilor ºi al SIP Timiº. Director

Nicolae Silade; Redactor ºef Remus V. Giorgioni.

Bucureºtiul literar ºi artistic, anul XII, nr. 8-9

(131-133), august-septembrie 2022. Director

Coman ªova; Redactor ºef Florentin Popescu.

Caligraf, anul XXII, nr. 243, august 2022,

revistã editatã de Centrul Cultural Teleorman.

Redactor ºef Florea Burtan; Secretar general de

redacþie Stan V. Cristea.

Mozaicul, anul XXV, nr. 8-9 (286-287), 2022,

revistã de culturã editatã de AIUS Printed

Craiova. Director Nicolae Marinescu; Redactor

ºef Petriºor Militaru; Secretar de redacþie Maria

Dinu.

Pro Saeculum, anul XXI, nr. 3-4 (159-160),

1 aprilie – 30 iunie 2022, revistã de culturã,

literaturã ºi artã. Director executiv Nina Deºliu;

Redactor ºef Rodica Lãzãrescu.

Bucovina literarã, anul XXXIII, nr. 4-5-6

(374-375-376), 2022, revistã a Societãþii

Scriitorilor Bucovineni publicatã cu sprijinul

financiar al Consiliului Judeþean Suceava.

Redactor ºef Alexandru Ovidiu Vintilã.

Apostrof, anul XXXIII, nr. 8 (387), 2022; nr.

9 (388), 2022, revistã a Uniunii Scriitorilor din

România publicatã cu sprijinul Ministerului

Culturii. Redactor ºef Marta Petreu.

Detectiv cultural, nr. 2 (31), 2022, publicaþie

trimestrialã de atitudine prin culturã a Editurii

Detectiv Literar editatã sub egida UZPR.

Preºedinte Petru Frãsilã; Preºedinte executiv Firiþã

Carp; Manager proiecte editoriale Marian

Nencescu; Redactor ºe Emilian Carp.

Cenaclul de la Roma, nr. 7, 2021. Coordonator

Valeriu Barbu.

Scrisul românesc, anul XX, nr. 9 (229), 2022,

revistã de culturã fondatã la Craiova, publicatã

de Scrisul Românesc Fundaþia-Editura. Director

Florea Firan.

Reviste primite

la redacþie
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Biblioteca SUD-ului
Alexandra Firiþã, Rochia de hârtie, Bolintin Vale, Editura Sud, 2022. Tu, plãsmuitorule de vise, truditorule în

desþelenirea cuvântului, rãstignitule la porþile timpului eºti acela care-mi întinde arcane de flori ºi de paseri, de nori

ºi de sori peste durerile lumii ºi ºterge de lacrimi ochiul cel viu al nesfârºirii. Tu, osânditule la facerea minunii eºti

inima visului ce se preface în apa vie a vieþii. Tu, vrãjitule de jocul nepãmântenelor, ielelor, dã glas uimirii ºi poartã-

ne în locul unde timp nu existã, unde lacrima ºi inima ºi iubirea ºi-au împletit funii de mãtasã ºi ne leagãnã ºi ne

leapãdã de deºertãciunea vieþii.

Corneliu State, Elena State, Neînfricaþii. Cãlãtor prin þara mea, Bolintin Vale, Editura Sud, 2022. Cu sufletul ºi

gândul, iatã cã am ajuns sã rememorãm evenimente de peste 40 de ani vechime. Aceastã rememorare s-a fãcut cu

multã strãdanie, tragere de inimã, melancolie ºi o dorinþã nemãrginitã de a arãta celor tineri cã ºi în vremurile mai

îndepãrtate existau momente plãcute în viaþa copiilor, ce nu vor fi uitate niciodatã. Urmãtoarele momente s-au

petrecut în cadrul expediþiilor pioniereºti „Cutezãtorii”, unice la ªcoala Nr. 2 Stoeneºti, com. Floreºti-Stoeneºti,

jud. Giurgiu, acolo unde am activat vreme de 38 de ani ca profesor.

Oana Marinache, Gaetan A. Burelly – arhitect restaurator, Bucureºti Editura Istoria Artei, 2017.

„Azi, prin mica monografie dedicatã arhitectului de cãtre Oana Marinache, autoare acestui volum ºi a

altor monografii anterioare despre arhitecþi uitaþi sau mai puþin cunoscuþi, scoate la luminã din negura

vremurilor documente de arhivã inedite, date despre clãdiri a cãror autori erau pânã mai curând

consideraþi necunoscuþi.” (Dr. arh. Ruxandra Nemþeanu)

Claudia Voiculescu, Sinele ca un rondel, Târgu Mureº, Editura Vatra veche, 2020. „Claudia Voiculescu este o

reprezentantã de frunte a generaþiei ’70, alãturi de Cleopatra Lorinþiu, Grete Tartler, Elena ªtefãnescu, Ileana

Mãlãncioiu ºi alte câteva nume pe care nu le mai menþionez aici. Debutantã încã din adolescenþã, a rãmas fidelã

unui ideal poetic de clasicitate ºi reverenþã faþã de marea tradiþie a poeziei româneºti.” (Aureliu Goci)

ªtefan Vida Marinescu, Videle, locul nostru sub soare, Bucureºti, Editura Semne, 2022. Cititorii noºtri vor gãsi

– în aceasta publicisticã – mai multe repere videne. Iar particula Vida, inclusã numelui Autorului dupã o veche

denumire a localitãþii noastre, se vrea un semn particular, un fel de blazon ºi de reper al istoriei personale. Iar

aparenþa de „pro-domo” a volumului este doar o situare auctorialã în însuºi miezul problematicii abordate. Vizând

feþele oraºului Videle la maturitate.

Vili Pârvãnescu, Hai Unirea! Hai Petrolul! Hai la fotbal Bolintin!, Bolintin Vale, Editura Sud, 2022. „Cartea

aceasta doreºte sã marcheze nu numai un moment important al istoriei locale (înfiinþarea, în urmã cu cinzeci de

ani, a echipei de fotbal Unirea Tricolor Bolintin Vale), ci ºi calitatea ºi caracteristicile generaþiei care practica pe

atunci „sportul rege”, fotbalul – în marea majoritate bolintineni, cu cel puþin studii liceale serioase, mulþi cu studii

superioare urmate cu ambiþie ºi dedicaþie. Ne-ar mai plãcea dacã s-ar putea observa, deºi indiciile oferite sunt

extrem de sãrace, cã sportivii generaþiei anterioare, ai anilor ’50-60, proveneau din urmaºii elitei locale interbelice,

formatã din intelectuali, funcþionari, negustori, comercianþi, meseriaºi de anvergurã...” (Vasile Grigorescu)

Nicolae Suciu, Pelerin pe cãrãri de suflet, Iaºi, Editura PIM, 2022. „Iubitul meu prieten, Nicolae Suciu, regãsit

dupã mulþi ani, m-a impresionat prin modul de a gândi ºi a scrie despre noi, despre el, despre dragostea pe care

o poartã semenilor, zbãtându-se fãrã rãgaz pentru a convinge cã doar omenia ºi buna înþelegere ar putea stãvili

judecata întunecatã a unora dintre noi. Foamea sa de literaturã este ca o dragoste nestãvilitã care l-a urmãrit

pretutindeni, devenind astfel, fãrã sã vrea, un scriitor pelerin, aureolat de o pietate care nu-l lasã sã devinã

paladin.” (Gheorghe Þiclete)

Corneliu C. Cristescu, Farmecul amintirilor. Povestiri din Bolintin ºi Crevedia, Bolintin Vale, Editura Sud,

2022. „Cartea vizeazã atât memoria colectivã, socialã din spaþiul spiritual bolintinean ºi crevedian, dar ºi memoria

individualã ºi însemnãrile autobiografice. Valoarea literarã a însemnãrilor memorialistice ale lui Corneliu C.

Cristescu este reprezentatã de forþa de sintezã a autorului, cu care reuºeºte sã extragã din memoria colectivã ºi cea

individualã esenþialul.” (Milica Staicu Dan)
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