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Acceptãm, mai mult sau mai puþin conºtient, dupã aptitudini, cã lumea noastrã are ca fundament

forþa creatoare a cuvântului. O spune ºi Biblia, o spun ºi bãtrânii, o spun ºi filosofii. Din momentul

în care omul a fost capabil sã foloseascã cuvântul, în sens creator, s-a despãrþit de lumea animalã

din care provenea ºi cu care se confundase pânã atunci. Putem zice, aºadar, cã principala

caracteristicã a creaþiei (inclusiv sau, mai ales, artistice) este aceea cã deosebeºte omul de animal.

În cadrul umanului, însã, ea are mai multe înþelesuri.

Poate cel mai important ar fi acela cã prin actul ºi produsele creaþiei se defineºte o naþiune, iar

prin creaþia artisticã, prin literaturã mai cu seamã, o naþie devine conºtientã de ea însãºi, se trezeºte

la viaþã, se poate raporta ºi compara cu alte neamuri.

În cazul nostru, al românilor, cum ne-am putea defini, cum am putea explica cine suntem, fãrã

sã facem referire la Mircea cel Bãtrân, la Vlad Þepeº, la Mihai Viteazul sau, încã mai concludent la

Eminescu, la Caragiale, la Blaga sau Brâncuºi?

Constructorii marii civilizaþii greceºti s-au stins cândva, de mult, cu toate acestea dãinuie tocmai

datoritã productelor marilor ei creatori: Aristotel, Fidias, Eschil sau Socrate. La fel s-a dus ºi Roma,

ba chiar împreunã cu limba ei – latina – imortalã, totuºi, datoritã aceloraºi truditori ai spiritului.

Contraexemple, de mari ºi puternice neamuri, stinse pe vecie din lipsã de „scriitori”, mai bine

spus din lipsa pomenirii acestor „scriitori”, sunt nenumãrate: unde sunt hunii lui Attila, cumanii ºi

pecenegii, avarii ºi chiar dacii, strãbunii noºtri? Nemuritoare sunt însã Bizanþul, Babilonul,

arameii lui Iisus sau Egiptul faraonic.

Pericolul extincþiei identitare pândeºte naþiunile aculturale, puternice doar prin mãrime sau

forþã. Pentru a-l þine departe ar fi absolut necesar sã ne cultivãm creatorii, sã-i pomenim fãrã

încetare, sã-i înconjurãm de respectul nostru ºi sã stimulãm creativitatea generaþiilor tinere. Ei

reprezintã o minoritate fragilã, cu o permanentã nevoie de dragoste ºi protecþie. Pomenindu-i,

aducem un imens serviciu naþiunii române ºi ne protejãm pe noi înºine de recãderea în animalitate.

Nu lucrãtorii de rând, chiar cu funcþii înalte, nu palatele, nu maºinile luxoase fac o naþie, ne

definesc ºi ne perpetueazã ca români, ci tocmai aceºti creatori, chiar ºi cei mai modeºti. Eminescu

este mai important pentru românitate decât milioanele de fiinþe aculturale, români fãrã identitate,

neimplicaþi cultural ºi identitar, care vor termina uitaþi dupã câteva pomeni ºi doi metri de pãmânt

deasupra.

Neavând o hainã, o uniformã care sã ne identifice ca români, ca aparþinãtori lumii eminesciene,

singura modalitate de a o face este arãtându-ne binevoitori ºi implicaþi cultural. Cumpãrarea unei

cãrþi, a unei reviste, vizitarea unei expoziþii, a unui muzeu, protejarea unei clãdiri de patrimoniu fac

parte dintre gesturile care întãresc naþiunea. Nu trebuie neapãrat sã ne facã plãcere asemenea

gesturi – în viaþã facem, mai cu seamã, lucruri care nu ne plac – trebuie sã o considerãm o datorie:

contribuþia noastrã la starea de românitate. Contrariul este întoarcerea noastrã la animalitate ºi

transformarea României într-o vastã grãdinã zoologicã, cu îngrijitori de aiurea. Trebuie, aºadar,

pentru a ne defini ca români ºi în veacul acesta, sã cultivãm forþele creatoare ale neamului.

ªi în aceastã cheie trebuie cititã pomenirea pe care Bolintinul o va face marelui promotor cultural

Constantin Carbarãu, în acest an, 2014, când ar fi împlinit 75 de ani. Vã invitãm ºi vã rugãm sã îi

fiþi ºi sã ne fiþi aproape la manifestãrile din iunie, ca o micã contribuþie la însãnãtoºirea stãrii de

românitate.

GRIGORE

ALEXANDRESCU
ºi originile sale bolintinene

Astãzi, când informaþia a devenit un bun de preþ comun (la care au acces toþi oamenii, de la

vârste fragede ºi pânã la adânci bãtrâneþi) a mai vorbi de minunile tehnicii ºi despre progresele

ºtiinþei în acest sens a devenit aproape un pleonasm.

Aºijderea, a ne minuna de nivelul la care s-a ajuns, este, de asemenea, o chestiune la care

nici nu trebuie sã mai reflectãm.

ªi totuºi... ªi totuºi, noi, cei trecuþi de jumãtatea vieþii nu ne putem lipsi de anume clipe de

reflecþie în faþa progresului de pe toate planurile, dar cu deosebire în cel al comunicaþiilor. Parcã

mai ieri, copii trãind la þarã în sate îndepãrtate de aºezãrile urbane, ne lipeam urechile de telegraf
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Gheorghe LAZÃR, Documente privitoare la negustorii

din Þara Româneascã, vol. I (1656-1688), Editura

Univesitãþii „Al. Ioan Cuza”, Iaºi, 2013, 436 pagini. Volumul

de documente publicat de Gheorghe Lazãr, unul dintre cei

mai reprezentativi „bolintineni” ai zilelor noastre, oferã

informaþii preþioase cercetãtorilor prin surprinderea unor

aspecte privind activitatea negustorimii din Þara

Româneascã, cum ar fi: distribuþia geograficã ºi cronologicã,

organizarea corporativã ºi identificarea principalelor

categorii, tehnicile comerciale folosite, dar ºi în ceea ce

priveºte universul lor familial ºi formele de manifestare a

religiozitãþii. Acest prim volum, ce acoperã intervalul 1656-

1688, cuprinde un numãr de 324 documente inedite, la care

se adaugã un studiu introductiv, o listã cu rezumatele documentelor, precum ºi o secþiune

cu indici toponomastici ºi de materii.

Florentin POPESCU, Eu v-am citit pe toþi, vol. IV,

Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2013. Dincolo de tot ºi

de toate, stimaþii, virtualii mei cititori, de un lucru puteþi

fi siguri: am citit cu bunã credinþã fiecare carte despre

care am scris aci, aºa încât mã puteþi suspecta de orice

altceva numai de lipsã de onestitate ºi de sinceritate nu.

ªi sper sã se vadã asta!

Florin COLONAª, Conu’ Ricu, Editura RawexComs,

Bucureºti, 2014. Românul aflat la Paris de mai bine de

trei decenii, mi se adresa cu apelativul camarad. Era un

semn cã are încredere în mine, o încredere de alt gen

decât aceea pe care mi-a arãtat-o în deceniul al ºaselea,

pe malurile Dâmboviþei, când mã sprijinea sã pot

achiziþiona câte o lucrare, fiind nu numai blând la preþ,

dar permiþându-mi sã-i dau suma respectivã în rate, fãrã

dobândã ºi à la long.

Floricã DAN, Între Ion Pillat ºi Zhuang-Zi, Editura

Dominor, Bucureºti, 2008. Când e stricat lãuntrul dai

numai amãralã! / Lãuntru-i verticala unor porniri

corecte. / Lãuntric pregãtit dai rãul iar afarã! / Lãuntric

te dezvolþi, având din plin rãbdare.

Dupã o ºedinþã de cenaclu literar. În centru,
prof. Ion Carbarãu

Dorin N. URITESCU, Pe Rio Costa, Editura Bibliotheca,

Târgoviºte, 2014. În Pãdurea-cu-Jir o stagiarã, / Bucãlatã ºi

creaþã profesoarã, / A auzit de tãrâmul exotic, / Straniu, cu

efect puternic miotic / ªi cu o naturã exuberantã, / Ascunzând

clipe de viaþã picantã, / Rio Costa, spaþiu de dor ºi mister,...

“Cafeaua de duminicã” de la familia Dan

sã ascultãm zumzãitul dinlãuntru, produs atunci când între douã localitãþi se vorbea la telefon.

Parcã mai ieri ne minunam cum în cãºtile puse la urechi auzeam vorbindu-se, ascultam muzicã

sau emisiuni pentru copii. Parcã mai ieri un aparat de radio cu baterii ne strângea în jurul lui

pentru a asculta diferite emisiuni ºi încã ne mai miram cum toate acele „minuni sonore” puteau

sã pãtrundã în casã printr-o sârmã lungã ºi bine întinsã între doi pomi din grãdinã sau din curte,

aºa cum ne minunasem mai înainte cum simpla zgândãrire cu o sârmuliþã a unui cristal de cuarþ

aparatul cu galene se pornea ºi ne puteam de ceea ce ascultam venit de la Bucureºti ori din alte

oraºe ale lumii.

ªi astãzi? Astãzi, când nu numai sunetul, ci ºi imaginea au pãtruns pretutindeni (a se vedea

nu numai televizoarele, cu plasmã sau fãrã, nu numai tabletele ºi telefoanele mobile, ci ºi

laptopurile devenite aproape indispensabile pentru mulþi ºi prezente aproape peste tot, chiar ºi în

trenuri sau autobuze interurbanei!) informaþia a devenit cum notam la început, un bun al tuturor.

Nu m-am mirat ºi nu mã mir, bunãoarã, când merg în satul meu natal ºi vãd telefonul mobil

folosit chiar ºi de oameni care n-au ca instrucþie mai mult de patru clase primare. La praºilã, la

coasã, la cules de fructe telefonul mobil a devenit un fel de unealtã, ca sapa ºi târnãcopul, ca

mãtura de nuiele sau coasa de tãiat iarba. De aici ºi fel de fel de istorii cu acest minunat aparat -

uneori pierdut în stogul de fân, scãpat în albia râului, sfãrâmat de copitele vacilor sau ronþãit de

fãlcile porcului dupã ce gospodinei i-a alunecat din buzunarul ºortului.

Dar aceste întâmplãri sunt deja lucruri care þin de o anume anecdoticã, iar rostul acestor

rânduri e cu totul altul...

Am citit, citesc prin ziare despre nivelul la care a ajuns stocarea informaþiei. Spre o pildã, am

aflat cu bucurie (ºi nu fãrã o anume mândrie patrioticã) despre o mare realizare a cercetãtorilor de

pe platforma Mãgurele din Bucureºti: un CD pe care, practic, s-ar putea imprima întregul tezaur

de cãrþi, manuscrise, publicaþii etc. aflat în inventarul Bibliotecii Academiei.

ªtirea m-a pus pe gânduri ºi mi-am dat numaidecât seama de valoarea extraordinarã a unui

asemenea CD pentru viitorime. Aºadar, toate eforturile rãsfoirii prin arhive, multele zile petrecute

pentru identificarea a ceea ce îþi este necesar se eliminã din start. În loc sã stai pironit într-o sala

de lecturã poþi, foarte simplu, ca de la tine de-acasã sã-þi selectezi tot ce ai nevoie. E aproape

incredibil câte avantaje îþi poate crea astfel de CD.

Dincolo, însã, de facilitãþi ºi beneficii, sugerate de respectiva realizare a cercetãtorilor de la

Mãgurele, un alt gând a început sã nu-mi dea pace. Mi-am amintit cum în urmã cu mai multe

decenii s-a construit ºi a fost trimis în Cosmos un container special, un fel de depozit în miniaturã

în care au fost puse - simbolic, desigur! - cele mai mari izbânzi ale minþii umane în ideea cã el,

containerul, va putea în mâinile ºi sub privirile unor îndepãrtate fiinþe de pe alte planete ºi cã,

astfel, acea/acele civilizaþii presupuse a exista pe alte planete vor afla despre pãmânteni, despre

nivelul ºtiinþific, social, cultural etc. la care am ajuns.

Ideea de acum câteva decenii mi s-a pãrut (ºi mie, ca ºi altora) foarte interesantã, dar ce ne

facem cu informaþiile ce privesc noile (ºi nu puþine!) descoperiri ºi realizãri din intervalul care s-

a scurs de atunci ºi panã azi?

Apoi, în chip, cred, direct, gândul m-a purtat ºi cãtre altceva. Noi am vrut, vrem sã ne

înfãþiºãm necunoscuþilor, posibililor colaboratori sau concetãþeni din alte lumi sub latura bunã ºi

frumoasã a lucrurilor, sub chipul luminos al unei civilizaþii care iubeºte pacea ºi buna convieþuire

cu alþii, dar cum rãmâne cu partea mai puþin luminoasã a vieþii noastre de acum? Cum rãmâne cu

neînþelegerile, conflictele de idei ºi uneori chiar armate dintre unele þãri? Cum rãmâne cu

ambiþiile (teritorial ºi nu numai) ale unor popoare, ori mai exact spus ale conducãtorilor lor?

Cum rãmâne, cu dorinþa de dominare a lumii de cãtre unii? Sau cum rãmâne cu încãlzirea

globalã, cu exploatarea resurselor naturale, cu câºtigarea pieþelor de desfacere ºi cu multe, foarte

multe altele?

Cu mintea mea de necunoscãtor în materie, ºtiu, totuºi, cã un container precum cel amintit

mai devreme va pluti la infinit în spaþiile interstelare ºi n-ar fi exclus ca într-o zi cine ºtie ce

exploratori de pe alte planete sã-l descopere, sã-l deschidã, sã-l studieze ºi sã tragã anumite

concluzii.

Fãrã latura umbritã, ce cu marile probleme de azi ale omenirii, o atare „oglindã” a civilizaþiei

pãmântenilor este/va fi incompletã, parþialã, oferind o imagine edulcoratã, ca sã nu spun falsã, a

faptelor ºi evenimentelor.

„Devorator” de audio-vizual ºi de presã scrisã, cum mã ºtiu de când am descifrat tainele

alfabetului, citesc zilnic ºi nu de puþine ori mã îngrozesc când vãd cât de multe probleme mai sunt

de rezolvat pe Pãmânt. ªi câte surprize, plãcute ori, dimpotrivã, neplãcute ne mai poate rezerva

viitorul? Un viitor pe care nici cei mai grozavi prezicãtori nu ni-l pot dezvãlui în toate articulaþiile

ºi necunoscutele lui.
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Multe sunt firele care mã leagã de pitorescul orãºel Bolintin

Vale aflat, cum s-ar zice, la o palmã de loc de capitala þãrii. Aici,

în Bolintin Vale, s-a petrecut o parte din adolescenþa ºi începutul

tinereþii mele, fiindu-mi dat sã mã aflu alãturi de sute de tineri din

micul târg de altãdatã, care a cunoscut prin vremuri semnele

înnoirilor, încercând ºi izbutind în bunã mãsurã sã þinã pasul cu

exigenþele noilor timpuri ºi sã depãºeascã dificultãþile, nu puþine,

dar ºi alãturi de tineri venind din comunele din vecinãtatea

Sabarului ºi Argeºului, sã se împãrtãºeascã ºi sã se înavuþeascã

spiritual la lumina cãrþilor, ca elevi ai liceului din Bolintin Vale,

liceu care, cu unele intermitenþe dictate de capriciile vremurilor, a

purtat numele marelui sãu fiu, poetul, scriitorul ºi omul politic

Dimitrie Bolintineanu, nãscut aici ºi avându-ºi locul de veci,

dupã un tragic ºi nedrept sfârºit de viaþã, în incinta sfântului

lãcaº din inima mereu vie a orãºelului de câmpie.

Multe sunt întâmplãrile, amintirile

sãdite în suflet pentru totdeauna din

anii de liceu, din anii noºtri tineri!

Dintre ele, voi alege acum doar pe cele

legate de doi prestigioºi fii ai urbei, în

care s-au pãstrat pânã azi, ca semne

ale unei peceþi de nobleþe ºi pitoreºti

urme ale tradiþiilor rurale. Aceºti doi

oameni, de vazã ºi de neuitare, sunt

tatã ºi fiu, cãrora memoria locului le

va fi, sunt încredinþat, mereu

îndatoratã; amândoi profesori,

cãrturari de aleasã vocaþie, dãruiþi

binelui ºi angajãrii cu folos ºi rodnicie

cauzelor obºteºti. Este vorba despre

înzestratul ºi înþeleptul profesor de

limba ºi literatura românã, împãtimitul

de cunoaºterea patriei în general, dar

ºi de cercetarea documentelor menite

sã aducã lumina prezentului, trecutul

multisecular al orãºelului al cãrui inegalabil cetãþean de onoare

s-a dovedit a fi prin întreaga sa viaþã ºi exemplara activitate

didacticã ºi obºteascã – profesorul Ion Carbarãu, ºi de fiul sãu, el

însuºi pentru  scurtã vreme profesor, Constantin Carbarãu,

cel care, pãstrând cu credinþã lecþia civicã a tatãlui, s-a ilustrat cu

demnitate ºi pasiune în gazetãrie ºi în viaþa culturalã.

Nu demult, am reluat lectura de-a dreptul captivantã a unei

cãrþi, înmãnuchind contribuþiile unor intelectuali, îndatoraþi prin

profesie ºi devotament spiritual oraºului Bolintin Vale. Intitulatã

inspirat Bolintinul, bolintinenii, Bolintineanu, cartea apãrutã în

2004, avându-l coordonator dar ºi autor nemijlocit a numeroase

capitole pe Constantin Carbarãu, este mai mult decât o monografie;

forma ei de alcãtuire, de construcþie îngãduie o fericita osmozã

între cuprinderea unor multiple informaþii de sorginte arhivisticã

ºi elanurile unor legitime evocãri lirice, sentimentale, izvorâte

din ataºamentul ºi admiraþia pentru aceste miraculoase meleaguri.

Mi-au reþinut fireºte, atenþia, în sprijinul evocãrii de faþã

succintele precizãri fãcute de coordonatorul originalei monografii.

El precizeazã cã ideea alcãtuirii unei asemenea lucrãri „dateazã

din anii ’30 ai secolului trecut”, între cei preocupaþi în acestã

privinþã fiind profesorul Ion Carbarãu, cel care în paralel cu o

unanim preþuitã activitate didacticã, s-a interesat de istoria

comunei, iar la data de 26 decembrie 1938 a predat Primãriei,

pãstrându-ºi o copie, primele însemnãri referitoare la istoricul

localitãþii, pornind de la studiul profesorului Ion Ionaºcu despre

„vechimea mãnãstirii din pãdurea cea mare de la Bolintin” –

mãnãstire ce avea sã cadã pradã vremurilor, nemaicunoscându-i-

se cu exactitate locul unde fusese ziditã, rãmânând sã fie desluºite

din documente de arhivã cauzele dispariþiei ei.

Cum în anul 1939, printr-un ordin al Prefecturii judeþului

Ilfov se hotãrâse ca „toate comunele din cuprinsul sãu sã-ºi

întocmeascã câte un registru istoric”, cunoscându-se preocupãrile

profesorului Ion Carbarãu, primãria din Bolintin Vale îl ruga

stãruitor, daca binevoia, sa sprijine ducerea la buna înfãptuire a

unui asemenea act de culturã, exprimându-se convingerea cã

„datã fiind dragostea de cetãþean al comunei”, reputatul profesor

va contribui „cu tot ce este omenesc ºi în putinþã la ridicarea ºi

propãºirea acesteia pe toate tãrâmurile”. Venind rãzboiul, realizarea

acestui generos proiect avea sã fie amânatã, cel investit cu ducerea

lui la bun sfârºit luând drumul frontului, în Est ºi apoi în Vest,

din august 1939 ºi pâna în octombrie 1945. N-a încetat însã nici

un moment interesul profesorului pentru cunoasterea ºi aducerea

în luminã a istoricului naºterii ºi evoluþiei localitãþii care îl adoptase

pe cel care, venind din satul Jugani din Vrancea, s-a statornicit

aici de la absolvirea Facultãþii de litere ºi filosofie din Bucureºti,

în 1932 ºi a trãit ºi s-a angajat cu dãruire în slujba ºcolii ºi a

progresului spiritual al oamenilor Bolintinului pânã la asfinþitul

vieþii sale, în 1992. Am fost ºi eu, ca ºi alte mii de elevi ai ºcolii

din Bolintin Vale, beneficiarul calitãþilor, stralucitei vocaþii de

dascãl a celui care, ca profesor de gimnaziu, de ºcoalã generalã,

de ºcoalã medie, înfiinþatã, cum se cunoaste, la iniþiativa domniei

sale, ºi apoi, la liceul din localitate, dupã mersul vremurilor ºi

s-a dovedit a fi o personalitate de prim plan a învãþãmântului

românesc, aºa cum s-au gândit cã se cuvine a fi oamenii ºcolii un

Spiru Haret sau Nicolae Iorga.

Alãturi de numeroasele personalitãþi ale vieþii noastre

ºtiinþifice ºi culturale, care au pornit pe drumul devenirilor

profesionale ºi umane înavuþiþi cu zestrea de cunoºtinþe ºi repere

morale dobândite de la dascãlii ºcolilor din Bolintin Vale, o parte

dintre ele nominalizate ºi în monografia ce o merita cu asupra de

mãsurã impresionantul istoric al acestei localitãþi, evoc cu

pioºenie, cu recunoºtinþã ºi numele marelui meu profesor, om

de prestanþã ºi exemplarã verticalitate, de responsabilitate ºi

pilduitoare pasiune, aºa cum a fost „domnul nostru”, Ion

Carbarãu, numele care se asociazã cu rezonanþele manifestãrilor

culturale, artistice (teatrale, muzicale, literare etc.), care au fãcut

din Bolintinul din Vale un veritabil centru

cultural, cu o neobositã ºi rodnicã activitate

socialã, destinata slujirii oamenilor. ªi o fac cu

un dublu scop, deopotrivã acela de a aduce

omagiul îndatorat celui ce, prin viaþa ºi

activitatea sa, a avut toate datele de a fi putut fi

aºezat de marele savant ºi profesor, Nicolae

Iorga în galeria prestigioasã a „oamenilor care

au fost”, ºi acela de a adauga, pentru

semnificaþiile sale pregnant vizibile,

continuitatea de idealuri ºi responsabilitate

pentru faptele sale a celui ce i-a fost ilustrului

profesor nu doar devotat fiu ci ºi autentic

discipol, demn urmaº, aºa cum am avut bucuria

sã-l cunosc de-a lungul anilor, vreme de decenii,

încã din anii de mai demult, ca tânãr profesor

sau ziarist angajat la Steagul roºu, Teleormanul

ºi Satul socialist ºi colaborator la Tribuna

învãþãmântului, Luceafãrul ºi pânã la anii

deplinei maturitãþi, în care a dat o remarcabilã

ºi remarcatã mãsurã a capacitãþilor sale

intelectuale, a talentului ºi aptitudinilor sale, ele rodind în

recunoscute realizãri durabile. Prin ele, sunt încredinþat, fiul s-a

arãtat vrednic urmaº, cinstind astfel luminosul sãu pãrinte ºi

înaintemergãtor.

Pe Constantin Carbarau cãruia, spre cinstea lor, cei ce i-au

fost colaboratori ºi colegi îi dedicã iniþiativa de faþã, l-am cunoscut

îndeaproape în anii sai de maturitate, când îmi prezenta cu

pasiunea unui om lucid ºi nu cu false elanuri aventuriste, cele ce

le gândea a fi înfãptuite pe plan cultural în Bolintin Vale, împreunã

cu un mãnunchi de intelectuali ºi creatori din localitate sau cu cei

ce-ºi aveau originile începuturilor în acest spaþiu. Am remarcat

întotdeauna echilibrul, onestitatea, generozitatea cu care înþeleea

sã-ºi afirme prezenþa printre semeni, modestia ca apanaj al

spiritelor alese, strãinã de disimulãrile unei ascunse ipocrizii, ce

poate fi nu odatã identificatã în comportamentul duplicitar al

unor contemporani împinºi în viaþã de calcule mercantile.

Am fost alãturi de iniþiativele sale pe tãrâm cultural,

sprijinindu-l, pe mãsura posibilitãþilor mele în realizarea lor,

convins cã finalizarea lor onoreazã localitatea de care, cum scriam

la începututl acestor rânduri, mã simt legat prin multiple fire, ce

se întreþes în anii unei vieþi. M-a onorat, solicitându-mã ca

intervievat pentru revista Sud, cãreia i se dedicase, ca ºi apariþiei

Caietelor revistei Sud cu convingerea cã se realizeazã prin aceasta

revistã un act de culturã, destinat sã treacã dincolo de clipa

prezentã. Era bucuros cã reuºise în 1996, sã înfiinþeze Fundaþia

culturalã „Dimitrie Bolintineanu” ºi sa iniþieze sub egida ei

Concursul naþional de creaþie literarã purtând numele ilustrului

înaintaº, despre care s-au rostit cu preþuire mari contemporani ai

sãi – Haºdeu sau Alecsandri, de pilda. Pe lângã rolul ºi contribuþia

remarcabilã la realizarea primei monografii consacrate localitãþii

natale, în care tatal ºi fiul ºi-au împlinit destinul, intelectualul

care a fost Constantin Carbarau (1939-2012) îºi adaugã în

bibliografie volumele: Revista Sud – 10 ani de apariþie; Între

Olt ºi Borcea – un spaþiu literar, 2006; Literatura Africii negre.

De la basm la roman, 2007; Voi spune tot vrãjitorului meu,

2009.

Sunt câteva cãrþi prin care scriitorul, istoricul literar,

tãlmãcitorul riguros, ºi-a ilustrat vituþile. Puteau fi, neîndoios

mai numeroase, iar calitãþile lor îi confirmã pe deplin

disponibilitãþile creatoare. Altruist, Constantin Carbarãu,

profesorul, omul de culturã s-a dãruit operei atât de importante a

unirii celor dedicaþi scrisului pentru a realiza fapte de culturã,

menite sã se înscrie în timp. O viitoare monografie a oraºului

Bolintin Vale se va îmbogãþi ºi prin adãugarea celor doua

personalitãþi pe care le evoc cu legitima recunoºtinþã pentru rolul

însemnat în impresionanta evoluþie prin timp a lumii acestui

spaþiu de româneascã vieþuire. Iar tatãl, profesorul ºi animatorul

cultural de rarã prestanþã, Ion Carbarãu ºi fiul, cãrturarul cu

luminoase iniþieri cultural-literare, vor cãlãtori laolaltã prin anii

ce vor veni spunând nu doar cã au fost, ci ºi cum se cuvine sã fie

oamenii adevãraþi, cãrturarii cu þara în inimi.

Prof. univ. dr. Ioan Niculae ALECU

Cãrturari cu þara în inimi
...Printre intelectualii ce s-au împãmântenit la Bolintin Vale, ca

om între oameni, s-a numãrat domnul Ion Carbarãu. Profesor din
anul 1932 la Gimnaziul industrial, ªcoala Medie-mixtã ce a devenit
apoi Liceul teoretic Dimitrie Bolintineanu, a fost pe parcursul a
patru decenii sufletul activitãþilor cultural-artistice. A fost
intelectualul ce va scrie cu migalã Însemnãrile monografice. În
aceastã lucrare, ce a rãmas în stadiul de manuscris, au fost înscrise
foarte multe informaþii despre trecutul ºi prezentul localitãþii,culese
de la istoricii vremii, de la  intelectualii localitãþii, ºi nu numai.

Urmaº ºi continuator al preocupãrilor culturale ale profesorului
Ion Carbarãu va fi fiul sãu, Constantin ªtefan Carbarãu. Publicist
ºi om de culturã, acesta va continua, la un nivel superior,
preocupãrile pãrintelui sãu.

Dupã anul 1985 în casa familiei Carbarãu, aflatã pe strada
Justiþiei, ori a familiei Dan Floricã ºi Milica, la „Cafeaua de
duminicã”, se întâlneau deseori intelectuali între care existau relaþii
de prietenie. Cuvântul cald al domnului profesor Ion Carbarãu
despre vizita ministrului ºi instrucþiunii publice Dimitrie Gusti la
gimnaziul din Bolintin-Vale sau despre vizita tot aici a marelui
critic literar George Cãlinescu, despre prezenþa în localitate a Mariei
Tãnase, a rãmas impregnat în memoria noastrã. [...]

În anii 1995-1996 la Bolintin-Vale viaþa culturalã era vie, pulsa
prin poeþii sãi Alexandra Firiþã, Dan Floricã, Dumitru Dumitricã,
prin spectacole extraordinare organizate cu elevii de soþii Elena ºi
Petre Cursaru, prin corul cadrelor didactice ºi al elevilor condus
de profesoara Maria Marinescu, prin preocupãrile profesorului de
istorie Constantin Bãrbuþã. În aceeaºi perioadã, activitatea ziaristului
C-tin Carbarãu continua dupã serviciu tot la Casa Presei Libere, cu
poeþi, prozatori, critici literari, ziariºti. Deseori le prezenta
Bolintinul, locul unde s-a nãscut poetul Dimitrie Bolintineanu,
spunându-le cã îl frãmântã un gând.

Cu acest gând s-a oprit într-o duminicã dimineaþã de primãvarã,
când se întorcea de la târg cu o sacoºã plinã de roadele primãverii
ºi cu mintea plinã de vise. Era mic de staturã, cu ochi ageri, cult ºi
inteligent. În acea dimineaþã, la o ceaºcã de cafea, ne-a spus cã
intenþioneazã sã înfiinþeze o fundaþie culturalã la Bolintin. Datoritã
perseverenþei ºi strãdaniilor sale, a entuziasmului unui grup de
bolintineni ºi a susþinerii din partea primarului de atunci, profesor
Dumitrescu Dumitru, la 9 martie 1996 la Bolintin Vale ia fiinþã
Fundaþia culturalã Dimitrie Bolintineanu. Printre membrii fondatori
se aflau poeþi ºi scriitori, critici literari, personalitãþi de seamã ale
vieþii culturale româneºti: Teodor Vârgolici – istoric literar,
preºedinte onorific al fundaþiei culturale, poeþii  Petre Ghelmez,
Radu Cârneci, Dumitran Frunzã, Mircea Sântimbreanu, Florentin
Popescu, Victoria Milescu, Liviu Ioan Stoiciu, compozitorul Romeo
Vanica, diplomaþii ºi scriitorii, Neagu Udroiu ºi Gheorghe Apostoiu.
Dintre bolintineni amintim pe profesorii C-tin Bãrbuþã, Maria ºi
Ado Marinescu, Cornel ºi Mariana Anton, Milica ºi Floricã Dan,
cu copii acestora Elena, Alexandru ºi Gabriela, profesorii Petre ºi
Elena Cursaru, Verona Marin, Mihaela ºi Onisei Enache, Mariana
Carbarãu, Antoaneta Dobrescu, inginerii Tudose C-tin ºi Negoiþã

Nicolae, cadrele medicale Alexandra Firiþã, Alexandra Man etc.

Cafeaua de duminicã
Milica DAN

Prin ceea ce a fãcut pentru Bolintinul din Vale, Constantin
Carbarãu este unul din fiii sãi de frunte. L-a avut în familie ca
exemplu de dãruire pentru colectivitate pe tatãl sãu, profesorul
Ion Carbarãu, care a fost mentor spiritual multora din elevii din
generaþia fiului sãu, din localitatea dintre Argeº ºi Sabar ºi din
împrejurimi.

A fost un elev de nota zece, lucru ºtiut de toþi aceia care i-au
admirat statura intelectualã, dar care era dotat ºi cu o putere de
muncã ieºitã din comun. Explic aceasta ºi prin faptul cã de obicei
se scula la orele 3-4 din noapte ºi se apuca de lucru pentru ceva
presant sau de perspectivã. S-a vãzut acest lucru ºi în ultimii sãi ani
de viaþã când a devenit un fel de om-revistã, când nu numai
concepea sumarul ºi o parte din conþinutul revistei, dar ºi strângea
articolele sugerate sau propuse de el însuºi, le corecta dacã era
nevoie, fãcea corectura dupã aºa zisul „ºpalt”, procura bani necesari
apariþiei revistei, al cãrei director era, prezenta documentele ce
atestau efectuarea principalelor cheltuieli cãtre Consiliul Orãºenesc
ºi nu numai (care ne era principal sponsor), se deplasa în special în
þarã, mai ales pentru strângerea legãturilor cu alte reviste literare ºi
de culturã, la evenimentele cultural-literare organizate de acestea,
dar ºi pentru popularizarea revistei Fundaþiei „Dimitrie
Bolintineanu”, se deplasa la editura la care se scotea revista de câte
ori era necesar, efectua deconturile când cheltuielile erau
semnificative, pãstra legãtura cu principalii colaboratori ai Sud-
ului, organiza festivalurile literare „Dimitrie Bolintineanu” dar ºi
concursurile literare, pe trei secþiuni, poezie, prozã ºi eseu etc.

Deºi ne cunoºteam din copilãrie, prietenia dintre familiile noastre
s-a înfiripat de-abia atunci când eram cãsãtoriþi iar soþiile noastre
se aflau la conducerea ªcolii Generale Bolintin Vale. Îl cunoºteam
bine deja pe profesorul Ion Carbarãu ai cãrui elevi fusesem în
cadrul Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, cu care continuasem
ucenicia ºi dupã absolvire. Fusesem de multe ori la familia
Carbarãu, în diverse împrejurãri, primisem „comenzi” literare pe
mãsura puterilor noastre, dar ºi sfaturi, idei la problemele
comunitare care ne preocupau. Îl avusesem alãturi pe domnul
Carbarãu Ion la cãsãtoria noastrã civilã, din final de an 1973.

Legãturile noastre de prietenie s-au intensificat când s-a pus
problema înfiinþãrii Fundaþiei culturale „Dimitrie Bolintineanu” ºi
a revistei Sud, aflându-ne printre cei mai apropiaþi sprijinitori ºi
colaboratori. De altfel discuþii în acest sens s-au purtat de
nenumãrate ori ºi în casa noastrã, iar duminica obiºnuia de multe
ori „sã-ºi bea cafeaua” la noi, dupã ce îºi fãcea cumpãrãturile strict
necesare la târgul sãptãmânal, spre care trecea prin faþa casei noastre.

Floricã DAN

L-am cunoscut îndeaproape

pe Constantin Carbarãu

Din volumul în curs de apariþie la editura RAWEX COMS, Bucureºti
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Victoria Milescu

Luminiþa CORNEA

Portretul poeziei
Cartea de versuri a

doamnei Liliana Popa,

Portretul în oglindã, apãrutã

de curând la editura Tracus

Arte, reprezintã debutul sãu

poetic, poate unul târziu, dar

nimeni nu ºtie care este

vârsta realã a unui poet, cum

nu ºtie nici care e vârsta

poeziei. Scrise cu dezinvolturã, sensibilitate ºi farmec, poeziile

probeazã o mânã exersatã ºi o conºtiinþã artisticã maturã. Fiind

datate, acestea se pot citi ca un jurnal personal cu notaþii când

fulgurante, când extinse, despre o lume înconjurãtoare a cãrei

realitate face din când în când câþiva paºi în ficþiune, în livresc,

poate din neacceptarea unui prezent derizoriu, poate din dorinþa

purã de evadare pentru a vedea, auzi, simþi altceva. Cartea are o

dinamicã specialã, fiindcã tot ce înregistreazã autoarea se petrece

în timpul mersului pe stradã, al  plimbãrilor prin parcuri, al

vizitelor, deambulãrilor prin locuri îndepãrtate, fiind vorba când

de Ciºmigiu, Calea Victoriei sau Râºnovul natal, când de muzeele,

amfiteatrele, siturile din Grecia,  nemaivorbind de atracþiile din

Malta, din Bizanþul fabuloaselor bazaruri, la care se adaugã

farmecul cafeteriilor din Veneþia, între care binecunoscuta cafeterie

,,Florian” din piaþa San Marco, unde obiºnuia sã-ºi bea cafeaua

Verdi.  ,,M-am încuiat pe dinafarã/ ªi mã plimb prin lume”,

declarã cu nonºalanþã poeta, mereu în cãutarea a ceva sau a cuiva,

cu care dialogheazã prin întrebãri, rãspunsuri, rememorãri. ,,La

Malta,/ eu cumpãram luminã. Din clarobscur/ o percepeam pe

racourci-uri,/ ºi o pictam pe stâncile/ spãlate de valuri.// ªi tu

vorbeai,/ risipeai,/ frumuseþi, strãluciri./ Te-au oprit cavalerii

capelani/ cu gestul lor de ani ºi ani.// Dar nu mã vinde vântului de

searã,/ cãci îl voi chema pe Thor,/ ºi tunetul va rãscoli adâncuri/

ºi va picta pe glezna mea/ cheia ascunsã în piatrã” (La Malta).

O continuã neliniºte frisonantã, provocatã de singurãtate, o

determinã pe poetã sã caute compania unor persoane interesante,

exotice, dar ºi a umanitãþii în manifestãrile ei de graþie, comentând

cu ochi de istoric de artã ºi suflet de poet, capodopere celebre

care au reuºit sã fixeze peste veacuri ceva din misterul fiinþei

omeneºti.  Autoarea ,,scotoceºte prin

muzeele lumii” dupã un portret care sã-i

semene, un portret care a fost pictat cândva

în culorile pomilor înfloriþi, ale valurilor

mãrii, ale tinereþii veºnice, cãutându-ºi de

fapt propria identitate.  Dar întreaga lume

nu pare a fi uneori decât o pânzã magicã,

în a cãrei texturã se distinge propriul chip,

iar în el s-au îngrãmãdit alte chipuri, cu

vieþile lor. Predominã elementul pictural ºi

nu întâmplãtor cel mai des întâlnit verb

este a picta, iar substantivul cel mai des

folosit este culoare, configurând tablouri

citadine ori din naturã, cu tuºe de un

sentimentalism bine controlat. De ce aºa?

,,Pentru cã eu iubesc culorile/ adevãrate/

aºa cum numai natura ºtie sã le inventeze/

ºi sã le picteze. Dar nu în sufletul oricui.”

De aici, ºi un solidar ataºament faþã de

slujitorii artei, fiindcã ei au învãþat alfabetul

cu inima, fiindcã lor le-a fost datã în grijã

frumuseþea, oriunde s-ar afla ea: ,,Dar tu

nu ºtii/ Cã în fiecare grotã, peºterã/ Coloanã, niºã, logie sau

copac/ Vegheazã un artist”.

Poezia Lilianei Popa este feritã de excesele unui mizerabilism

ce se manifestã în poezia actualã. În versurile sale nesofisticate,

chiar colocviale uneori, cu excepþia unor ecouri nostalgice venind

dinspre  copilãrie,  este multã luminã: ,,E o luminã atât de curatã,/

un cer transparent/ pe care Raphael n-a adãugat astãzi niciun

nor./ ªi simt în mine o îngãduinþã atât de mare,/ încât spiritul meu

calcã în vârful picioarelor/de jur împrejurul meu./” (Parcã

Dumnezeu s-a trezit din somn).

Serenitatea nu exclude un anume senzualism

disimulat uneori sau alteori asumat  în gesturi ce

înseamnã eliberarea ºi desfãtarea simþurilor.

Cãlãtoarea noastrã mângâie coloane de marmurã,

soarbe zâmbete, adunã mirarea ºi candoarea din

ochi meridionali, cautã  imagini cu miresme rare,

iar ploaia are gustul Lui, al unui  El absent în

fapt, dar însoþitor permanent în gând ºi în suflet

în timpul peregrinãrilor diurne sau nocturne, reale

sau imaginare. ,,Atingerile tale dor/ când nu eºti

lângã mine.../ ªi eu tot fug din calea lor/ ca sã

mã-ntorc la tine... (Când nu eºti lângã mine...)

Poezia se aflã la orice colþ de stradã, se naºte

din mici ºi mari nimicuri,  din parfumuri, stãri ºi

senzaþii, din colecþii de zboruri, în lumea ca un

autoportret cu care poeta rezoneazã, un

autoportret la care fiecare om contribuie cu un

zâmbet, cu un rictus, cu o lacrimã. Când scrie,

este ,,Uºor aplecatã asupra întrebãrilor lumii”,

pãstrând însã o smeritã încordare presimþind cã

abia de-acum va veni ,,ceea ce este desãvârºit”,

cum ar spune mai tânãrul poet Andrei Dósa.

Liliana Popa mãrturiseºte cu sinceritate: ,,Eu încã aºtept portretul

în oglindã”. El poate cã se contureazã în faþa fiecãrui cititor, în

fiecare filã parcursã, putând fi un posibil portret al poeziei. Iar

noi îi aºteptãm urmãtoarea carte.

De ce este necesar studiul monografic al unor localitãþi? De

ce este utilã scrierea ºi editarea monografiei unei localitãþii, oricât

de micã ºi neînsemnatã ar fi aceasta? Din multiple puncte de

vedere. Cât de importantã este monografia unei localitãþi pentru

cunoaºterea istoriei, geografiei, economiei, agriculturii,

meºteºugurilor, folclorului, pentru cunoaºterea oamenilor ºi a

faptelor acestora s-a demonstrat în decursul timpului. În România,

elaborarea monografiilor sãteºti a fost

stimulatã de ºcoala de sociologie ruralã

a lui Dimitrie Gusti (1880-1955), care a

iniþiat ºi îndrumat acþiunea de cercetare

monograficã a satelor româneºti, între

1925-1948, perioadã când au fost tipãrite

multe monografii ale localitãþilor din

România.

În perioada comunistã, au apãrut un

numãr relativ mic de monografii, însã în

ultimii ani editarea monografiilor

localitãþilor a devenit un fapt frecvent ºi

aºteptat în comunitãþi. Monografia unei

localitãþi reprezintã o vie recunoºtinþã a

autorilor, pânã la urmã a tuturor

locuitorilor, faþã de cei ce au trãit în acel

sat de-a lungul anilor, de-a lungul

secolelor, faþã de cei ce au îmbogãþit

cultura ºi viaþa comunitãþii respective,

faþã de cei ce ºi-au jertfit viaþa pentru

apãrarea localitãþii ºi a þãrii.

O monografie prezintã într-o manierã

exactã, dar ºi emoþionantã, multe veacuri

de existenþã neîntreruptã a oamenilor locului. În acelaºi timp,

monografia este ºi un mod de a rãsplãti strãdania atâtor generaþii

de a dãinui pe meleagurile natale.

Cu aceastã înþelegere au elaborat profesorii Bilcea N. Daia ºi

Ion M. Dincã o excelentã monografie, în douã volume (total 544

pagini), a comunei Gogoºari din judeþul Giurgiu. Titlul este

semnificativ Pe cãrãrile vieþii... comuna Gogoºari, având în

vedere, în principal, locuitorii comunei alcãtuitã din satele

Gogoºari, Izvoru (Cacaleþi), Drãghiceanu, Rãleºti. Pentru a

prezenta istoria locurilor din mãnoasa câmpie a Burnazului, de-

a lungul secolelor, autorii au fost de la început conºtienþi cã vor

purcede la o muncã grea ºi migãloasã, dar „dragostea de oameni,

de þinutul în care au vãzut lumina zilei, unde au crescut ºi s-au

realizat”, dupã cum mãrturisesc, le-a dat puterea sã depãºeascã

toate obstacolele.

Ne declarãm întru totul de acord cu Tudor Rãdan, autorul unui

scurt, dar semnificativ, Cuvânt înainte, care afirmã cã „întreaga

zonã dospeºte de evenimente precum magma fierbinte dintr-un

vulcan ºi care de abia aºteaptã sã iasã la suprafaþã” (p. 8).

Cei doi autori încep prin a-ºi relata emoþionant autobiografia în

capitolul Împreunã alãturi de sãtenii comunei Gogoºari. Titlurile

urmãtoarelor capitole sunt semnificative pentru referirea strictã la

conþinut. Capitolul modest intitulat Consideraþii asupra

începuturilor aºezãrii comunei Gogoºari este o adevãratã

incursiune în istoria zonei, la care se adaugã Atestãri documentare,

Numele satelor, Populaþia – originea locuitorilor, Momente

importante în dezvoltarea satelor, cu referiri clare la etimologia

numelor localitãþilor ce alcãtuiesc comuna Gogoºari ºi la originea

locuitorilor, insistându-se pe „neamurile cele mai vechi”.

Emoþionante sunt paginile – la prima vedere seci, prin înºiruire

de nume – ce prezintã catagrafia satelor din

anii 1831, 1853/54 ºi de la plebiscitul din

mai 1864, redate în întregime. Desigur

locuitorii de astãzi vor fi mândri sã gãseascã

numele strãmoºilor lor în paginile cãrþii. Sã

vadã cã sunt legaþi trainic de acel pãmânt

bântuit, de-a lungul timpurilor, de rãzboaie

crâncene ºi de calamitãþi de tot felul. Aºa de

exemplul capitole precum Situaþia satelor

în perioada 1813-1864, Rãzboiul de

Independenþã – 1877, Miºcãrile þãrãneºti

1888-1907, Primul Rãzboi Mondial, Al

Doilea Rãzboi Mondial ne mãrturisesc

despre jertfa de sânge pe care locuitorii

comunei au adus-o, eroi ce sunt cinstiþi prin

însemnarea numelor pe monumente

închinate memoriei lor, ridicate prin jertfa

materialã a contemporanilor noºtri. Numãrul

celor morþi ºi dispãruþi din satele comunei

Gogoºari este absolut considerabil, numai

citind atâtea nume ochii-þi lãcrimeazã.

Un capitol impresionant este Ciuma lui

Caragea – 1813, din care noi, cei de astãzi,

aflãm fapte halucinante. Acel cumplit flagel a pricinuit spargerea

vechilor vetre sãteºti ºi strãmutarea populaþiei supravieþuitoare

în vetre noi. Capitolele Agricultura, Lucrãri edilitare, Religia,

Starea sãnãtãþii în comuna Gogoºari, au în vedere aspecte dintre

cele mai importante ale locuitorilor comunei. Un merit remarcabil

al monografiei este utilizarea memoriei vii. Astfel pe lângã

numeroasele documente folosite, în special cele din arhive, autorii

au apelat, pentru a obþine informaþii, la bãtrânii satelor, la amintirile

lor. Fãrã acestea nu s-ar fi ajuns la realizarea unor alte capitole

deosebit de valoroase. Ne referim la Portul popular -

îmbrãcãmintea, Datini, credinþã, obiceiuri ºi Întâmplãri din viaþa

satelor comunei Gogoºari. Descrierea detaliatã a obiectelor de

îmbrãcãminte este mãiestrit realizatã, însã n-am putut sã nu

observãm încheierea capitolului umbritã de o tristeþe

„iremediabilã”, cum ar spune poetul George Topîrceanu: „Pãcat

cã puþin se mai pãstreazã acest port popular ce caracterizeazã

zona noastrã din Burnaz” (vol. I, p. 249).

Bogate date referitoare la tradiþia etnograficã, folcloricã,

liturgicã ºi ocupaþionalã gãseºte cititorul în capitolul Datini,

credinþã, obiceiuri, fapte deosebit de interesante care astãzi se

cunosc din ce în ce mai puþin, multe din ele nu se mai practicã,

pãstrându-se doar în amintirea celor bãtrâni, cât vor mai vieþui pe

acest pãmânt. Meritul monografiei de a le menþiona ºi a le descrie

este lãudabil, spre neuitare.

Constatãm cã cele mai multe pagini sunt consacrate ºcolii, de

la începuturi pânã în contemporaneitate – capitolele Învãþãmântul

în comuna Gogoºari, Activitatea culturalã. Sunt amintite ºi

prezentate activitãþile didactice ale învãþãtorilor ºi profesorilor

din satele comunei, cercurile pedagogice, serbãrile etc. toate

demonstrând dãruirea dascãlilor. Impresionantã ni s-a pãrut lista

cu „succesiunea cadrelor didactice în perioada 1858-1995” (vol.

I, p. 212). Dar sã nu uitãm cã învãþãtorul a fost întotdeauna

„apreciat ca fiind inteligenþa localitãþii, unde lumina precum un

far, cu priceperea ºi înþelepciunea sa” (vol. II, p. 8).

Desigur nu ne mirã cã un loc considerabil este acordat

învãþãmântului, având în vedere cã autorii, Bilcea Daia ºi Ion M.

Dincã, au fost toatã viaþa distinºi ºi apreciaþi profesori de

matematicã, mai întâi în Gogoºari, apoi în Giurgiu, ocupând ºi

importante funcþii în învãþãmântul giurgiuvean. Astãzi octogenari,

cei doi vrednici profesori transmit frãmântãrile de veacuri

închistate în inima celor pe care i-au cunoscut ºi alãturi de care au

trãit mare parte din viaþa lor.

Valoarea monografiei constã ºi în datele statistice referitoare

la populaþie, în capitole precum Evoluþia numericã a populaþiei,

Populaþia la recensãmântul din 1966.

Volumul al doilea al monografiei comunei Gogoºari are un

puternic caracter subiectiv. Cei doi autori deapãnã amintiri ºi nu

uitã personalitãþile, oamenii de omenie care au plecat sã-ºi

împlineascã destinul pe alte plaiuri, pãstrând în suflet dorul

meleagurilor natale. Exemplificãm prin câteva titluri: Momente

de referinþã – rãscruce pe cãrãrile vieþii, La început de profesie,

Anii de pensionare, Cãrãri spre noi împliniri, Întâmplãri de

neuitat, Portret de dascãl, Ziua comunei, În satul profesorului

Marin Drãcea, Calul lui Osman, Povestea lui Ghibauru, Fata

cu cobiliþa, Spiþa unor neamuri etc.

Semnificativ ºi cuprinzãtor este capitolul Oameni ai locurilor

noastre, prin prezentarea celor care, plecaþi în lumea largã, au

adus cinste ºi onoare localitãþii natale. Între aceºtia se numãrã

scriitorul Stancu Nedea (n.1906); profesorul silvicultor Marin

Drãcea; poetul Petre Ghelmez (1932-2001); compozitorul Teodor

Bratu (n. 1922); Dumitru L.Chican (n. 1948), filolog specialist

în limba arabã; conferenþiar universitar Mihai-Liviu Daia (n.

1954), care a contribuit substanþial la pãstrarea memoriei, în

satul natal, a profesorului Marin Drãcea; generalul Marin D.

Bratu etc. etc., oameni de seamã ai comunei.

Substanþialele anexe cuprind hãrþi, acte, documente, fotografii,

bibliografia densã, toate demonstreazã seriozitatea ºi profunzimea

muncii celor doi autori. Laude se cuvin ºi celor ce au finanþat

tipãrirea celor douã volume ce au fost dedicate, dupã spusele

autorilor, locuitorilor comunei Gogoºari „oameni harnici, buni

gospodari ºi iubitori ai pãmânturilor strãmoºeºti, de asemenea

celor care ne-au fost alãturi în aceastã cãlãtorie documentarã”

(vol. I, p. 321).

Pe cãrãrile vieþii...
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1. Cântecul

Pãdurea ne suportã pe toþi. Doar noi, oamenii, nu ne

mai suportãm între noi. ªi apa Dunãrii, cât o sã ne mai

suporte?, mã întrebam în timp ce Dacia veche strãbãtea

pãdurea, apoi câmpul, într-un nor de praf, prin noaptea

luminatã de singurul far funcþional ºi de vreo douã stele.

Oricum, mergeam cu clasa I, dacã mã gândesc cã Fabian,

Profesorul ºi Ian rãmãseserã sã se întoarcã acasã cu o

cãruþã. Aceeaºi cu care venisem. Acum, ne luase fiul lui

Fabian, pe maicã-sa, pe mine ºi pe institutoare. Aceasta

din urmã turuia ca o moarã hodorogitã, fãcând sã crape

de invidie motorul rablei care gâfâia de parcã ºi-ar fi dat

sufletul. Dacã l-ar fi avut. Aºa îmi atrãsese „moara”

atenþia cã e institutoare, nu învãþãtoare. Aha! ªi care-i

diferenþa?, mi-a venit sã întreb. Dar mi-am înghiþit

întrebarea, gândind cã, de bunã seamã, diferenþa trebuie

sã fie una considerabilã de vreme ce doamna institutoare

pãrea cã a-nghiþit o cobiliþã cu gãleþi cu tot când mi-am

permis sã mã adresez dumneaei cu apelativul „doamna

învãþãtoare”. Ca sã mã convingã de greutatea spuselor

ei, îmi înºira pe nerãsuflate proiectele sale grandioase

cu elevii de clasa I, realizãrile mãreþe ºi planurile sale de

a-ºi lua un masterat în psihologie. În psihologia cui? ,

mã îmboldise iar gândul ºugubeþ sã întreb. A celor mai

pãtrunºi de importanþa lor decât oaia de þepuºã când e

pusã la rotisor? Am tãcut, totuºi. Doar noaptea mi-a vãzut

zâmbetul ivit fugar pe faþã. Ca de obicei când am tendinþa

sã devin mult prea criticã (fie ºi numai în sinea mea), mã

strãduiesc sã gãsesc cât mai multe asemãnãri între mine

ºi „victima” în cauzã, încercând, astfel, sã mi-o apropii.

Dupã ce mi-am stors cu simþ de rãspundere toþi neuronii

rãmaºi, am ajuns la concluzia cã singura asemãnare între

noi era praful care ne acoperea în strat gros, graþie

geamului de la ºofer, care, plin de personalitate, nu se

închidea mai mult de trei sferturi, lãsând, astfel, spaþiu

suficient pentru ca noi sã ne putem bucura de

binefacerile naturii.

Institutoarea îmi amintea de o femeie de demult,

venitã în curtea bunicilor, pe vremea când abia

începusem sã aflu ce-i viaþa. Mã impresionase prin

gesticulãrile largi, repetate, agasante, parcã dorind sã

substituie graiul, acea trãsãturã ce – se pare – ne

deosebeºte de necuvântãtoare. Dupã ce a plecat, am

întrebat-o pe bunica cine este. „O târâturã”, a venit

rãspunsul care m-a bulversat ºi mai mult. „Ce-i aia?”,

am întrebat. „Lasã, cã afli tu!” Eu auzisem de târâtoare,

un fel de animal care se târãºte, cum ar fi râma, de

exemplu. Mã fascinau râmele cu puterea lor de regenerare.

Le vedeam tãiate cu sapa, cum îºi continuau drumul în

douã pãrþi. Cu mintea mea de copil, mã întrebam de ce-

or fi atât de proaste de nu se întâlnesc, sã se lipeascã la

loc. Fiinþa divizatã deveniserã douã, cu identitãþi

separate. ªi omul se simte uneori rupt în douã. Seara, l-

am întrebat pe bunicul ce-i aia o târâturã. „De unde ºtii

tu cuvântul ãsta?” I-am spus, ºi atât i-a trebuit ca sã-i

mai care vreo doi pumni bunicii, cã ºi-aºa îl cam mâncau

palmele ºi nu prea ºtia ce motive sã-i mai inventeze. De-

atunci, am urât târâturile, oricine vor fi fost ºi orice vor fi

fãcut cu mâinile acelea care gesticulau cu miºcãri largi.

„Târâtura” mã întrebase cum mã cheamã ºi izbucnise într-

un râs grotesc la auzul rãspunsului meu. „Ha, ha, ha! Ce

nume-i ãsta, dragã, Zorina?” Nu era doar târâturã

(indiferent ce-o fi fost aceea, deºi, din tonul bunicii, cam

pricepusem eu cã n-ar fi chiar ceva de laudã), dar mai era

ºi proastã pe deasupra. O proastã care nu putea sã priceapã

ce nume-i acela Zorina. Când m-a întrebat câþi ani am,

am simþit nevoia sã-i transmit cã scurta ºi elevata noastrã

conversaþie a luat sfârºit, dându-mi vârsta bunicii.

„Cincizeci”. „Cum cincizeci, s-a indignat, cu gesturile

unuia gata sã intre-n sevraj, poate cinci, vrei sã spui!”

Nu voiam sã spun nimic. I-am transmis mesajul meu

scoþând limba la ea ºi am fugit la joacã. A plecat ofuscatã,

trântind poarta. Bunica a dat drumul unui râs sonor în

urma ei ºi m-a mângâiat pe creºtet.

Am ajuns, cu chiu, cu vai, acasã la Fabian. La casa de

la þarã. Acolo ne aºtepta Cãlugãrul. Fabian bãnuia cã

venise de la o Mãnãstire din apropiere (fugise sau fusese

alungat, lucrurile nu erau clare), se aciuase pe lângã casa

lui, se fãcea util, dormea acolo, pãrea sã fie de-al locului

de când lumea. Doar atât povestise Fabian: „M-am trezit

într-o dimineaþã ceþoasã, când dãdeam la animale, cu el

în curte, fãrã sã-l vãd venind de undeva, parcã picase din

cer. N-a zis nimic, doar mi-a apucat gãleata cu apã din

mânã, ºi s-a dus s-o toarne în teicã. O vreme am muncit

aºa, tãcuþi, amândoi. Ce fãceam eu, fãcea ºi el. ªi-a suflecat

straiele, înodându-le aproape de ºold, apoi pantalonii, ºi

a venit dupã mine. Dupã mine în grajd, dupã mine pe-

afarã. Am strâns bãlegar, l-am urcat în cãruþã. Apoi, pânã

sã mã urc sã pornesc spre locul de depozitare a gunoiului,

s-a urcat el, a luat hãþurile ºi a îndemnat caii sã porneascã,

lãsându-mã în curte. Gândeam prostit: Mã, sã vezi cã

ãsta mi-a furat caii! S-a-ntors pe la o vreme, cu cãruþa

golitã de bãlegar, a deshãmat caii, i-a adãpat. Tot fãrã sã

schimbãm o vorbã. Mã uitam consternat la el ºi începusem

sã cred cã am halucinaþii. Ca sã mã conving cã nu-i aºa,

am început sã vorbesc. Îi tot puneam întrebãri: cã cine e,

cã de unde vine, cât vrea sã-l plãtesc pentru muncã. Nu

zicea nimic. Robotea în tãcere. Într-un timp, m-am

enervat, l-am înhãþat de guler ºi-am þipat la el: „Dacã mã

mai laºi mult sã vorbesc singur, te-arunc peste gard!” S-

a uitat la mine de parc-ar fi zis: „Vezi sã nu mã sperii!”,

mi-a adresat o pãrere de zâmbet ºi-o întrebare: „ªi dacã

vorbesc, mã þii?” Din clipa aia, am ºtiut cã va rãmâne la

mine, habar n-am de unde am ºtiut. Parcã ºi el mã cãutase,

parcã ºi eu îl aºteptam demult. Nici acum nu vorbeºte,

decât prea rar ºi numai când e absolutã nevoie. Dar simt

cã n-aº mai putea fãrã el.”

Ceilalþi plecaserã la oraº, pe la casele lor. Rãmãsesem

cu Profesorul, cu Fabian ºi Cãlugãrul. Acesta aprinsese

focul în sobã, se învârtea pe lângã noi, servindu-ne la

masã; degeaba a þipat Fabian la el, spunându-i cã nu-i

nevoie sã facã el lucrurile acelea. Nu l-a luat în seamã, ºi-

a continuat roboteala, apoi, când a hotãrât singur, s-a

aºezat cu noi la masã. L-am studiat pe furiº, deºi n-am

reuºit sã-i prind privirea. Nu se uita la mine. De fapt, nu

privea pe nimeni. Era cu noi, dar parcã nu era. Un întreg

mister, pe care Fabian se tot strãduia, fãrã succes, sã-l

dezlege. Reuºise numai în mãsura în care se lãsase el

dezvãluit. Ne-a spus cã bãnuieºte cã are o inteligenþã ºi o

culturã mult peste medie, dar o grijã deosebitã sã nu lase

sã se vadã asta. Îl „prinsese” doar de câteva ori. Prima

datã când l-a uimit, se întâmplase când unul dintre vecini,

elev de liceu, venise la Fabian, despre care se ºtia cã

fusese olimpic la matematicã, sã-l roage sã îl ajute sã

rezolve o problemã grea. Oricât ºi-a stors creierii Fabian,

n-a reuºit sã-i dea de capãt. Cãlugãrul stãtea într-un colþ

ºi mãzgãlea ceva, nebãgat în seamã. Când elevul se

pregãtea de plecare cu problema tot nerezolvatã, a alergat

dupã el ºi i-a întins o foaie cu rezolvarea. Acesta a luat-o

uimit ºi s-a prezentat cu ea la ºcoalã. A doua zi, a venit

entuziasmat ºi le-a povestit cum a „împuºcat” un zece la

matematicã ºi cum s-a mirat profesorul de metoda de

rezolvare, adãugând cã nici Traian Lalescu n-ar fi aflat

soluþia atât de frumos. Evident cã încercãrile lui Fabian

de a afla misterul Cãlugãrului au fost sortite eºecului. ªi-

a vãzut mai departe de muncile lui fizice, ascultând

laudele de parcã ar fi fost vorba de altcineva.

Altãdatã, când îl credea pe Fabian plecat la casa din

oraº (de fapt, se fãcuse cã pleacã, dar se întorsese din

dorinþa de a-l surprinde singur, nãdãjduind sã mai afle

câte ceva), gãsise prin casã o vioarã prãfuitã (pe care

Fabian o pãstra în amintirea bunicului sãu), o acordase ºi

interpretase sublim Balada lui Porumbescu. Fabian îl

vãzuse prin geam cum, terminând de cântat, a pus-o cu

grijã la loc, dupã ce, mai întâi, i-a uns corzile cu sacâz. Se

pare cã avea ºi cunoºtinþe de medicinã veterinarã: asistase

vaca la naºtere, salvase un câine de la moarte, îngrijise

rana urâtã a unuia dintre cai. Despre niciuna din

cunoºtinþele sale nu voia sã vorbeascã, aducându-l la

disperare pe extrovertitul Fabian. Acum ne ceruse nouã

ajutorul, sperând cã poate vom fi mai iscusiþi în a-i da

vãlul de mister la o parte. Eu nu mi-am fãcut iluzii. ªi-

apoi, mie îmi place misterul.

Profesorul se cherchelise, însã doar atât cât îi ºade

omului bine. Declama poezii întregi, fantasticã memorie!

La un moment dat, nu ºtiu dacã intenþionat sau doar

datoritã vinului, stâlcise un vers dintr-o poezie de Esenin.

Fãrã sã-ºi dea seama, Cãlugãrul l-a corectat. Apoi, i-a

pãrut imediat rãu. În tãcerea grea care se lãsase între noi,

pãrând cã nimeni nu mai vrea sã spunã nimic, ca ºi cum

toate cuvintele omenirii fuseserã spuse, o datã ºi bine,

Cãlugãrul ne-a surprins din nou, interpretând cu o voce

baritonalã, gravã ºi totodatã plinã de sensibilitate ceva

ce semãna cu o arie dintr-o operã, pe care însã n-am

recunoscut-o niciunul dintre noi. Dar niciunul n-am avut

dubii cã era compusã de însuºi interpretul ei. În timp ce

cânta, se transforma vãzând cu ochii. Nu mai era Cãlugãrul

fãrã chip, fiinþa cenuºie care pãrea umilã servindu-i pe

alþii. Toatã pasiunea, toatã dragostea ºi toatã durerea se

adunaserã în cântecul lui. Nu ºtiu de ce, ascultându-l, m-

am gândit la pasãrea aceea care cântã o singurã datã,

apoi moare. Când a dat drumul ultimei note, pe la

colþurile ochilor i s-a prelins câte o lacrimã. Apoi i-a

închis, rãmânând aºa minute bune. M-am gândit atunci

cã, probabil, nu voi mai vorbi niciodatã. Cã orice ar urma

sã spun, ar suna vulgar ºi maculat. Eram precum acele

statui umane. O clipã, am avut senzaþia ieºirii din timp.

Am pierdut contactul cu atunci ºi acum, dimensiunea

temporalã fusese anihilatã ºi, pânã sã-mi amuþeascã ºi

gândurile, am mai avut timp sã-mi spun cã pesemne aºa

aratã veºnicia.

Cãlugãrul ºi-a revenit primul. S-a ridicat cu miºcãri

lente, cu teamã parcã sã nu clatine aerul din jur, sã nu

strice vraja ºi, pânã sã ne dezmeticim noi, a fãcut o

plecãciune în faþa Profesorului, mie mi-a pus mâna pe

cap, l-a îmbrãþiºat pe Fabian, apoi a ieºit.

L-am aºteptat sã se întoarcã. Îl mai aºteptãm ºi acum.

Fabian plânge, ºterge în fiecare zi vioara de praf ºi-i mai

dã, uneori, corzile cu sacâz. Ne spune cã nu-ºi poate

imagina de ce nici mãcar o pozã nu i-a fãcut. L-ar fi ajutat

în cãutãrile sale, i-ar fi ajutat pe detectivii pe care i-a

angajat sã-l gãseascã. Nimeni nu i-a putut spune nimic.

De parcã se evaporase. Dar cel mai mult l-ar fi ajutat

fotografia aceea în dimineþile ceþoase de toamnã, când

dorul bãtea în inimã mai tare ca oricând. Apoi îºi dã

rãspunsul singur: „Nici nu mi-a dat prin cap sã-l

fotografiez; pentru cã niciodatã nu l-aº fi vãzut plecând.

Credeam cã va îmbãtrîni aici, cu mine. Aºa l-am simþit

tot timpul, ca fãcând parte din locul acesta. Ori poate

numai din mine.”

Ieri m-a sunat Fabian sã-mi spunã cã, fãcând curãþenie

prin casã, a gãsit un bilet datat în ziua în care plecase. Mi

l-a citit: „Aceia pe care-i iubim nu pleacã niciodatã.

Niciodatã nu pleacã din noi. Se duc numai pe drumul lor.

Dacã-i iubim cu adevãrat, ne bucurãm. ªi aºteptãm clipa

revederii în veºnicie.” Încheiase cu citatul din Apostolul

Pavel: „Dragostea nu cade niciodatã”.

Florentina Loredana
Dalian

Înainte de magnolii
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Daniela Sonticã,
Daniela ªonticã s-a nãscut la Vintilã-Vodã, în

judeþul Buzãu, la 23 martie 1970.

Este licenþiatã a Facultãþii de Filosofie ºi Jurnalism

a Universitãþii ,,Spiru Haret” din Bucureºti. A urmat

cursurile Secþiei de Graficã-Picturã ale ªcolii Populare

de Artã din Buzãu, precum ºi cursuri de secretariat

artistic de redacþie (Fundaþia Athenaeum Bucureºti,

1992, clasa prof. Cornel Tabacu). Debuteazã cu poeme

în revista Convorbiri literare (1989). A publicat

volumele de poezie: Arlechini într-o pãdure

sãlbaticã, Editura Vinea, 1995; Uitaþi-vã prin mine,

Editura Brumar, 2007 ºi volumul de publicisticã

Însemnãri din pridvor, Editura Trinitas, 2013. În

2007, a primit Premiul pentru poezie al revistei

,,Luceafãrul”.

Din 2010, este redactor-ºef la ziarul Lumina,

cotidianul Patriarhiei Române. Din aprilie 2014, a

iniþiat ºi coordoneazã suplimentul lunar Lumina

literarã ºi artisticã. A lucrat ca redactor în cadrul mai

multor publicaþii, cea mai importantã fiind Jurnalul

Naþional (2003-2010), unde a scris la Ediþiile de

colecþie ºi în domeniul religios. Aici i-au fost

antologate texte jurnalistice în „Colecþia colecþiilor”,

Editura Jurnalul. În poezie, Daniela ªonticã ºtie sã

vadã încãrcãtura de umanitate a unor lucruri ºi

ipostaze simple, banale, aparþinând unei realitãþi

cotidiene ce se refugiazã uneori în fantastic pentru a

cãpãta valoare de sugestie, de simbol.

FEMEIA CU PALMA OGLINDÃ

Femeia cu palma oglindã

stã vara pe treptele unei patiserii centrale din Bucureºti,

se uitã la linia vieþii ºi trage de colþul gurii în jos, în sus,

vede o întâmplare frumoasã, zâmbeºte,

cu ochiul stâng face semnul ei special,

în miezul zilei îºi scoate pãianjenii din ochiul drept,

îi aºazã în tabachera de aramã,

îi va dãrui vecinei, are o fetiþã dulce care meritã un cadou,

întinde o cutã a obrazului ca pe cearºaful ei din casa

cu mulþi copii,

bãrbatul i-a plecat demult,

de asta are ea pãrul oþelit,

îl mângâie cu un capac de bere,

trebuie sã se facã frumoasã mãcar pentru câinele Ringo,

trebuie sã mai adune ºi niºte bani în cutia de plastic,

dar nu asta conteazã acum,

în palma oglindã vede animalele

care îi traverseazã fruntea,

sunt noi,

„cu ce ocazie pe la mine?” –

dar ele nu rãspund, au drumul lor precis,

intrã în creier,

îi amintesc cã nu are pe nimeni

sau cã e rudã cu tot oraºul,

cu pãmântul întreg,

fericiþi cei ce plâng.

ªi-a amintit: asta cautã în palmã,

locul pe unde curgeau altãdatã florile,

lacrimile, cum le spune de când nu mai vin

la întâlnire,

ºi doar s-a îmbrãcat frumuºel astãzi,

s-a pieptãnat,

e pregãtitã de-a binelea,

pândeºte venirea lor,

dar au plecat cu toþii -

unii la cimitir, alþii numai în Spania.

DOAR NOUTATEA ACEASTA

Bãrbatul cu faþa de piatrã

îºi înfige uºor degetele

în refuzul de plasmã,

soseºte calm,

deschide taraba,

deºi n-are marfã de vânzare,

îmi aratã din politeþe faþa cioplitã

în magma ultimei despãrþiri.

M-ar cuceri mai mult pentru poemele

pe care le citeºte noaptea,

la cãldura armoniilor din piane vechi

ºi haine mai groase.

O singurã datã mi-a povestit

despre tatãl sãu,

în toþi aceºti ani bãtrânul dezertor

a lucrat la o invenþie

doar noutatea aceasta

dupã atâta absenþã -

apoi s-a lãsat într-o parte dupã un felinar,

cred cã a oftat.

M-ar cuceri dacã

pietrei din inimã i-ar pune capãt aici

sau poate un lasou în lumea de furnici.

STÃPÂNUL FRUNZELOR

Era într-adevãr un bãiat foarte bun,

mi-am dat seama de asta

când a vomitat cordonul de mãtase,

pentru cã din el s-a rãspândit în jur atâta liniºte,

încât ºi frunzele plopilor

s-au oprit din tremur.

„E poate stãpânul frunzelor”,

m-am gândit.

În afarã de asta,

câinii se gudurau fericiþi

când îl vedeau de departe,

copiii de la sânul mamelor arãtau spre el cu încredere,

iar în sinea mea

am vãzut chiar un bolnav cum s-a atins de el optimist

ºi cu privirea apoasã.

Drumul era aspru ca o scoarþã de copac

ºi l-am luat de mânã.

LÃPTARUL

Locuitorii vechiului oraº prind contur de mucegai,

n-au înþeles cã din împotrivirea lor creºte vara durerii.  

Lãptarul începe sã fie trist,

tinereþea lui se scurge din oase ºi muºchi,

i se retrage în zidurile coºcovite.

Strigã pe strãzi

cãtre cei care au uitat gustul necovãsit

al iubirii materne.

Umil, cãrând în spate sticlele,

îi strigã pe nume,

dar ei nu rãspund la pomelnicul lui,

se ascund sub porticuri rãcoroase,

aºteptând vremea când dimineþile o sã le devinã

aºa cum nu ºi le ghicesc ei în visele dinspre ziuã,

vagi ºi definitiv compromise.

Naivii

cred cã au prins fluturele vieþii

în batiste brodate de ultimele fecioare,

în eºarfe prin care îºi înnobileazã copilele

dãruite desfrâului,

de aceea refrenul lãptarului

are greutatea vrãbiei

care trece prin arºiþã ca o suliþã uºoarã.

Lãptarul încãrunþeºte,

depune în fiecare sticlã un ban de aur

ºi moare de fiecare datã.

CEA MAI

Cea mai frumoasã femeie care te-a iubit

se ducea la culcare rugându-se astfel:

„Ajutã-l, Doamne, sã nu mã uite!”

Cea mai seninã femeie care te-a iubit

intra în somn cu mâinile împreunate zicând:

„Ajutã-l, Doamne, sã nu se uite!”

Cea mai bunã femeie care te-a iubit

construieºte gheme ovale din nopþile cât Mississippi:

„Ajutã-l, Doamne, sã nu Te uite!”

TRUPA MEA DE ARTIFICII

Girafa, Heidi ºi alte fetiþe

nu ºi-au mai luat zborul spre tine

pentru cã în surdina de mãtase a câmpului

cu grâu ºi maci

am zis sã mai rãmân o vreme cu trupa mea de artificii,

poate asistãm la minunea îngropãrii plânsului,

poate vom vedea cum rãsare cireºul copt,

ca sã ne potolim cu el singurãtatea.

Evident cã mai prelung îmi este gândul la tine,

dar prins dupã cortinã cu un inel ultim, visatul.

Când am aflat cã nu-þi mai pot trimite

triunghiuri lucioase din copilãrie

m-am îndurat sã beau singura picãturã de ploaie

care a cãzut în ultimii trei ani

peste aceste locuri.

A devenit destul de uºor sã nu mai primesc scrisori

din cele mai frumoase grãdini ale lumii,

oricum, în ultima vreme copilãrimea din Lunca Dunãrii

pleca la scãldat cu sentimentul

cã scrisorile noastre

erau bune de fãcut pluta,

unii chiar le credeau gumã de mestecat

sau bilete de intrare la film.

POVESTE DE PE STRADA MEA

Aceastã iubire mã trece dincolo de Sahara

pe spatele unui crocodil secret ºi blând,

mã duce în þara

visatã de fetiþa celor trei zâne cu dantele ºi coifuri,

întinde poduri, sârme ºi autostrãzi,

îmi povesteºte cum

peste oceane vom cãlãtori

ca peste bãlþile plânsului,

vom învinge Nilul,

vom lupta cu stihiile,

vom salva bibliotecile de la incendiu.

Din fire de nisip vom face doi tigri

care vor hãitui amintirea,

îºi vor lepãda blãnurile la piciorul Olimpului -

acolo ereticii ne-au zãrit într-o varã.

De pe strada mea îngustã

aceastã iubire se vede foarte mare.

ROªII

Pe aici, bãrbaþii

îºi poartã pãrul ºi bãrbile roºii

ca pe ultima dorinþã îndeplinitã

înaintea unei morþi care

dureazã foarte mult.

DE PE ACOPERIªURI

În prelungirea planetei ar mai fi o stea,

dacã aº cânta pe acoperiºuri

ºi

dacã dupã fiecare frazã spusã prea repede

aº izbucni

într-un papagal multicolor.
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POEM I

În visul meu aprilian ºi umed

te port în jocul dur cu cercuri aurii;

secunda-mi trage brazdã pe un cântec

pierzându-mã-ntr-un labirint de pãpãdii.

Unde eºti tu? Ecoul nu rãspunde

eu unde sunt? Pãmântul tace.

Sub cãrnuri gerul nu ne mai pãtrunde

ºi-o-aripã de luminã-n palmã-mi zace.

O, mi se prelinge noaptea prin unghere

la fereastra inimii bat orologii,

ca-n mãnãstire toaca de-nviere,

iar tu într-un iatac repeþi solfegii.

POEM II

Prea aprilianã aripã zburând

între azi ºi mâine

cu amugul pe ruine ºiroind

împrejur miroase a pâine.

Despre acest anotimp cu zale de cuvinte

înverzirea gândului

rãbdãm rãdãcina gândului scurgându-se-n

morminte

sub paºii poetului

ªi preatineri rãsãrind spre mântuire

din sâmburi de-argint

în absenþa unei nopþi de strãjuire

noapte de absint

O, muzicã

sã ne fii clocot de frunze

când luna ne soarbe durerea de pe

buze.

POEM III

O, sã-þi ridici mâinile

sã te agãþi de verigile cerului

ºi sã speri...

în gând ca în pustie

sã rosteºti psalmul 50

cu ochii închiºi

cu privirea întoarsã-n inimã.

Clipe de geografii dulci

cu sufletul întâlnind lumina.

se furiºeazã rece o umbrã!

În cãrnuri se zvârcoleºte o flacãrã

de undeva vin muzici solemne

de-a lungul

de-a latul

de-a totul prin preajma cu trandafiri.

O, sã-þi ridici mâinile în tãcere

ºi ele sã se transforme în aripi.

Victor Pencu

VIAÞA SCRISÃ

Îmi scriu viaþa cum am trãit-o

Sau o trãiesc dupã ce o scriu?

Esenþial mi se pare cã am înþeles de pe acum

Cã viaþa mea scrisã este cea mai importantã –

ªi singura care va rãmâne.

— Cum adicã? ªi de ce aºa?

— Simplu! vã rãspund: viaþa adevãratã alunecã

Asemenea unul fluviu albastru peste câmpia

Înfloritã; nicio clipã nu este la fel

Cu aceea care a trecut, nici ºuvoiul apei

Nu alunecã peste acelaºi nisip,

Nu este sãrutat de aceleaºi raze de soare.

La fel ºi cu viaþa mea realã, atât de repede

Trecãtoare, mai mult o promisiune,

Mai mult o amãgire, care poate fi înlocuitã

De o mare dezamãgire, pe când în viaþa scrisã

Eu selectez doar esenþele vieþii trãite –

ªi, ici-acolo, înfrumuseþez cu un vis, cu o floare,

Sau cu o figurã de stil mai aparte,

Care te amãgeºte cu frumuseþea ei,

Încât uiþi, uneori, ºi de rime. Dar avantajul

Cel mai mare al vieþii scrise este cã ea

Nu mai trece, ca viaþa trãitã.

E un fel de esenþã a vieþilor pe care

Le-aº fi putut petrece altfel – un fel de amãgire

Spre eternitate, ca o imortalitate, în frumuseþea

Clipelor care nu mai zboarã, asemenea culorilor

De pe icoana unui sfânt: eu sunt culoarea,

Eu sunt sfântul ºi tot eu pictorul

Care le armonizeazã pe toate într o viaþã scrisã…

ANII MEI

Anii mei, înaintând prin timp

Ca o oºtire cotropitoare de iubiri –

De strajã vieþii mele,

Purtând pe copitele roibilor

Primãverile dintâi ale copilãriei

De care abia îmi mai aduc aminte –

Anii mei, culegându-mi visele

Adolescenþei, precum cireºele de mai

Când dau în pârg; º-apoi nopþile

Din anii tinereþii, sãrutând florile

De lãmâiþã ºi trandafiri, urcând

Spre trupul tãu misterios, iubito idealã,

Abia descoperindu-l – eu cel dintâi

Între vãpãile dãruirilor tale;

Anii mei maturi, migrând

Spre numele blând de Poet;

Apoi toamnele anilor

Care încep sã încãrunþeascã –

Eu, între ei, îmbãtrânit,

Obosit în cãlãtoria trupului meu spre neunde,

Cu anii mei, împovãraþi de ninsori

ªi amintiri, de îngheþuri ºi deziluzii,

De renunþãrile cele din urmã,

Despre care nu pot sã mai scriu…

IEªIREA DIN ANONIMAT

Trãiam anonim, printre cuvintele mele

De demult; ele mã înconjurau

Ca o turmã de mioare albe

Pe ciobãnaºul din nunta cosmicã

Asemenea morþii, ºoptindu-mi

Doine din fluier… Dar, într-o dimineaþã,

Am înãlþat fruntea spre cer: – Doamne,

Câte stele strãlucitoare ai aprins

În noaptea aceasta! am exclamat.

Care va fi steaua mea cãlãuzitoare?

N-am descoperit-o încã, fiindcã

Toate stelele sunt anonime, iar eu

Vroiam sã ajung poet.

Atunci mi-am imaginat-o

Pe cea din fruntea stelelor,

Ca pãstorul doinaº din fluier,

Mergând înaintea turmelor sale;

ªi mi-am aplecat fruntea spre murmurul

Izvorului cel mai apropiat, atât de aproape

Încât parcã-mi era frate.  Doamne,

Ce limpede e acest izvor! Oare voi putea,

Vreodatã sã am un suflet la fel?

ªi-atunci, ca un rãspuns, am auzit

Cântecul privighetorii…  Doamne,

Voi reuºi cândva sã cânt ca ea?

ªi uite aºa, din întrebare în întrebare,

Din cântec în cântec, am ieºit din anonimat…

DIALOG CU

ÎNGERUL GABRIEL

Îngerul Gabriel a sosit odatã

La fereastra casei mele pãrinteºti,

ªoptindu-mi:  Tu vei ajunge poet!

Nu-l cunoºteam pe îngerul Gabriel

ªi eram prea mic sã ºtiu

Ce înseamnã Poezia

ªi cine e domnul Poet.

Dar iatã cã timpul a trecut

ªi astãzi sunt poet adevãrat,

Discutând cu îngerul Gabriel, îmbãtrânit:

— Vestitorule înger Gabriel,

Îþi mulþumesc pentru acea previziune

De demult, care m-a chinuit

Toatã viaþa! Cine ºtie dacã,

Fãrã vestea ta, n-aº fi fost cumva

Mult mai fericit! Sau poate…

CÃLÃTORIE SOLARÃ

Umblu dupã soare

În cãlãtorii neîmplinite –

Eu, mirele iubirii,

Plecat spre o þarã de dor;

Urc spre infinite spaþii

Pe aripile fanteziei

Care mã poartã spre un þinut

Încã necunoscut.

Sunt cãlãtorul solar

Spre vis ºi fericire,

Ca-ntr-o saunã de dorinþe –

Eu, cel poleit cu nemoarte,

Care va muri strãlucind.

FIUL MILENIULUI TREI

Fiu al universului: cât de mic sunt

La începutul acestui mileniu trei!

Mã apasã, deja, umbra a douã milenii anterioare

ªi nu ºtiu cum va fi cel în care abia pãºesc;

Mintea mea cautã alte începuturi

Din înþelepciunea mileniilor trecute,

Cât de nepotrivit am fost plasat în eternitate:

Moleculã umanã cu suflet de poet!

Ion C. Stefan,
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Eminescu a fost un prost

Multe minunãþii mi-a fost dat sã aud de la elevii mei, în cei

treizeci ºi doi de carierã didacticã neîntreruptã. Unele m-au

amuzat, altele m-au ºocat, cele mai multe m-au dezamãgit. Una

mi-a rãmas însã multã vreme în minte, prin surpriza nãucitoare

pe care mi-a produs-o. Într-o zi, cel mai bun elev din ºcoalã la

limba românã, un bãiat blond ºi subþire, mi-a spus aceste

memorabile cuvinte:

–  Dom’ profesor, dupã pãrerea mea, Eminescu a fost un

prost!

–  Poftim?

–  Eminescu a fost un prost.

–  De ce? Cum poþi argumenta tu aceastã afirmaþie? am spus

eu, didactic, dupã câteva momente de uluialã.

–  Simplu. Nu ne-aþi spus cã Eminescu iubea cãrþile, cã-ºi

dãdea ºi ultimii bani pe ele ºi cã nu fãcea decât sã citeascã ºi sã

scrie zi ºi noapte?

–  Ba da, dar...

–  Staþi, cã n-am terminat. Observaþi cã las la o parte poezia lui,

care e leºinatã ºi siropoasã. Nici nu se comparã cu versurile lui

Arghezi. Mã refer însã la viaþa lui.

–  Aºa. ªi ce crimã este sã iubeºti cãrþile?

–  Pãi, e, dacã nu eºti în stare sã ai ºi tu o casã, o nevastã, o

familie, sã te bucuri de musafiri, de prieteni ºi de sãrbãtorile de

peste an, înseamnã cã eºti prostul proºtilor.

–   ....

–  Nu ne-aþi spus cã uneori rãbda de foame, cã avea haine

sãrãcãcioase ºi cã a stat toatã viaþa cu chirie?

–  Ba da.

–  Vedeþi? În schimb Caragiale, a fost un tip deºtept. S-a

descurcat de minune, a beneficiat de sinecuri, a petrecut prin

cârciumi, s-a bucurat de viaþã ºi a râs de toþi ºi de toate.

–  Bine, dar e mai important ce a scris.

–  Dupã opinia mea, cel mai important e cum trãieºti. Ehe, dacã

ar fi trãit acum, Caragiale s-ar fi simþit, cum spuneþi

dumneavoastrã, ca peºtele în apã.

Dupã vreo douã sãptãmâni, am asistat la o scenã care mi-a

reamintit cuvintele puºtiului din ultimul an de gimnaziu. Un copil

de unsprezece ani ieºea dintr-o curte, având un mãr mare ºi roºu

în mânã. În spatele lui a apãrut tatãl sãu, fost coleg de ºcoalã cu

mine.

–  Ce ai, mã, acolo?

–  Un mãr, tu nu vezi? a rãspuns bãiatul.

Fãrã o vorbã, bãrbatul a smuls fructul din mâna copilului ºi a

muºcat, cu poftã, trei sferturi din el.

–  Ce-ai fãcut, mã? Mie ce mi-a mai rãmas? s-a lamentat

copilul, cu lacrimi în ochi, privind mãrul din care aproape cã nu

mai rãmãsese decât cotorul.

–  Nu fi, mã, prost, i-a spus tatãl clefãind cu plãcere. Eu acu te

educ pe tine, te învãþ ce e viaþa.

–  Ce viaþã, mã? Eºti nebun?

–  Viaþa asta pe care o ducem în societatea româneascã. De

pildã, un om deschide o afacere ºi obþine ceva, cum ai fãcut tu

rost de mãrul ãla. ªi atunci vine statul pe la spate, ca un hoþ, cum

am venit eu,  ºi haþ! îþi ia impozitul ºi rãmâi fãrã nimic, ca un

prost. E, eu te-am învãþat acu’ ce e impozitul. Ai înþeles?

–  ....

–  Într-un fel, îmi place de tine. Nu înveþi nimic ºi bine faci.

Prin asta promiþi mult. Cã dacã înveþi, ajungi, Doamne fereºte, ca

Eminescu ºi râd toþi nemernicii de tine. Ajungi muritor de foame,

ultimul om de pe pãmânt. Aºa, rãu n-o sã ajungi. Cã dacã oi fi cel

mai prost ºi mai prost copil, te trimit la oraº ºi poate ajungi

ministru. Iar tu, s-a întors fostul meu coleg cãtre mine, sã faci

bine sã nu mai strici copiii, sã nu-i mai pui sã citeascã ºi sã nu le

mai suceºti minþile. Faci din ei niºte victime sigure ºi asta e o

crimã de neiertat. Învaþã-i, dacã eºti în stare, sã se descurce în

viaþã, sã mintã, sã fure ºi sã facã lucruri din care sã scoatã bani.

ªi nu mai citi nici tu, cã nu-þi ridicã nimeni statuie. Vinde-le

acolo, aceiaºi castraveþi vechi de o sutã de ani – „Bã, copii,

învãþaþi carte” ºi altele de felul ãsta – ºi apucã-te de cultivat flori,

legume sau altceva. Cã þi-au luat-o toþi proºtii înainte ºi râd,

dracului, de tine. Cã ai ºi o meserie care se plãteºte în metri cubi

de aer…

ªi a intrat în curte, în timp ce eu ºi copilul priveam în urma lui,

cu gurile cãscate.

Un oraº borgesian

Trec rar prin Bucureºti, o datã la douã-trei luni, ºi de fiecare

datã îmi pare cã mulþimile de oameni care miºunã pretutindeni,

înfometaþi, depresivi, chlorotici, umflaþi, disperaþi, tocmai au ieºit

dintr-un labirint subteran. Sunt la fel de indiferenþi ca acum treizeci

de ani. Alþii, supraponderalii care circulã în limuzine, par coborâþi

din desenele animate ale unui realizator cu gusturi groteºti.

Prin ‘77 unei bãtrâne îi venise rãu în tramvai. Se prãbuºise pe

podeaua vehiculului. E beatã, a spus cineva. Afarã ploua cu

picãturi mici ºi dese. La prima staþie, câþiva voluntari au apucat-

o pe femeie de braþe ºi de picioare, au coborât cu ea, au întins-o

pe peronul pustiu, au urcat iarãºi în tramvai ºi am plecat toþi,

uºuraþi, mai departe. Sub ploaia deasã, femeia zãcea nemiºcatã

pe betonul rece. Poate murise, dar asta nu interesa pe nimeni.

Probabil cã azi baba n-ar fi scãpat nebuzunãritã. Trec prin

piaþã. Grãmezi mari de mere roºii îmi fac cu ochiul. Un moldovean

tânãr, simpatic, cu faþa rozie acoperitã de pistrui mã îmbie :

–  Luaþi de la mine mere sãnãtoase!

Mã uit la merele bãiatului ºi trec mai departe. Puþin mai în

interiorul pieþii, vãd mere ºi mai frumoase.

–  O sã vã întoarceþi la mine, îmi strigã roºcovanul cu ochi

luminoºi.

Îl întreb pe bãrbatul care mã însoþeºte:

–  Care mere þi se par mai bune?

–  Ale moldoveanului, îmi spune el. Sunt româneºti ºi sunt mai

gustoase.

Ajung iarãºi la bãiatul îmbujorat.

–  Nu v-am spus eu cã o sã vã întoarceþi? zice bucuros tânãrul,

în timp ce îmi încarcã sacoºele.

Ieºim din piaþã. Am impresia cã trec printr-un oraº asediat.

Sau ocupat. Vechii stãpâni au fugit ºi acum ocupanþii devasteazã

totul. Mi-e teamã sã intru cu maºina în oraº ºi apelez totdeauna la

un ºofer experimentat. Timpul ºi paºii trecãtorilor au raºchetat,

pur ºi simplu, trotuarul de pe Bulevardul Elisabeta. Un vagabond

bãrbos ºi optimist se aºeazã pe balustrada metalicã din faþa fostei

Case Centrale a Armatei ºi îºi scoate clondirul din buzunar. Îl

admir. Cel puþin ãsta a fost consecvent toatã viaþa. Acum câþiva

ani, trecând pe aici noaptea, am vãzut luminã la demisolul din

zona cinematografelor. M-am oprit o clipã. Prin geamul spart se

vedea cum câþiva boschetari puseserã de un chef. Beau ºi fluturau

pe sub bãrbi niºte cãrþi de joc.

La librãria Eminescu, unde intru, un vânzãtor morocãnos mã

priveºte îndelung, în timp ce dau ocol rafturilor încãrcate cu

cãrþi. În fund, douã exemplare ale Maimuþelor mele. O întreb pe

o tânãrã despre ultimele exemplare ale Bibliotecii lui Noe. Mã

îndrumã cãtre subsol. Nu gãsesc nimic. Urc ºi caut în continuare

volume ale unor tineri scriitori. Am umplut coºul. Vânzãtorul

posomorât îmi zâmbeºte, se apropie conspirativ ºi îmi recomandã

De veghe-n lanul de secarã a lui Salinger: „Luaþi ºi

dumneavoastrã o carte bunã!”. Nu-i spun cã am citit tot Salinger

ºi cã am scris ºi un eseu despre el. Îi mulþumesc, iar omul pare

încântat de binele pe care tocmai l-a fãcut unui semen de-al sãu.

Mã gândesc sã-l caut pe Liviu Papadima, la Litere. Renunþ. E

târziu ºi ºoferul mã aºteaptã cam de multiºor.

La întoarcere, trec din nou pe lângã piaþã. În spatele meu aud o

voce speriatã ºi femininã, vãietându-se.

–  Transpir de fricã, spune vocea subþire, îmi bate inima ºi simt

cã îmi iese sufletul. Mi-e fricã rãu!

Mã întorc plin de curiozitate.  Persoana care se plânge este un

zdrahon roºu la faþã, cu ochii înceþoºaþi, dizolvaþi parcã în lacrimi

ºi cu faþa aprinsã de spaimã. Însoþitoarea lui este o femeie în

vârstã, plinã de riduri, cu pãrul încãrunþit ºi o expresie de judecãtor

fãrã milã. Îi spune bãrbatului:

–  Aºa-þi trebuie, dacã bei ca porcul! Cã eu când te învãþ…

Urc în maºinã. La un moment dat îl vãd pe un scriitor celebru

cum se luptã eroic cu o sacoºã mormãnitã cu legume ºi zarzavaturi.

Fulgerãtor, în minte îmi vine momentul când Marquez l-a vãzut

pe o stradã, pentru prima ºi ultima oarã, pe Hemingway.

Columbianul nu avea intimitãþi cu americanul. Dar eu îl cunosc

pe marele scriitor român, cocoºat acum sub greutatea

cumpãrãturilor. Nu ne-am mai vãzut însã de trei decenii ºi jumãtate.

Cobor geamul maºinii ºi îl strig:

–  Ce faci, bã?

Luat prin surprindere ºi nãucit de ploaia rece, marele creator se

întoarce, îmi zâmbeºte confuz, face un gest nedecis ºi brusc,

cuprins de o panicã inexplicabilã, o zbugheºte pe dupã colþul

unei dughene.

Nu mã recunoscuse.

Sau poate cã da.

(din volumul în curs de apariþie la Editura Tracus Arte)

Serban Tomsa,,

Dumitru Dumitricã

Chemat de acel glas lãuntric al prieteniei, am urcat adesea

scara dosnicã, întortocheatã, care duce cãtre podul clãdirii fostului

sediu al Uniunii Scriitorilor. În ultima chilie de sub acoperiº,

vegheat de o ferestruicã aidoma unui ochi deschis cãtre adâncul

ocean al cerului, între dulapurile metalice, adâncit mai tot timpul

asupra hârþoagelor, un om îºi fãcea datoria – dar de care niciodatã

nu l-am auzit sã se plângã – îndeplinind-o cu pasiune, nicicând

plictisit de universul atâtor cifre. Mai puþini poate, dintre scriitorii

care au trecut pe aici, ºtiu cã acel slujbaº modest era un scriitor,

un confrate al lor, prea nedrept de modest pentru a destãinui cã ºi

el este unul dintre cei cãrora soarta le-a dat nu harul, cum spun

unii, ci „blestemul” de a scrie.

Scria fabule, epigrame, piese de teatru, prozã, dar eu l-am

simþit ºi ca poet, deºi parcã se sfia sã recunoascã. Dintre prietenii

sãi aflaþi în diferite posturi în viaþa noastrã literarã, sper din

adâncul inimii cã se vor afla ºi oameni care vor avea timpul ºi

sufletul nobil de a merge acasã la Ion Neagu, acolo unde vor gãsi

o femeie însinguratã ºi o fiicã în floarea vieþii, pentru a cãuta în

sertarele rãmase fãrã stapânul lor. Se spune cã printr-o amarã

ironie a soartei, unii creatori trãiesc cu adevãrat abia dupã ce trec

în nefiinþã, prin raza de luminã pe care o lasã semenilor. Sã dãm

la ivealã aceasta razã a unui creator care prea neîndurãtor de

vremelnic a plecat dintre noi... Pe fila de gardã a plachetei

Goarnele morþii, dintre cele trei pe care le-a publicat (Se întorc

porumbeii, teatru ºi Labirintul glumelor), Ion Neagu îmi scria

în urmã cu câþiva ani: Când va suna din goarnã timpul / În

grinda vârstei a pustiu, / Voi fi cu tata în Olimpul / Pe care eu

încã nu-l ºtiu...

Ion Neagu a aflat acest Olimp, unde se aflã alãturi de tatãl ºi

strãmoºii sãi din Teleorman, Olimp ascuns sub hotarele de vânt

ale tãcerii...

Modest, ca ºi în viaþã, zâmbitor, deschis, cu chip luminos ca

un adevãrat cavaler, Ion Neagu a plecat fãrã sã mai aºtepte rodul

anilor, a plecat fãrã sã mai aºtepte ziua Sfântului Ioan...

NESTINSA LUMINÃ

Ca niciodatã am ajuns târziu

De ziua matale, nene Ioane,

ªi am gãsit un nemilos pustiu

În liniºtea vegheatã de icoane...

Cândva spuneai cã nu cunoºti Olimpul

Unde s-a dus pãrintele matale,

Tot presimþind cã o sã vinã timpul

Spre el sã urci ºi sã scobori o vale...

Tristeþea-mi creºte de sub braþul stâng

Când te revãd zâmbind între coperþi,

De glumele matale eu prima datã plâng

Pe imnul sfânt al ierbii, te rog, azi sã mã ierþi!..

Cum de-ai plecat fãrã sã-mi dai un semn?

Ai fi putut sã ai puþinã milã

Cã-n vântul care plânge-n golul lemn

Te va chema o viaþã-a ta copilã...

Dacã te-aº ºti plecat pe Teleorman

Când dã în floare salcia pletoasã,

Cu glasul frãnt nu te-aº chema în van

ªtiindu-te lângã strãbuna casã...

Târziu, mãicuþa în singurãtate,

Cu ochii seci te-aºteaptã din apus,

De ce o fi atâta hainã nedreptate

Pe-aici pe jos, ºi-adesea chiar de sus!..

Cãtre câmpii de dincolo de stele

În Edenul ascuns etern de Dumnezeu

Pornesc spre tine gândurile mele,

Gãseºte-mi o câmpie când voi veni ºi eu!...

ÎMPOTRIVA  UITÃRII...
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Ion C. ªTEFAN

CÂNTECELE COPILARIEI

Domnul Dumitru Dumitricã este unul dintre cei mai cunoscuþi

scriitori de pe Valea Sabarului, promovat de revistele Sud, din

Bolintin Vale ºi Paradox, din Bucureºti.

Este autor a 18 volume de versuri, un roman ºi câteva cãrþi de

povestiri, dintre care primul a apãrut în Belgia, în 1992, sub titlul

Paºnicã luminã, în urma unui concurs de liricã europeanã,

celelalte apãrând în þarã, dintre care mai amintim: Tãrâmul

regãsirii, Rãsãrit de luceafãr, Simfoniile toamnei, Din negura

vremurilor, Sub rondul anotimpurilor ºi altele.

Cãrþile sale s-au bucurat de aprecierile unor nume de prestigiu

ale literaturii române, precum: Sânziana Pop, Nicolae Dragoº,

Florentin Popescu, Virgil Carianopol, Marcel Crihanã, Geo

Cãlugãru, Nicuºor Constantinescu, Lucian Avram ºi alþii.

Acest palmares îmi îndreptãþeºte încrederea pe care o am în

evoluþia sa ºi îmi susþine considerentele asupra cãrþilor de faþã:

Adio, copilãrie, douã volume, tipãrite, de curând, la Editura

Semne.

Poet remarcabil de naturã tradiþionalã, el evolueazã ºi în prozã

sub semnul lirismului, ceea ce m-a determinat sã pun articolului

meu titlul Cântecele copilãriei, mai ales cã, în unele proze, autorul

ataºeazã ºi câte o poezie, adresatã personajelor prezentate. E

vorba de-o evocare sentimentalã a unor întâmplãri de demult, în

care se pune un mare accent pe trãirile sentimentale ale unui

bãieþel de odinioarã ºi pe înfãþiºarea aproape liricã a frumuseþilor

naturii din satul sãu natal, Bolintin Deal, judeþul  Giurgiu.

Astfel, naraþiunile propriu-zise sunt doar un cadru, unde toate

întâmplãrile au o rezonanþã puternicã în sufletul naratorului.

Povestirea Iepurele, de exemplu, poate fi apropiatã de Moartea

cãprioarei, de Nicolae Labiº. Un iepuraº intrã iarna în grãdina

casei pãrinteºti a copilului, sã mãnânce resturi vegetale rãmase

pe ogor, se sperie la apariþia copilului ºi fuge, încurcându-se în

sârma ghimpatã a gardului. Copilul îl prinde ºi îl aratã celorlalþi,

care îl îndeamnã sã-l taie, ceea ce el n-ar fi fãcut, dar iepurele

moare de fricã, mai înainte de-a fi eliberat ºi este îngropat de

bãieþel la marginea grãdinii: „Sfârºitul bietului iepuraº fiind

grabnic, neaºteptat, într-o albastrã fereastrã a acelei zile, care

avea sã fie ultima din viaþa lui nevinovatã, curatã ca un poem” (p. 11).

Într-o altã naraþiune, Îngerul tristeþii, autorul personificã un

fluture, care este lovit de o cãruþã ºi moare, prilej de reflecþii

filosofice despre naturã: “De-a lungã vremii, am privit cerul din

atâtea ºi atâtea locuri, de pe munþi, de pe dealuri, de lângã poalele

codrului sau þãrmul mãrii. Totdeauna fascinant, tulburãtor”

(p. 31).

O întâmplare dramaticã, din timpul unei furtuni, când vântul

smulge acoperiºurile câtorva case, între care ºi cel al pãrinþilor

povestitorului, este înfãþiºatã cu multã tristeþe în lectura O varã

de neuitat.

Întâlnim amintiri ºi din perioada învãþãmântului: Întâia zi de

ºcoalã, pe care le-am asemãnat cu Amintiri din copilãrie, de Ion

Creangã, precum ºi evocarea bunicilor – asemãnãtoare cu Bunicul

ºi Bunica, de Barbu ªtefãnescu Delavrancea.

Volumul al doilea are structurã de roman (al copilãriei, asemenea

lui La Medeleni, de Ionel Teodoreanu), înfãþiºând satul în

ansamblu, portretele pãrinþilor ºi bunicilor, Un plop de legendã,

Întâiul pom de Anul Nou ºi altele – naraþiunile fiind legate cu câte

o poezie de-o rarã sensibilitate, pãstrând o tradiþie þãrãneascã

remarcabilã ºi prezentând lumea ruralã cu talent ºi discernãmânt

în selectarea evenimentelor.

Asocierile cu diferiþi autori din literatura românã demonstreazã

cã Dumitru Dumitricã, pe lângã filonul sãu tradiþional, a citit cu

drag ºi atenþie clasicii literaturii naþionale, trecând de la meseria

iniþialã, de zidar ºi plugar, la aceea de creator literar, care-l

statorniceºte temeinic în câmpul literaturii române. Îi urez succes

pe mai departe. (Dumitru DUMITRICA, Adio, copilãrie, Editura

Semne, Bucureºti 2013)

CARUSEL

Doamna Elisa Roha se încântã povestind. De fapt se

autopovesteºte, încântându-se; sufletul sãu este atât de sensibil,

ochii ei descifreazã aºa de atenþi amãnuntele semnificative din

viaþa cotidianã, încât romanele pe care le scrie curg unele din

altele, ca niºte episoade rotunde, un fel de microuniversuri de

sine stãtãtoare, situate în naraþiuni mai ample, dintr-o relatare

anterioarã, ca un fel de cadru, gen Decameronul de Boccaccio,

ori din Halima. O mie ºi una de nopþi – fermecãtoarea culegere

de legende orientale. Uneori conteazã mai mult relaþiile exterioare,

firul vieþii, adicã modul cum percepe ºi selecteazã autoarea

evenimentele din jur – procedeu care devine axa reprezentativã,

cea mai rezistentã în timp.

Prozatoarea nu-ºi pune problema dacã are sau nu talent, dacã

operele sale sunt receptate ori nu, de un public cititor select,

fiindcã intuieºte cã se bucurã de toate aceste avantaje, în virtutea

talentului sãu nativ, care formeazã hrana, aerul ºi apa existenþei sale.

Despre cãrþile Elizei Roha, publicate pânã acum, majoritatea

la Editura Betta, existã deja o bibliografie: studii sistematizate în

volume de criticã sau istorie literarã, precum: Prozatori la

frontiera mileniului, de Aureliu Goci, Editura Betta, 2009;

Enciclopedia marilor personalitãþi, vol. XI, Editura Geneza,

2010; Dicþionarul scriitorilor români de azi, de Boris Crãciun

ºi Daniela Crãciun Costin, Editura Porþile Orientului, 2011 ºi

altele. De-asemenea, au apãrut articole de întâmpinare în revistele:

Convorbiri literare, Curtea de la Argeº, Litere, semnate de

Emilian Marcu, Henri Zalis, Emil Lungeanu.

Tirajele mici în care apar cãrþile în perioada actualã nefavorabilã,

difuzarea dificilã, lipsa de interes pentru lecturã a

contemporanilor, te pun câteodatã în situaþia de-a aºtepta vreme

îndelungatã pânã când vei putea citi o carte pe care o doreºti ºi

despre care ai citit ºi ai auzit atâtea cuvinte laudative, dar n-ai

reuºit încã sã guºti din mierea dulce a farmecului ei.

Aºa s-a întâmplat ºi cu mine, în ceea ce priveºte volumul

Carusel, pe coperta cãruia criticul literar Aureliu Goci noteazã:

„Carusel constituie un experiment textual, roman de profunzime,

fãrã echivalent în imediatitatea literarã. Preluând ideea introspecþiei

de adâncime psihologicã, autoarea descoperã zone specifice ºi

în trepte pânã la coborârea deplinã în abisurile conºtiinþei scindate

a omului recent, postmodern rãmas neîmplinit ºi deficient în

unitatea structuralã a fiinþei.”

Dacã, într-adevãr, este vorba de un „experiment”, ei bine,

atunci pot afirma cã el este unul dintre cele mai reuºite, izvorât

din lecturi bogate, dintr-o bunã stãpânire a tehnicii narative ºi o

mare dexteritate în suprapunerea de planuri, destine ºi imagini

diverse, captivante.

Rememorãrile personajului principal, Avram Avram se

desfãºoarã în ambianþa rusticã a unui conac boieresc de la þarã,

undeva prin America, modernizat ºi transformat într-o pensiune

primitoare, în apropierea unui mare oraº, în câteva zile de iarnã

viscoloasã, în preajma sãrbãtorilor de Anul Nou, când „Toate au

o socotealã în viaþã ºi întâmplãrile îºi au rolul lor atunci când o

înþelegi” (p. 7).

Observaþi cumulul de elemente ieºite din comun, fiecare dintre

ele capabile sã deschidã izvoarele amintirilor personajului

principal. Apoi acest balans între amintirii ºi viaþa tumultuoasã

ce se desfãºoarã în pensiune, mai ales cã se dezlãnþuie ºi o

furtunã de zãpadã, care-i determinã pe unii excursioniºti, aflaþi

în trecere, sã se adãposteascã la Castel.

Cititorul este dintr-odatã captivat, într-o þesãturã dibace, cu

mai multe fire.

Conacul aparþine familiei Wilde, iar Avram Avram, cu fiica sa

Sevastiþa, cu soþul acesteia handicapat, doctorul Jack al III-lea,

cu fiul lor Jack al IV-lea ºi o sorã a acestuia, care apare în peisaj

ceva mai târziu, cu douã bucãtãrese-cameriste ºi mai mulþi angajaþi

de naþionalitãþi diferite, formeazã o microcolectivitate izolatã într-

o pãdure pitoreascã. Dar iatã cã, printr-o operaþie reuºitã, Jack

soþul revine la normal, prin faþa noastrã desfãºurându-se o suitã

de personaje oarecum paradoxale ºi pitoreºti, atât de antrenante

ºi bine conturate, încât, odatã începutã lectura, cartea nu mai

poate fi lãsatã din mânã.

La puþin timp, dupã marea sãrbãtoare a  Revelionului, se

întâmplã cu adevãrat ceva impresionant, fiindcã Jack al III-lea

moare subit, iar, dupã înmormântarea lui, asupra Sevastiþei se

încearcã un atentat (nereuºit), prin provocarea unui accident de

circulaþie, cauza fiind , doar bãnuitã, un conflict de moºtenire,

din partea celorlalte rude aflate la Conac. Sevastiþa îºi anunþã

tatãl, prin telefon, care vine cu cei doi copii ai ei, cu o geantã cu

bani ºi acte secrete, despre care nu aflãm deocamdatã prea multe

ºi fug cu un avion, undeva spre Madrid, apoi în Italia ºi, în

sfârºit, în Grecia, undeva pe-o insulã, gãsindu-ºi gãzduire la o

veche prietenã a lui Avram Avram, pe nume Kera, la care cei

patru poposesc pentru un timp nedefinit.

Aflãm ºi povestea Kerei, o naraþiune în cadrul alteia,

asemãnãtoare celei din Hanu Ancuþei al lui Mihail Sadoveanu,

dar fantezia creatoare a Elizei Roha ne poartã într-o lume modernã

ºi verosimilã, pe care o distingem ca pe o noutate relativã –

analizele psihologice sunt profunde, gen celor din romanele lui

Camil Petrescu, într-o intrigã urbanã desprinsã parcã din cãrþile

Hortensiei Papadat Bengescu, care dovedesc aderenþa prozatoarei

la modelele noi, prezentate de proza contemporanã europeanã:

„Sunt atât de alambicate firile omeneºti încât ar putea înnebuni

pe cel care s-ar aventura sã le înþeleagã” – afirmã autoarea la p. 33.

Într-adevãr, unele figuri pitoreºti, precum cântãreaþa Ninetta,

intrã în scenã pe cont propriu ºi iese la timp, prin deces. La fel de

excentrice sunt aventurile pe cheiul Dâmboviþei ale unei

profesoare de Istorie, lucrãtoare la Arhivele Statului; reveniri ºi

plecãri, ca ºi cum unele personaje nu ar ave loc în cadrul aceleaºi

naraþiuni, ca în proza realisto-fantasticã din literatura latino-

americanã, ori din povestirile de început ale lui Mario Vargas

Llosa, evident pãstrând proporþiile ºi specificul locului.

De aceea afirmam cã doamna Eliza Roha este o naratoare

instruitã ºi subtilã, care îºi testeazã talentul pe sufletele sensibile

ale cititorilor sãi de preferinþã.

ªi tot aºa… Nu-i bine sã dezvãlui tainele acestei naraþiuni

complicate, lãsând cititorilor plãcerea descoperirii lor – o

povestire deosebitã, unde interesul nostru derivã din pitorescul

unor episoade, prezentate fragmentat ºi alunecos. Dar parcã

personajele au fost sortite sã migreze, pretext pentru autoare de

a ne prezenta diferite medii sociale, din mai multe þãri ºi

colectivitãþi omeneºti. Astfel, Avram Avram vine cu nepotul sãu

(american) în Bucureºti, stabilindu-se, pentru o perioadã mai

îndelungatã la Trandafireºti, unde Jack-fiul îºi terminã liceul,

dar, între timp, aflã, rãscolind niºte fotografii din arhiva familiei,

cã Artistul, care pânã acum apãruse ca un personaj episodic, pe

vremea când Jack se afla, pe insulã, în gãzduirea Kerei, o iubise,

în tinereþe, pe mama sa, Sevasiþa, pe care însã o pãrãsise, dupã

care aceasta se cãsãtorise în America, luându-l pe doctorul Jack

al III-lea ºi cã, de fapt, el nu este fiul doctorului, la care þinuse

foarte mult, ci al Artistului. Iarãºi – o loviturã de teatru. Aºa se

explicã acum ºi înclinarea bãiatului pentru muzicã, precum ºi

dorinþa Artistului de a se apropia de el ºi a-l lansa ca pianist pe

marile scene ale lumii. Dar adolescentul, furios cã i se ascunsese

adevãrul, ºi þinând mai mult la cel care îl crescuse, îi scrie o

epistolã demnã Artistului, prin care îi motiveazã îndepãrtarea de

el ºi hotãrârea de a se lãsa de muzicã ºi a se înscrie la Facultatea

de Medicinã, din Bucureºti.

Apoi timpul se dilatã, ritmul acþiunii e mai lent, urmãrindu-l pe

Jack în primul an de facultate, rãmânând pentru mai mult timp în

casa Trandafireºtilor. Spre sfârºitul studiilor, se cãsãtoreºte cu o

fatã sãracã, de pe Valea Prahovei ºi au împreunã doi copii. Avram

Avram rãmâne alãturi de Jack sã-l ajute, are mai multe vise

fantastico-halucinante, autoarea conducându-ne, cu abilitate, ºi

prin lumea subconºtientului, cãlãtoreºte imaginar prin spaþii extra-

terestre ºi se trezeºte dimineaþa tot mai obosit. Este un fel de

presiune subconºtientã a amintirilor, sugerându-i sã ºi le scrie.

Din capitolele urmãtoare, mai aflãm câte ceva ºi despre cei

rãmaºi la Conac (în America), asistãm la deschiderea testamentului

lui Jack al III-lea ºi descifrãm misterul presupusului atentat asupra

Sevastiþei de odinioarã. Dar întâmplãrile de atunci rãmân, oarecum,

în umbra trecutului, naratoarea urmãrindu-l îndeosebi pe Avram

Avram ºi pe nepotul sãu. Dupã absolvirea Facultãþii de Medicinã,

Alina  îl pãrãseºte pe Jack, lãsându-l cu doi copii ºi plecând în

Finlanda iar acolo îºi gãseºte un alt partener.

Dar nici Jack nu rãmâne pe loc, deoarece soarta personajelor

din acest roman ar fi fost sã migreze, din când în când, în þãri ºi

profesii diferite. El se reîntoarce în America, unde îºi reia Conacul

ºi averea rãmasã de la tatãl sãu de suflet, devine un medic vestit

ºi respectat. Apoi îºi reface viaþa, cãsãtorindu-se cu o colegã de

spital, care se familiarizeazã cu existenþa celor doi copii anteriori

ai lui Jack al IV-lea.

Sora acestuia, Jacki, ajunge o mare actriþã, la Paris, însã, dupã

câþiva ani de glorie, suferã un accident pe scenã ºi nu mai poate

juca. Se întoarce în America, la conacul fratelui sãu, devenind

captivã în scaunul cu rotile, de handicapat, al lui Jack al III-lea,

tatãl celor doi fraþi, povestea repetându-se, parcã, sub umbra

unui destin tragic. Avram Avram rãmâne în România, tot mai

bãtrân ºi bântuit de visele sale, continuã s-o iubeascã pe Horiana,

care-l îngrijea ºi-l încuraja, fiindcã „Aºa e viaþa, miºcarea faptelor

nu se producea în acelaºi ritm, nu mergeau înlãnþuite” (p. 219).

Inspirat de-o experienþã bogatã, el începe sã-ºi scrie amintirile,

autoarea sugerându-ne faptul cã el ar fi sursa documentãrii sale.

Viaþa personajelor merge mai departe, pe paliere diferite, ca un

carusel: “Timpul, ca ºi viaþa, înainta învârtindu-se ca un carusel,

când la dreapta, când la stânga, când înainte, când înapoi, dând

ciudata impresie cã lucrurile stau pe loc, dar periodic constatau cã

filele din calendar se împuþinau ºi anii se aºezau pe umeri ca o

povarã tot mai grea” (p. 222).

Semnificaþia titlului romanului, sugeratã de acest fragment,

explicã ºi împlinirea psihologicã ºi informativã a naratoarei, ca o

prozatoare care cunoaºte bine tehnica modernã a sugestiei ºi

suspansului. Stilul ei este alert, luminos ºi antrenant, interferenþa

destinelor personajelor multiple ne captiveazã ºi ne convinge.

Acum înþeleg de ce criticul literar Aureliu Goci are numai cuvinte

de laudã despre proza ei, iar scriitorul Emil Lungeanu, în volumul

Gura Lumii – Extracþiuni critice fãrã amenzi, scrie elogios despre

ea.

Pe bunã dreptate, deoarece, din lectura acestei cãrþi, am desprins

vocaþia deosebitã a doamnei Eliza Roha, impunându-se cu

abnegaþie în rândurile celor mai buni romancieri români

contemporani.

(Eliza Roha, Carusel, Editura Betta, Bucureºti, 2013)

EXISTENÞELE FASTUOASE

Doamna Victoria Milescu este una dintre cele mai talentate ºi

active poete contemporane. A lucrat la publicaþii culturale:

Universul cãrþii, Ecran Magazin etc., a fost redactor de carte la

editurile Scripta ºi Nemira, putând astfel afirma cã are o bogatã

experienþã în domeniul literar, motiv pentru care o consider una

dintre cele mai bune profesioniste. A debutat prin concurs

concomitent la douã edituri, Cartea Româneascã ºi Facla, respectiv

în volumele Prier ºi Argonauþii. Este autoarea a peste 15 volume

de versuri, unele bilingve, între care: ªlefuitorul de lacrimi,

Izbânda furatã, Arleziana, Inimã de iepure, Zâmbet de tigru,

Flacãra nevãzutã, Bucuriile triste, Roua cuvântului, Fenomenele

fãrã cauzã, Sub steaua câinelui etc. Fiind o bunã cunoscãtoare a

limbii engleze ºi traducând o serie de cãrþi de literaturã, a avut

acces la izvoarele culturii universale, ceea ce se resimte ºi în

creaþia sa, printr-o abordare modernã a prozodiei. Iatã de ce

consider cã fiecare volum nou semnat de Victoria Milescu ne

oferã mereu alte surprize, ca de exemplu recenta sa carte,

Existenþele fastuoase, unde întâlnim o construcþie arhitectonicã

bine gânditã, nu doar la nivelul unor poeme mai lungi: Oameni

fericiþi (p. 5-12), În cetatea lui Jupiter (p. 28-29), ci ºi pe ansamblul

alcãtuirii volumului.

Cãrþi ,  Cãrþi . . .
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Datoritã acestei  structuri, cartea sa are valenþe multiple, fiind

un fel de oglindã metaforicã a sufletului poetei, pe diverse trepte

ale vârstei ºi ale cunoaºterii, cu bucurii ºi împliniri, dar ºi cu

unele eºecuri ºi tristeþi. De aceea în acest volum, gãseºti ceea ce

îþi propui sã gãseºti ºi este îndreptãþitã opinia domnului Octavian

Soviany în Prefaþa intitulatã Starea de poezie ºi fericire, când

scrie: ,,Actul scriptural implicã o autoasumare deplinã, implicã

trãirea stãrii de poezie cu solemnitatea unui destin ºi se naºte din

conºtiinþa unei uriaºe fragilitãþi existenþiale, poemul configurându-

se într-un fel de tomografie ad-hoc a fiinþei pentru moarte: moartea

ridicã un fanion/ rãsfoiesc o pasãre zbor cu zbor/ tainele ei au

fost odatã tainele mele/ când nu exista pe pãmânt loc pentru a

muri/ ci doar douã inimi ca douã imperii/ moartea mã priveºte

în ochi ºi strigã: intrã odatã în mine” (Oameni fericiþi).

În poemele Victoriei Milescu, eu am întâlnit suficientã sevã

optimistã ca în: Oameni fericiþi, Trecerea prin cuvinte, Poem cu

origine protejatã ºi altele.  Încerc sã reliefez douã laturi esenþiale

desprinse din implicarea afectivã a poetei în actul de creaþie:

Poezia (p. 51) sau Cadran I ºi II (p. 76-77) ºi prezentarea omului

ideal, într-o existenþã artisticã: El (p. 42) ºi Prin geamul aburit

(p. 49).

În favoarea acestor afirmaþii, voi exemplifica cu versuri ºi din

alte poezii: ,,Scriu cu singurãtatea pe umãr/ altor singurãtãþi/

mesager imun la pedeapsã/ ceva tot rãmâne pe degetele fine, de

ceaþã/ ziua începe fãrã dimineaþã” (În cetatea lui Jupiter). Creaþia

devine un fel de imbold spre optimism: ,,Citesc pe ecran:

consumul excesiv de poezie/ dãuneazã grav sãnãtãþii/ totuºi,

mâncaþi, beþi, înveliþi-vã cu poezie/ ea þine al naibii de cald ºi de

frig/ ea te apãrã de vânt, de iluzii/ de vorbe þintind fãrã þintã”

(Poezia).

În sprijinul celei de a douã afirmaþii, aduc alte argumente: ,,Cã

el îºi ascunde aripile/ se vede cu uºurinþã/ cã el crede ce alþii nu

cred ºi aude neauzitul/ este evident/ cã el nu merge pe drumul pe

care merg ceilalþi/ ºi asta se observã/ cine ºi ce este el/ cã nu-l

putem compara cu nimic/ din cele ºtiute/ cã lui îi e milã de noi ºi

ne ceartã uneori/ ºi se jertfeºte în numele nostru/ e clar ca lumina

zilei” (El).

Cine este El? Ne întrebãm, deºi putem rãspunde cu uºurinþã:

artistul superior, dãruindu-ºi sufletul ºi talentul celorlalþi. Un alt

exemplu face o adevãratã cursã a vieþii, de la tinereþe pânã la

bãtrâneþe: ,,mama ºi tata/ mergând încet, cãrând/ geamantane,

sacoºe pline/ respirând greu urcã ºi coboarã/ treptele de var, de

ciment/ ale unor case necunoscute/ vechi sau reconstruite (...)

cãrând dintr-un oraº în altul/ dintr-o þarã de foc în alta de fum/ în

bagajele grele/ copilãria copilului lor” (Prin geamul aburit). Încât

mi se pare firesc acum ca, în condiþiile actuale ale slabei receptãri

a literaturii, poeta sã fie, uneori, descurajatã ºi tristã.

Dar dincolo de toate acestea, Victoria Milescu devine o

victorioasã prin talentul surprinzãtor, ce se desprinde din fiecare

poem al sãu.

(Victoria Milescu, Existenþele fastuoase, Editura Semne, 2013)

FARMECUL AROMEI ZMEUREI

DE CÂMPIE

Cartea la care mã refer este o reeditare, deoarece Mircea

Nedelciu, unul dintre cei mai talentaþi prozatori ai generaþiei

optzeciste, alãturi de Gheorghe Crãciun, Mircea Cãrtãrescu,

Nicolae Iliescu, Ioan Groºan, ªtefan Agopian, Ion Bogdan

Lefter ºi alþii, a trãit între anii 1950-1999, fiind rãpus pretimpuriu

de o boalã grãbitã ºi neiertãtoare.

Prima ediþie a romanului a apãrut în 1984, bucurându-se de o

largã apreciere. Dintre cãrþile sale, care au rãmas în mintea

cititorilor, ca niºte opere reprezentative, mai amintim: Aventuri

într-o curte interioarã, Efectul de ecou controlat, Amendament

la instinctul proprietãþii ºi altele.

Motivele pentru care revin la acest roman sunt determinate de

o reluare recentã, într-o interpretare nouã, mai ales cã ediþia a

doua nu a gãsit ecou în rândurile criticilor literari, considerând,

probabil, cã tot ce se putea spune despre aceastã carte fusese deja

scris la prima ediþie – precum ºi faptul cã, în manualul de Limba

ºi literatura românã, de clasa a XII-a, Editura Art, aceastã operã

este  selectatã, dintre romanele postbelice cu tematicã actualã,

adicã referindu-se la aceeaºi perioadã, fiindcã, extinzând analiza

ne-am fi putut gândi ºi la romanul Cel mai iubit dintre pãmânteni,

de Marin Preda, dar din opera acestui autor fusese selectat

romanul Moromeþii – însã acþiunea lui se desfãºarã, în mare

parte înaintea celui de al doilea rãzboi mondial, iar elevii n-au

studiat decât volumul întâi. ªi romanul Orbitor, al lui Mircea

Cãrtãrescu, ar fi îndeplinit cerinþele didactice, însã autorii

manualului au preferat sã aleagã din acest autor poemul Levantul.

Un alt motiv al revenirii mele se referã la faptul cã romanul lui

Mircea Nedelciu este o operã reprezentativã pentru direcþiile

aduse în prozã româneascã de generaþia optzecistã, care continuã

sã deþinã prioritate. Academicianul Eugen Simion scria în acest

sens: “Forme de discurs epic utilizate în roman: confesiunea,

jurnalul (caietul de regizor al lui Radu A. Grinþu), romanul

epistolar extrase din scrieri istorice ºi din opere de ficþiune, relatãri

obiective, auctoriale, eseu autoreferenþial (cartea se încheie cu

studiul “Este Zare Popescu un personaj în romanul Zmeura de

câmpie?), dosar de documente, mai multe perspective asupra

aceluiaºi eveniment sau personaj discursul naratorului ºi discursul

autorului” (Eugen Simion, Scriitori români de azi, IV).

Amãnunþit ºi complicat mod de interpretare, uneori derutant.

În reluarea lecturii, am încercat sã descifrez mãcar o parte dintre

aceste încrengãturi multiple.

În primul rând, am desprins motivul pentru care acestui roman

despre orfani autorul i-a ales titlul Zmeura de câmpie. Unul

dintre personaje, Zare Popescu îºi aminteºte foarte vag, din întâii

sãi ani de copilãrie, cum se rãtãcise printr-o vastã curte þãrãneascã,

ascunzându-se de sora sa mai mare, care-l cãuta insistent, sub o

tufã uriaºã de zmeurã, înfruptându-se din fructele dulci, încât

farmecul aromat al acestora l-a urmãrit mulþi ani, evocându-l

într-un dialog cu un camarad, la armatã, Radu A. Grinþu, în

încercarea de a reconstitui chipul probabil al unui pãrinte care-l

abandonase la Casa de Copii Orfani. Apoi imaginea este reluatã

pe la jumãtatea cãrþii, într-un capitol intitulat chiar Zmeura de

câmpie, cu prilejul întâlnirii personajului principal cu un învãþãtor,

pe care voia sã-l întrebe despre eventualul sãu tatã, care fusese

camarad de arme cu bãtrânul dascãl, în luptele împotriva nemþilor,

din Ungaria ºi Cehoslovacia.

Prozatorul îºi alcãtuieºte cartea prin îmbinarea biografiilor a

trei orfani: Radu A. Grinþu, Zar Popescu ºi Gelu Popescu, crescuþi

la orfelinatul din Sinaia, între ei stabilindu-se o frãþie de suflet.

Dupã ce pleacã de acolo, Zare Popescu încearcã sã dea la

Facultatea de Istorie, dar nu reuºeºte, fiind luat în armatã, unde

se împrieteneºte cu un profesor de Românã, care fãcea un stagiu

în termen redus, discutând împreunã despre etimologia unor

cuvinte. Apucând pe cãi diferite, cãutându-se ºi întâlnindu-se

uneori, cele trei personaje se strãduiesc sã-ºi reconstituie propriul

trecut, bazându-se pe amintiri vagi ºi pe unele date culese de la

bãtrâni, fiecare informându-l pe celãlalt la ce stadiu a ajuns.

Materialul romanului nu se ordoneazã cronologic, ci pe

principiul listei de la A la Z, naraþiunea înaintând în salturi spre

marginile adevãrului, într-o combinaþie modernã, în care cititorul

se descurcã cu greu. Dar un personaj afirmã ironic, preluând

ideea esteticã modernã a lui Mircea Nedelciu: „Nu-i nimic dacã

cititorul este derutat. Asta ajutã la înþelegerea mesajului.”

Dar eu deduc faptul cã  Mircea Nedelciu a încercat anume sã

includã un program modern de narare, în schema unui roman,

reuºind în mare parte. Cred cã a lucrat pe fiºe separate, în imediata

apropiere a faptelor, ca niºte notiþe de compoziþie la facultate,

asamblându-le apoi dupã un plan bine gândit.

În prefaþa ediþiei la care mã refer, Sanda Cordoº afirmã:

„Pãstrând asociaþia, aº putea spune cã Zmeura de câmpie este,

dintr-o perspectivã artisticã, un câmp de bãtãlie câºtigãtor.

Strãbãtându-l, însoþind miºcãrile avântate ori derutate ale eroilor,

poþi sã afli cel puþin cine sunt fiii acelor taþi sfâºiaþi de propria lor

nesãbuinþã” (p. 19).

Alãturându-ne metodei folosite chiar de Mircea Nedelciu, vom

încerca sã descoperim câteva episoade amuzante, dupã modelul

profesorului Grinþu, aspirant perpetuu la meseria de regizor: aºa

mi s-ar pãrea secvenþa cinematograficã referitoare la dialogul

celor doi eroi, în armatã, în timp ce supravegheau þintele – la o

tragere de câmp; un moment din clasã, pe când profesorul explica

sensul unor cuvinte istorice, iar doi elevi se amuzau într-un joc

cu cifre pe sub bancã; rolul de pedagog al lui Grinþu, într-un

internat cu niºte copii orfani, dialogul despre numerele matricole

de pe braþul elevilor, unul rostind: „Cât timp povestim, rãzboi nu

va fi!” ºi altele – talentul lui Mircea Nedelciu incluzând, pe lângã

calitãþile constructive ºi pe cele de finã ironie, de sensibilul

observator al unor momente cu semnificaþii deosebite.

Cred cã, dacã acest talentat prozator ar fi trãit mai mult, ar fi

ajuns unul dintre cei mai reprezentativi prozatori români. În

concluzie, cred cã Zmeura de câmpie nu este un „roman

împotriva memoriei”, ci, dimpotrivã, o carte pentru care memoria

autorului ei va rãmâne o vreme îndelungatã în amintirea noastrã.

(Mircea NEDELCIU, Zmeura de câmpie (roman împotriva

memoriei), ediþia a doua, Editura Compania, Bucureºti, 2005)

Istoria este cea mai frumoasã poveste. Copiilor le plac

poveºtile. ªcoala înseamnã educaþie, istoria se învaþã în primul

rând în familie ºi la ºcoalã. Copiii din ziua de astãzi nu mai stau
sã asculte poveºti, spuse de bunici, la gura sobei, doar suntem în

era calculatoarelor, a Internetului, a tabletei. Bunicii ne povesteau

legendele locale, povestiri, întâmplãri din viaþa comunitãþii. Astãzi

la ºcoalã încercãm, prin diferite modalitãþi sã pãstrãm în memorie

istoria localã. Sunt amenajate colþuri muzeistice, cu obiecte

tradiþionale, cu documente, cu fotografii vechi, cu piese de port
popular. Copiii sunt interesaþi de istoria localã,

contribuind la strângerea de documente vechi,

medalii, fotografii, sau obiecte de demult – unelte,

obiecte de uz casnic.

Un copil din Stoeneºti, iubitor de istorie localã,
cãutând prin casa strãbunicilor, a gãsit într-un colþ

de sertar un petec de carton . Era o Carte Poºtalã

Militarã din al doilea rãzboi mondial, datatã 5

octombrie 1941, cu multe ºtampile ºi cu parafa

„Poºta Militarã Cenzurat”, Of. P. 31. Scrisoarea

venea de pe frontul de Est, unde armata românã
lupta pentru eliberarea pãmântului strãbun aflat sub

stãpânirea imperiului comunist – URSS. Iatã

emoþionantul conþinut al scrisorii:

Tatã, Mamã ºi soþie, fraþi ºi copii,

În primul rând vã scriu cãci sunt sãnãtos cum ºtiþi cu boala

pieptului, tatã, mamã ºi soþie de mine sã nu duceþi grija cãci

sunt biniºor. Tatã, mamã vã rog aveþi grija ºi de copiii miei cãci

sunt mici ºi nu mai au nici un rost cãci le-a luat cultura ºi casa,

Dumnezeu cu apa, ºi vã rog adãpostiþi-i dumneavoastrã unde

puteþi. Tatã ºi mamã ºi soþie sã nu fiþi supãraþi pe mine cãci nu

v-am scris, cãci n-am putut. Tatã, mamã, soþie cum primiþi

cartea asta vã rog sã-mi scrieþi ºi mie o carte poºtalã sã ºtiu ieu

cum sunteþi sãnãtoºi cu toþi cãci tare mi-este dor de toþi. Nemai-

având ce vã scrie rãmâi al dumneavoastrã fiu, soþ, frate ºi tatã

la copii, care vã doreºte Miticã.

Niculino ai grijã de copii cãci vine iarna ºi sunt goi, fã ºi tu

cum poþi cãci ieu nu am nicio putere, cãci ieu îmi fac datoria

cãtre þarã.

Cu scrisoarea în mânã, copilul s-a dus la strãbunicul lui,

acum în vârstã de 74 ani, ºi-l întreabã ce ºtie de acea scrisoare.

Bãtrânul cu o lacrimã în ochi, îºi adunã nepoþii pe lângã el ºi le

povesteºte despre tatãl sãu, Radu Dumitru, fiul lui Radu I.

Grãjdan:

„Eu nu l-am cunoscut pe tata. Tata nu s-a mai întors de pe

front, a murit apãrându-ºi þara. Aceastã scrisoare este cea mai

importantã dovadã de dragoste a tatei pentru noi, copiii lui. Tata

a fost un erou. Pãcat cã eroii de pe frontul de est nu sunt trecuþi

pe monumentul eroilor din centrul satului.”

Un copil a descoperit o scrisoare veche, a venit cu ea la
ºcoalã ºi împreunã cu profesorul de istorie au cercetat conþinutul,

modul de redactare, însemnãtatea celor mai mici amãnunte din

conþinut. Iatã aici rezultatul celor constatate:

Radu Dumitru, Regimentul 1 VG, Compania Cercetare, scria

de pe front, acasã, familiei, la Stoeneºtii de lângã Bolintinul din

Vale. Scrisoarea era adresatã lui Radu I Grãjdan, com. Stoeneºti,
jud. Ilfov, Of. Bolintinul din Vale. Miticã Radu plecase din satul

lui, de lângã familie, pentru a apãra pãmântul strãbun, românesc.

Aºa cum reiese din scrisoare, plecase bolnav, probabil cu

plãmânii: „...cãci sunt sãnãtos, cu boala pieptului, o duc biniºor”.

Miticã Radu expedieazã scrisoarea tatãlui, mamei, soþiei, fraþilor

ºi copiilor, cãrora prin formule tipice de adresare le transmite

care este starea lui de sãnãtate ºi urãri de bine.
Din scrisoare reiese clar cã marea grijã a lui Miticã Radu

erau copiii. Starea materialã a familiei era precarã. Inundaþiile

care avuseserã loc în satul natal calamitaserã culturile agricole ºi

îi dãrâmaserã casa, lãsând copiii fãrã adãpost, fãrã hranã ºi

îmbrãcãminte, iar iarna se apropia – „cãci le-a luat cultura ºi

casa, Dumnezeu cu apa, ºi vine iarna ºi sunt goi, fãrã adãpost”.
Îºi roagã pãrinþii sã aibã grijã de copii

cãci, nu are cine – „ Tatã, mamã vã rog

aveþi grijã de copiii miei, cãci sunt mici

ºi nu mai au nici un rost, vã rog

adãpostiþi-i dumneavoastrã unde
puteþi”.

Foarte interesantã ºi emoþionantã

este acea parte din scrisoare, transmisã

direct soþiei, scrisã într-un colþ, în

stânga sus, rãmas liber, în care îi spune

sã aibã grijã de copii: „Niculino ai grijã
de copii cãci vine iarna ºi sunt goi, fã

ºi tu cum poþi cãci ieu n-am nici o

putere cãci ieu îmi fac datoria cãtre

þarã”. Modul de adresare cãtre soþie

este interesant. În partea principalã a

scrisorii foloseºte termenul „soþie”, iar în partea adresatã direct,
i se adreseazã cu numele  „Niculino”. Este clarã grija pentru

copii, el neavând cum sã rezolve problemele de acasã. Miticã

Radu îºi dã seama cã soþia are posibilitãþi materiale reduse, de

aceea îi spune ca pe o scuzã cã nu poate sã o ajute: „fã ºi tu cum

poþi, cãci ieu n-am nicio putere”, ºtiind cã el, ca soþ avea datoria

sã îngrijeascã de starea copiilor. Explicaþia, pe care o dã ca pe o
justificare, este a unui soldat român, a unui þãran român, cu

dragoste pentru pãmântul strãbun, care a plecat pe front ºtiind

clar pentru ce luptã – „cãci ieu îmi fac datoria cãtre þarã”.

Un copil din Stoeneºti, iubitor de istorie localã, a trãit o mare

emoþie ºi satisfacþie aflând din peticul de carton gãsit într-un colþ

de sertar, în casa strãbunicilor, cã este urmaºul unui român
adevãrat, cu dragoste de þarã, de pãmântul strãmoºesc, care s-a

sacrificat pentru cauza nobilã a libertãþii.

Scrisoare de pe front
Prof. Corneliu STATE
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Constanþa CRUDUªi ca Byron treaz de vântul cel sãlbatic al durerii,

Palid stinge-Alexandrescu sânta candelã-a sperãrii,

Descifrând eternitatea din ruina unui an...

(M. Eminescu, Epigonii)

Fiul lui Mihai Alexandrescu ºi al Mariei a venit pe lume la

Târgoviºte, vechea cetate de scaun a Þãrii Româneºti, loc de

unde proveneau ºi contemporanii sãi Vasile Cârlova, I.H.

Rãdulescu ori Vãcãreºtii.

Data naºterii este una controversatã, iar izvoarele diverse

propun trei ani: 1810, conform „înºtiinþãrii mortuare”; 1812,

dupã cum susþine prietenul sãu, Ion Ghica; 22

februarie 1814, potrivit afirmaþiilor lui Alexandrescu

însuºi ºi preluat de exegeþii sãi, printre care ºi, cel

mai recent, N. Manolescu în Istoria criticã a

literaturii române. Ultima dintre ele ne dã prilejul

sã-i marcãm aniversarea a 200 de ani de la naºtere.

Urbea Târgoviºtei, „cetate a culturii româneºti”,

ºi l-a asumat pe Grigore Alexandrescu ca pe un

vlãstar reprezentativ al creatorilor acestui neam. De

la o vreme încoace, un alt oraº se mândreºte a fi loc

de originã al marelui scriitor – este vorba de

Bolintinul din Vale, localitatea natalã a poetului

Dimitrie Bolintineanu. Trebuie sã spunem cã primul

care a sesizat o oarecare legãturã între Bolintineanu

ºi Alexandrescu – „o afinitate” – a fost George

Cãlinescu. Totuºi, marele nostru critic literar susþinea

cã pãrinþii lui Grigore se numeau Mihai

Alexandrescu ºi Maria Fusea, informaþii preluate

necritic de toþi exegeþii operei acestuia. Clarificãrile

asupra acestui aspect sunt de datã relativ recentã,

dupã anul 2000, ºi se datoreazã studiilor publicate

de cercetãtorii Radu Costinescu ºi Vasile Grigorescu.

Potrivit acestora, pe mama poetului o chema Maria

Bolinteanu (Bolintineanu), era originarã din

Bolintinul din Vale ºi s-a cãsãtorit, într-adevãr, cu târgoviºteanul

Mihai Alexandrescu. Existã ºi o anume legãturã cu familia Fusea,

care este posibil sã-l fi indus în eroare pe îndeobºte atât de bine

documentatul Cãlinescu. Pe scurt, spunem cã mama lui Grigore

– Maria – a fost fiica lui ªtefan Bolinteanu, boier ºi moºnean din

Bolintinul din Vale ºi al Stanei Voinescu. De înzestrarea Mariei

s-a însãrcinat unchiul ei, fratele Stanei, bogatul negustor

târgoviºtean Cârsticã Voinescu ºi mai cu seamã soþia acestuia, o

aprigã ºi educatã femeie, Safta Fusea. De altfel familia

Bolintineanu este prezentã multe momente importante din viaþa

lui Grigore Alexandrescu ºi nu trebuie sã mai mire faptul cã, la 22

iunie 1860, atunci când s-a constatat cã poetul „pãtimeºte de

nenorocita boalã a slãbiciunii minþilor” ºi declarat incapabil a-ºi

administra bunurile ºi casa, cei însãrcinaþi sã o facã din postura

de epitropi erau ªtefan Bolintineanu (vãr primar al poetului ºi

nepotul de fiu al lui ªtefan Bolinteanu de mai înainte) ºi Sache

Piscupescu (soþul veriºoarei primare, Elena Bolintineanu, sora

lui ªtefan). ªtefan Bolinteanu, tatãl Mariei, era frate cu Caloian

Bolinteanu ºi el mic boier din Bolintinul din Vale. Caloian a avut

mai mulþi copii printre care ºi pe Sicã, nimeni altul decât pãrintele

Anicãi Bolinteanu. Din cãsãtoria Anicãi Bolinteanu cu

macedoneanul Enache Cosmad avea sã se nascã cetãþeanul

emblematic al Bolintinului,

marea personalitate a culturii

româneºti Dimitrie

Bolintineanu. Prin urmare,

bunicul lui Dimitrie

Bolintineanu, Sicã, era vãr

primar cu mama lui Grigore

Alexandrescu, Maria.

Deºi a trãit peste 70 de

ani, respectiv pânã la 25

noiembrie 1885, ultimul sfert

de veac din viaþa-i

zbuciumatã, marcatã profund

de moartea timpurie a

pãrinþilor, l-a petrecut „între

luciditate ºi eroare” (G.

Cãlinescu), fiind condus pe

ultimul drum doar de câþiva

cunoscuþi. Cu acel prilej,

Alecsandri scria de la Paris:

„Moartea bietului

Alexandrescu nu m-a mâhnit

atât de mult, cãci el era mort

de mai mulþi ani, cât m-a

mâhnit nepãsarea generaþiei actuale în privinþa lui ºi uitarea în

care cãzuse numele lui, odinioarã strãlucit”.

În ceea ce priveºte educaþia ºi instrucþia de care a beneficiat,

se ºtie cã ºi-a însuºit mai întâi temeinic greaca ºi elina, ajungând,

datoritã memoriei fenomenale ºi talentului deosebit, sã recite din

Anacreon, Sofocle sau Euripide. La Bucureºti, unde se stabileºte

dupã prematura dispariþie a pãrinþilor (Ce mare-i asemãnarea cu

destinul lui Bolintineanu!), studieazã limba francezã cu profesorul

Vaillant, care-i recunoaºte stãpânirea perfectã a limbii lui Moliere.

Leagã prietenii de-o viaþã cu colegii sãi Ion Ghica, C.A. Rosseti,

Nicolae Bãlcescu.

Trebuie menþionatã o cãlãtorie pe care o face în vara lui 1842

împreunã cu Ion Ghica, pe atunci profesor de mineralogie la

Academia Mihãileanã din Iaºi, pentru a vizita mãnãstirile din

Oltenia. Nu a fost o simplã excursie pentru delectare, ci a avut

drept consecinþã apariþia unui volum de prozã descriptivã, intitulat

Memorial de cãlãtorie ºi a capodoperelor lirice având ca tematicã

istoria nationalã: celebra Umbra lui Mircea. La Cozia, Rãsãritul

lunei. La Tismana, Mormintele. La Drãgãºani. Din acei ani

(circa 1831) beneficiem de un interesant portret literar al

scriitorului, pe care l-a creat prinþul Ghica, cum îi spunea cu

duioºie nu tocmai dezinteresatã Alexandrescu: „un tânãr înfãºurat

într-un surtuc cafeniu, oacheº, foarte oacheº, pãrul negru,

sprâncenele groase îmbinate, ochii cãprii ºi scânteietori, mustaþa

îi mijea pe buzã”.

Reprezentant de seamã al literaturii paºoptiste, iatã cum îºi

prezintã concepþia despre artã în general ºi despre poezie în special,

în prefaþa la volumul de Poezii apãrut în 1847: „Eu sunt din numãrul

acelora care cred cã poezia, pe lângã neapãrata condiþie de a plãcea,

condiþie a existenþei sale, este datoare sã exprime trebuinþele

societãþii ºi sã deºtepte simþãminte frumoase ºi nobile care înalþã

sufletul prin idei morale”. Este exact ceea ce se aºtepta de la un om

al vremii sale, anume sã considere cã arta e necesar sã urmãreascã

un rol social, dar ºi unul moral, pe lângã cel estetic. Prin tematicã,

prin motivele literare abordate, prin stil ºi limbaj, viziunea sa despre

lume aparþine deopotrivã romantismului ºi clasicismului: „e un

romantic printre clasici ºi un clasic printre romantici” (Paul Cornea).

Creaþiile sale poetice sunt lirice: elegii, epistole, meditaþii, satire ºi

epice – fabulele, domeniu în care a rãmas neîntrecut.

A participat la evenimentele cruciale din timpul vieþii: Revoluþia

de la 1848 ºi Unirea Principatelor, ulterior mulþumindu-se sã facã

parte din Comisia centrala de la Focºani. Crezând în redeºteptarea

naþionalã, publicã în revista Dacia literarã poemul Anul 1840,

fapt care i-a atras arestarea timp de trei luni: Un an vine, trece, º-

alt an îl moºteneºte, / ªi ce nãdejdi dã unul, acelãlalt le ia.

Ca om, i-a plãcut viaþa, a iubit. Trei sunt muzele poeziei sale

erotice: Eliza, Emilia ºi Nina; Inima mea e tristã, În ceasuri de

mâhnire, Aºteptarea în care se remarcã influenþele lamartiniene.

S-a cãsãtorit târziu, în 1860, cu Raluca Stamatin, în chiar anul

primelor manifestãri ale bolii care l-a mãcinat. Firea lui pãtimaºã

se domoleºte, forþa de a demasca tarele societãþii slãbeºte, sarcasmul

satirei pãleºte încetul cu încetul, mai viseazã, arar, sã intre în politicã,

se mulþumeºte cu tot mai puþin ºi se topeºte ca o umbrã în

Târgoviºtea natalã în noaptea de 25 spre 26 noiembrie 1885. A

fost, fãrã doar ºi poate, o voce într-o epocã dificilã de tranziþie, a

fost un pionier în literaturã ºi un precursor eminescian indubitabil.

Constanþa CRUDUDe ce-l iubim pe Jules Verne? De ce a fost el cunoscut ºi în

afara Europei încã din timpul vieþii? Pentru simplul motiv cã nu

existã copil, la noi cel puþin, care sã nu se lase fermecat de lectura

unor volume verniene precum, Copiii cãpitanului Grant sau

Cãpitan la 15 ani, din care au avut de învãþat mai mult decât din

câþiva ani de experienþã de viaþã, cãci, într-adevãr, zecile sale de

romane sunt adevãraþi ,,profesori fãrã grai” (în 1895 el mãrturisea

cã a împlinit atâþia ani câte cãrþi a scris).

Sensibil la aprecieri, are perioade când rãspunde amabil la

scrisorile admiratorilor. Se pare cã mai mult primea epistole de la

admiratoare, printre care ºi domniºoare romantice din România,

care îl asaltau cu laude ºi rugãminþi. Cãci ele îºi doreau nespus sã

primeascã un rãspuns ºi o fotografie cu dedicaþie, ca mare trofeu.

Mândria de a deþine o scrisoare de la celebrul Verne, exaltarea cu

care redactau scrisorile în frumoasa limbã francezã pe care o

cunoºteau atât de bine, în mod sigur, îl impresionau pe scriitor,

care gãseºte timp în anii petrecuþi la Amiens, în regiunea Picardia,

sã poarte corespondenþã cu ,,fanii” sãi.

Ne imaginãm frumoasele tinere, absolvente de pension, care

jonglau cu limba la modã, îmbrãcate cu rochii de la Paris, citind

romane franþuzeºti. ªi cum sã nu fie convins Jules Verne sã le

rãspundã, el, care s-a îndrãgostit nebuneºte de atâtea femei:

Caroline Touson, Rose Herminie Arnaud, Laurence Janmar,

Honorine du Fraysne (viitoarea soþie), Estelle Hénin ºi,

surprizãtor, Luiza Müller, cu care a avut o relaþie între 1882 ºi

1884, originarã din Transilvania (Homorod, jud. Braºov), de

dragul cãreia face o cãlãtorie de câteva sãptãmâni pe meleagurile

noastre, timp în care viziteazã Castelul Colþi, care i-a servit ca

sursã de inspiraþie pentru romanul Castelul din Carpaþi.

Dar existã ºi scrisori ale unor domniºoare anonime, cititoare

fervente ale Cãlãtoriilor extraordinare, titlu generic sub care îºi

publicã faimoasele opere (62 de romane ºi 18 nuvele) – romane

de aventuri, SF, fantastice. Printre ele se numãrã ºi aceea care a

primit urmãtoarea scrisoare, pe care o reproducem în original ºi

în traducere, datatã ,,Mai 1894".

Mademoiselle,

Un autographe qui arriva avec un pareil retard, est-il tout

de même un autographe? Oui! Je le pense. Aussi je vous

envoie ces quelques lignes, qui, vous en m‘escusant, vous

porteront le temoignage de ma respectueuse sympathie.

Jules Verne

Mai ’94

(Arhivele Naþionale Bucureºti, Colecþia Scriitori Strãini, ds.

1, p. 58, Ms IV/96)

Domniºoarã,

Un autograf care va sosi cu o asemenea întârziere, mai este

el, totuºi, un autograf? Da! Cred cã da. De asemenea, vã

trimit aceste câteva rânduri, care, scuzându-mã, vã vor aduce

mãrturia respectuoasei mele simpatii.

Jules Verne

Mai ’94

Chiar dacã este destul de scurtã, cu formulãri stereotipe, într-o

oarecare mãsurã de aºteptat de la o persoanã care rãspundea, pe

atunci, prompt la numeroasele scrisori, epistola se remarcã prin

tonul politicos, destul de reverenþios, dacã þinem seama de

,,dovada respectuoasei simpatii” de care aminteºte, de dorinþa de

a satisface plãcerea interlocutoarei necunoscute aflate la mii de

kilometri ºi a nu o dezamãgi, în ciuda faptului cã întârziase cu

rãspunsul, pentru cã, pânã la urmã, ,,un autographe est tout de

même un autographe”, ceea ce reprezintã esenþialul.

ªi astfel, marele scriitor vizionar, spre deosebire de mulþi

contemporani ai noºtri, europeni sau de aiurea, cunoºtea bine

meleagurile noastre, mãrturie fiind scrierile Pilotul de pe Dunãre,

Castelul din Carpaþi, Mathias Sandorf, Keraban Încãpãþânatul,

Claudius Bombarnac care amintesc de þinuturile noastre din

sud, centru ºi est.

Dacã spre Jules Verne au pornit mesaje exaltate, dacã dinspre

el au ajuns aici, la noi, gânduri ale unui mare om, înseamnã cã

ROMANUL lui Jules Verne a dãrâmat graniþele, a miºcat inimile,

a transmis elemente de progres ºtiinþific inedite, concretizate

ulterior. ªi dacã veþi vizita Franþa, nu-l cãutaþi pe autor la cimitirul

,,La Madeline à Amiens”, ci pretutindeni pe pãmânt (Ocolul

Pãmântului în optzeci de zile), în aer (Cinci sãptãmâni în balon),

în apã (Douãzeci de mii de leghe sub mãri), chiar ºi pe Lunã (De

la Pãmânt la Lunã).

 Pierre-Auguste Renoir - Tânãrã citind, (1886)

GRIGORE ALEXANDRESCU ºi originile sale bolintinene

Jules Verne – relaþii epistolare franco-române
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Florentin Popescu,

Scriitorii din strada Apolodor,

Editura RawexComs,

Bucureºti, 2013, 174 pagini.

Profesori universitari sau

simpli secretari într-o redacþie

de revistã sau de editurã,

laureaþi ai Academiei sau

numai debutanþi, din clipa în

care pãºeau pe scãrile blocului

scriitorilor din Apolodor erau

cu toþii vecini ºi nimic mai mult,

fãrã mofturi (unii) sau

complexe (alþii), fãrã „aere de

superioritate” sau inhibiþii...

Biblioteca SUD-ului

Revista Sud a gãzduit mai multe relatãri din presa vremii

privitoare la edificarea, la Bolintinul din Vale, a monumentului

marelui om de culturã Dimitrie Bolintineanu. Opera de artã,

creaþia sculptorului Carol Stork, a fost dezvelitã în luna octombrie

a anului 1888. Ea încununa o iniþiativã în mare mãsurã privatã, la

care au rãspuns localnici ºi familiari ai poetului, precum

Constantin ªt. Bolintineanu sau iubitori de culturã ca Ioanid,

arendaº al moºiei boierilor Bãleanu de la Bolintinul din Deal ºi

ctitor al bisericuþei din cartierul Moºteni, deputatul Atanasiad,

Anghel Demetrescu, Ioan S. Rãdulescu, ªtefan Velescu, N.Gr.

Rãdulescu ºi chiar Regina Elisabeta.

Epopeea distrugerii acestui monument constituie o paginã

dureroasã în istoria culturii române ºi a fost evocatã, în paginile

publicaþiei noastre, de autori precum Constantin Carbarãu,

Constantin Bãrbuþã sau Emil Pãunescu (un studiu purtând

semnãtura celui din urmã fiind publicat în volumul Bolintinul,

bolintinenii, Bolintineanu, Editura Dominor, Bucureºti, 2004,

p. 208-210). De curând, Asociaþia pentru culturã ºi tradiþie

istoricã Bolintineanu a realizat ºi difuzat filmul documentar

Bolintineanu. Poveste dãltuitã în piatrã, care trateazã acest tragic

subiect. Sursele indicate mai înainte, ca ºi documentele lãsate de

Constantin ªt. Bolintineanu ºi pãstrate de urmaºul acestuia, dl

Radu Costinescu, menþioneazã existenþa unui alt monument,

primul dintre cele dedicate memoriei marelui bolintinean. Arhivele

Statului din Bucureºti (Fond Ministerul Cultelor ºi Instrucþiunii

Publice, ds. 217/1877) pãstreazã dosarul realizãrii acestuia, care

clarificã multe din necunoscutele care îl înconjoarã.

În efervescenþa primãverii lui 1877, autoritãþile române, ca sã

susþinã ºi sã rãspundã entuziasmului provocat de posibilele

consecinþe ale conflictului ruso-turc, vin cu iniþiativa de a se

cinsti personalitãþile care au contribuit la modernizarea României.

În cazul lui Dimitrie Bolintineanu, stins cu numai cinci ani în

urmã, din partea Ministerului Cultelor ºi Instrucþiunii Publice se

adreseazã o cerere de întocmire a devizului estimativ, pentru

realizarea unui monument funerar, sculptorului Storck:

Devizu

O cruce de marmorã cu piedestal tot de marmorã – lei 200

O placã de marmorã – lei 450

28 palme piatrã ordinarã subt ace[e]a – lei 140

Medaillonu portretar alu rãposat Dlu Bolintineanu – 400

Sumã lei noi – 1190.

Bucureºti, 18 Martie 1877.

K. Storck.

Dsale Dlui Director alu Ministerul Cultelor G. Ghidionescu.

(Loc. cit., f. 1)

Ministerul aprobã, cu rezoluþia din 22 martie, suma de 1000

de lei, din fondul de 2000 de lei avut la dispoziþie pentru „plãþi

extraordinare”, iar sculptorul purcede urgent la treabã, astfel

încât, la 14 iulie 1877, se adresa din nou Ministerului înºtiinþând

cã „monumentul de marmorã pentru rãposatul D. Bolintineanu

l-am aºezat la mormântul decedatului la comuna Bolintinul din

Vale” (Ibidem, f. 4), solicitând eliberarea sumei aprobate, înapoind

totodatã „desemnul” dupã care executase lucrarea ºi pe care vi-l

prezentãm, în premierã, ºi dumneavoastrã.

Inaugurarea monumentului, aºezat peste rãmãºiþele pãmânteºti

ale poetului, avusese loc cu un fast pregãtit printr-un ordin cãtre

Prefect ºi Subprefectura de Sabar (înregistrat la 11 iulie 1877) ºi

invitaþii cãtre rude, printre care ºi Constantin ªt. Bolintineanu,

pe atunci inspector financiar la primãria Capitalei.

Mormântul lui Dimitrie Bolintineanu era situat lângã zidul

bisericii cu hramul Adormirea Maicii Domnului, în partea de

nord a acesteia, în vecinãtatea altor rãposate rude. Spre sfârºitul

veacului al XIX-lea, dupã împroprietãrirea lui Cuza, cimitirul

satului a fost mutat pe actualul

amplasament, în fosta moºie a boierilor

Bãleanu, pe un teren cedat din

proprietatea primitã de sãteni (câte 72

de mp de familie!). Pentru amintirea

locului unde fuseserã osemintele celor

din neamul Bolintineanu, în curtea

bisericii, se va ridica un frumos

monument funerar, operã tot a

sculptorilor familiei Storck.

La începutul secolului XX, sub

vegherea mãrinimosului Constantin ªt.

Bolintineanu au fost întreprinse ample

lucrãri de refacere, consolidare ºi

transformare a bisericii ºi

împrejurimilor. Atunci, de la un plan

dreptunghiular, lãcaºul avea sã se

adapteze unuia treflat, cu abside laterale.

Dat fiind cã proiectatul sân nordic cãdea

chiar peste mormântul poetului,

rãmãºiþele sale aveau sã fie reînhumate

sub monumentul dezvelit în octombrie

1888, iar monumentul vechi, din 1877,

Vasile GRIGORESCU

Un monument puþin cunoscut al poetului Bolintineanu

Carol Roman, Ziaristul ºi

fascinaþia clipei: Condeie

remarcabile de altãdatã, Editura

Balcanii ºi Europa, Bucureºti, 2012,

260 pagini. Evident cã o carte ce

cuprinde interviuri este cu atât mai

interesantã ºi necesarã cu cât

inerlocutorii aduc cu ei o bogatã

frescã de viaþã, iar chestionarea lor

oferã cadrul mãrturisirii ºi al

adnotãrii unei experienþe unice din

domeniul gazetãriei sau al vieþii din

redacþiile altor timpuri.

Gabriel Dragnea, 27 dialoguri:

construcþii incomplete, Editura

Tiparg, Geamãna, 2013, 184

pagini. Cartea de faþã, prin

întrebãrile adresate, nu îºi propune

sã scoatã în evidenþã capacitatea

intelectualã a intervievatorului,

abilitatea acestuia de a creiona un

peisaj cu interogaþii complexe, ci

unul cu aspecte mai puþin

cunoscute de generaþiile mai tinere,

postdecembriste, ale omului

creator, care þin de viaþa acestuia,

de condiþiile sociale în care îºi

desfãºoarã activitatea, de

problemele cu care se confruntã

pânã la finalizarea lucrãrii ºi, uneori chiar ºi dupã publicarea

acesteia.

Monumentul funerar al familiei Bolintineanu ºi
medalionul încrustat în zid la 1909

Aspectul actual al mormântului familiei

Monumentul familiei Cãrpeniºanu, Bolintineanu
fãrã gãrduleþ

avea sã fie demantelat: portretarul va fi încastrat în zidul bisericii,

iar crucea ºi piedestalul vor fi aºezate în interior, la capul pietrei

funerare a „familiilor Dinu Bolintineanu ºi Iamandi Cãrpeniºanu”,

loc pe care îl vegheazã ºi azi. Tot atunci, la 1909, când se zugrãvea

biserica ºi se aºeza noul iconostas, operã a celebrului sculptor

Babic, se împrejmuia placa funerarã din interiorul bisericii cu un

gãrduleþ din fier forjat cu lucrãturã delicatã, menit sã apere

mormântul de tãlpile credincioºilor. Crucea ºi piedestalul fãcute

de Storck, placa funerarã ºi gãrduleþul se constituiau astfel într-un

complex unitar, menit sã aminteascã bolintinenilor de neamul

cãruia îi datoreazã atâtea . Dupã trecerea mai multor decenii, în

epoca „roºie”, preþioasa lucrãturã în fier forjat din interiorul

bisericii se va „evapora”, iar complexul funerar, dupã trecerea

altor ani, va fi înconjurat cu un controversat brâu din piatrã,

prost aºezat de cãtre „meºteri”. Cuviincios ar fi fost, credem noi,

mai înainte de orice intervenþie, atunci ca ºi acum, sã se întrebe

mãcar urmaºii neamului boierilor Bolintineanu, încã în viaþã, ce

pãrere au despre modificãrile proiectate ºi dacã permit violarea

integritãþii ansamblului funerar al strãmoºilor lor, parte a unui

monument istoric în acelaºi timp.

Bune sau rele, atunci, la 1909, deciziile privitoare la

transformãrile bisericii ºi ale monumentului de la 1877 au aparþinut

„proprietarului”, Constantin ªt. Bolintineanu, nepot al ctitorilor

Adormirii Maicii Domnului, rudã apropiatã lui Dimitrie

Bolintineanu ºi, credem noi, cel mai mare binefãcãtor al

Bolintinului.

Constantin ªtefan Bolintineanu

Devizul întocmit de Storck

“Desemnul”
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Biografia ºi bibliografia poetului, prozatorului, folcloristului,

traducãtorului ºi memorialistului Petre Dulfu (1856–1953) nu

sunt complet cunoscute cercetãtorilor, biografilor ºi istoricilor

literari. Existã mai multe motive: importanþa scriitorului,

receptarea operei sale în anumite perioade ºi, evident, un anume

mod de a gândi, în perspectivã istoricã, locul ºi profilul unui

creator de valori literare.

Se impune, dintru început, sã afirm cã opera lui Petre Dulfu a

stimulat interesul ºi pasiunea pentru lecturã a multor generaþii de

intelectuali proveniþi din lumea ruralã.

Cãrþile sale, nu puþine, au suscitat curiozitatea unor cãrturari

de talia lui B.P. Hasdeu, Moses Gaster, N. Iorga, Lazãr ªãineanu,

Nicolae Cartojan ºi alþii, care au relevat în cercetãrile lor

specificitatea operei sale literare.

În perioada când istoricul literar Nicolae Cartojan pregãtea

una dintre operele fundamentale, Cãrþile populare în literatura

româneascã, i-a solicitat unui discipol al sãu, Ion Carbarãu (1906–

1992) sã-l intervieveze pe autorul Isprãvilor lui Pãcalã în privinþa

genezei unora din cãrþile sale ºi, mai ales, dacã a uzitat izvoare

strãine în elaborarea lor.

Interviul profesorului ºi cercetãtorului Ion Carbarãu, care

pregãtea o lucrare de doctorat în acest sens, conþine un numãr

însemnat de întrebãri, extrem de interesante, care l-au determinat

pe dascãlul ºi venerabilul scriitor sã se confeseze fãrã reticenþe.

E necesar sã precizez cã în una dintre epistolele lui Ion Carbarãu

cãtre Petre Dulfu, Jugani, 20 sept[embrie] 1932, se menþioneazã:

Primul rãspuns autograf ce mi l-aþi dat, în prealabil, vã pot

comunica faptul cã d[omnu]l Nicolae Cartojan m-a rugat sã-l

depun la Arhiva Seminarului de „Istoria literaturii române

vechi”, spre pãstrare.

Epistola aceasta, necunoscutã pânã acum, se constituie într-o

veritabilã mãrturie privind geneza uneia din cãrþile lui Petre Dulfu.

Bucureºti, 11 aprilie 1932

Stimate domnule Carbarãu,

La întrebãrile ce mi-aþi adresat, iatã lãmuririle ce pot sã le dau:

1. Pentru alcãtuirea cãrþii Isprãvile lui Pãcalã m-am slujit mai

întâi de cele cuprinse în studiul lui S[imeon] Mangiuca1. Am

întrebuinþat apoi ºi unele culegeri de poveºti populare, printre

care, mai ales, o broºurã cu nãzdrãvãniile lui Pãcalã, publicatã,

nu mai þin minte de cine, la Sibiu sau la Braºov, precum ºi

culegerile lui I.G. Sbiera, Ioan Slavici, Elena Sevastos, Florini,

Silvestru Moldovan (Pãcalã ºi Tândalã) etc.

2. Culegerea de poveºti2 a lui Arthur Schott nu am întrebuinþat-

o, neavând pe atunci cunoºtinþã despre ea.

3. Am utilizat basme româneºti nu numai din folclorul ardelean,

ci de oriºiunde le-am gãsit.

4. Capitolele: Pãcalã orb, Pãcalã ºi negustorii (târgoveþii),

Pãcalã ºi zmeul, nu se aflã în primele douã ediþii. Le-am introdus

doar cu începere de la ediþia a treia.

Faptele cuprinse în aceste capitole le-am gãsit atribuite de

popor nu lui Pãcalã, ci unor persoane cu alte nume. Le-am

introdus, însã, fiindcã mi se pãreau asemãnãtoare cu faptele

celelalte ale lui Pãcalã.

Mai târziu, din ultimele ediþii, le-am omis, nu numai pentru cã

sunt atribuite de popor altor persoane, dar ºi pentru ca sã nu iasã

cartea prea voluminoasã, trebuind, în cazul acesta, sã i se fixeze

de Editurã un preþ prea mare, neaccesibil pentru o parte a

publicului cititor.

5. Pentru Pãcalã ºi zmeul m-am servit de povestea Stan Bolovan

din colecþia de Poveºti ardeleneºti  a lui Ion Pop Reteganul; de

povestea Moºul ºi zmeul, din revista ªcoala românã ºi de

Zdrâncu, spaima zmeilor, poveste gãsitã nu-mi aduc aminte în

ce ziar sau colecþie.

Relativ la celelalte douã capitole, Pãcalã orb ºi Pãcalã ºi

negustorii, nu mai þin minte nici de ce anume poveºti m-am

folosit ºi nici unde le-am gãsit.

6. Pentru capitolele XXIII, La vatra pãrinteascã, ºi XXIV,

Pãcalã mare gospodar m-am slujit de Ioan Slavici, Pãcalã în

satul lui.

7. La capitolul Pãcalã mireasã m-am servit de studiul lui

S[imeon] Mangiuca ºi de Pepelea al lui I. G. Sbiera, în care se

vorbeºte ºi despre þap la pag[ina] 21.

8. Capitolele Strechea, Prânzul  ºi Otrava le-am compus dupã

Hargatul nãzdrãvan al lui I. G. Sbiera. Povestea Pepelea a lui T.

Stamati3 mi-e necunoscutã.

9. Cuprinsul acestor trei capitole l-am prelucrat ºi pentru teatru,

sub titlul: Pãcalã argat, comedie popularã, cu cântece, în patru

acte. Am scris aceastã lucrare înainte de rãzboi. S-a tipãrit la

Cartea Româneascã dupã rãzboi, prima ediþie nu þin minte anume

în care an, iar ediþia a doua, în 1928.

10. Cap[itolele] cu Pãcalã mort ºi cu Învierea morþilor le-am

scris, mi se pare, dupã Pãcalã ºi Tândalã a lui Silvestru

Moldovan. Astãzi nu mai am povestea aceasta, ca sã-i pot face

controlul.

11. Pentru Pãcalã însurat, mi se pare cã m-am servit de

S[imeon] Mangiuca. Nu pot sã controlez cãci mi s-a pierdut ºi

Calendarul lui Mangiuca.

12. Episodul cu soldatul ºi omorârea copilului ºi cu punerea

cozilor de mãrar, cimbru ºi pãtrunjel în ciorbã, le-am omis cu

începere de la ediþia a doua, pãrându-mi-se, aceste isprãvi, prea

respingãtoare ºi neestetice.

Eu am cãutat sã adun în lucrarea mea, nu toate isprãvile lui

Pãcalã, ci doar pe cele mai frumoase.

13. Am înlocuit, la ediþia a treia, pe popã, în cap[itolele] VI,

VII, VIII, IX, X, XI, ºi XII, cu un evreu; în cap[itolele] XIX,

XX ºi XXI cu un þãran (Stancu), iar în cap[itolul] XXIV cu

grecul din sat, deoarece mi se obiectase de cãtre unele feþe

bisericeºti cã mi-am bãtut joc, în lucrarea mea, de preoþime ºi de

religie.

Dar pe urmã am primit observaþii de la alþi cititori, mult mai

numeroºi, cã înlocuind preotul cu un evreu, un grec, etc. am

schimbat caracterul românesc popular al povestirii.

Le-am dat dreptate acestora din urmã, ºi cu începere de la

ediþia a patra, am pus pe popã, iar la locul sãu, peste tot, afarã de

cap[itolul] XIX, Strechea, XX, Prânzul ºi XXI, Otrava, unde

am lãsat pe þãranul badea Stancu, spre a mai reduce astfel numãrul

capitolelor în care se vorbeºte despre popã.

14. Pentru cap[itolul] Boii lui Pãcalã, unde e vorba despre

Cuibul urºilor mi-a servit ca izvor povestea Pepelea a lui I.G.

Sbiera. Alte poveºti cu acest titlu nu cunosc.

15. Episodul cu Caprele popii nu-mi aduc aminte de unde

l-am luat. Probabil cã din broºura de la Sibiu sau Braºov despre

care e vorba în rãspunsul meu la întrebarea 1.

16. Relativ la episodul Rãmãºaguri cu un boier,  de asemenea,

nu pot sã vã dau un rãspuns sigur. Mi se pare cã am citit aceste

isprãvi în foiletonul vreunui ziar.

17. Pentru cap[itolul] în care se vorbeºte despre întâlnirea lui

Pãcalã cu Tândalã m-am slujit de povestea Pepelea a lui I.G.

Sbiera. Episodul acesta eu cred cã este original românesc.

18. Capitolul Moara dracilor l-am prelucrat tot dupã Pepelea

lui I.G. Sbiera.

Poveºtile Jumãtate de om a lui Mãldãrescu ºi Moara dracilor

din revista Ion Creangã îmi sunt necunoscute.

19. La alcãtuirea în versuri a Isprãvilor lui Pãcalã nu m-am

servit de nici un model strãin. Modele, în ce priveºte forma

versului ºi limba popularã, miau fost Anton Pann cu Povestea

vorbei, ºi Th.D. Sperantia cu anecdotele sale.

20. La întocmirea lucrãrii mele m-am slujit numai de basme ºi

de snoave româneºti. Cã existã motive asemãnãtoare ºi la italieni,

greci, etc. ºtiu doar dupã cele spuse de S[imeon] Mangiuca în

studiul sãu. Nu m’am folosit însã de nici o culegere strãinã.

21. Aventurile lui Tilu-Buhoglindã ºi Nastratin Hogea nu mi

se pare sã fi avut vreo influenþã asupra poveºtilor noastre populare

despre Pãcalã. Nu mam folosit nici eu de ele câtuºi de puþin.

22. Lucrarea mea a fost premiatã de Academia Românã la un

an dupã apariþia ei, anume în nul 1895, raportor fiind d[omnu]l

A. Naum. Am publicat capitole din ea, pentru întâia oarã, în

Revista nouã a lui B.P. Hasdeu.

Aprecierile critice, mai de seamã, ce am întâmpinat se aflã

enumerate în Bibliografia Româneascã4, fascicola a II-a, de G.

Adamescu, Editura Casa ªcoalelor, la pag[ina] 221.

23. Publicaþiunile apãrute în diferite edituri, mai cu seamã

evreieºti: Alcalay, Steinberg, Þicu Eºanu etc. despre Pãcalã, toate

sunt ulterioare ºi în mare parte prelucrãri ale cãrþii mele.

Cu toatã dragostea,

P. Dulfu

Note

· Originalul acestei epistole, inedite, se aflã în biblioteca

profesorului Nicolae Scurtu din Bucureºti.

1. Simeon Mangiuca, Pãcalã de origine din Italia în

Calendarul pe anul 1882, p. 135–143.

2. Arthur Schott ºi Albert Schott, Basme româneºti. Publicate

cu o introducere despre poporul român ºi un adaos pentru

explicarea basmelor, Stuttgart und Tübingen, I.G. Cotta’scher

Verlag, 1845, XVI + 384 pagini.

3. Teodor Stamati, Pepelea sau Trãdiciuni nãciunare

româneºti. Partea I, Iaºi, Tipografia „Buciumul român”, 1851,

45 pagini.

4. Petre Dulfu în Gheorghe Adamescu, Contribuþiune la

bibliografia româneascã. Fascicola a 2-a. Istoria literaturii

române. Texte ºi autori 1500–1921, Bucureºti, Tipografia

Profesionalã Dim. C. Ionescu, 1923, p. 220–222. (Publicaþiile

Casei ªcoalelor).

PETRE DULFU ªI CONTEMPORANII SÃI

Nicolae Scurtu
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Gânduri despre

o autenticã voce liricã

Am cunoscut, de curând, pe Cristina

Emanuela Dascãlu (n. 20 mai 1969, Tîrgu-

Neamþ), poetã, eseistã, traducãtoare ºi

excelentã profesoarã de emoþii estetice în

cetatea universitarã ieºeanã.

Prezenþa sa, discretã, în viaþa literarã ºi

culturalã, în rãstimpul a ºapte luºtri, atât în

România, cât ºi în America, promovarea unui

doctorat cu lucrarea Literatura Exilului ºi a

Tãrâmurilor Imaginare, în 2006, la

arhicunoscuta University of Tulsa, SUA,

precum ºi o impresionantã ºi incitantã operã

literarã, îi conferã Cristinei Emanuela Dascãlu

privilegiul, atât de rar, de a fi cititã, recititã,

comentatã ºi ierarhizatã dupã cele mai

moderne grile critice.

Opera sa poeticã, adunatã cu parcimonie

în trei cãrþi, abia în anul 2009, având titluri

semnificative – Adorabila fiarã, Echinox sau

Solstiþiu ºi Travel Series, reprezintã, de fapt,

un nou mod de a concepe discursul liric.

Poeta, angelicã ºi cerebralã, imagineazã un

univers în care iubirea se constituie ca temã

fundamentalã ºi în jurul cãreia graviteazã

marile întrebãri ale existenþei. Iubirea în

poezia Cristinei Emanuela Dascãlu, indiferent

de timp, spaþiu ºi restriºti, purificã, înalþã ºi,

mai ales, înnobileazã sufletele ºi spiritele

naturii umane.

În opera sa, Cristina Emanuela Dascãlu

evocã, cu accentuatã tristeþe, avatarurile pe

care timpul le produce necontenit, iar poeta

cu harul, cu intuiþiile ºi cu forþele sale

creatoare propune o nouã viziune asupra

eternului din noi.

Remarcatã de istoria ºi critica literarã

românã ºi americanã, inclusã în crestomaþii

ºi antologii, din cele mai prestigioase, ºi

receptatã, adesea, cu obiectivitate, poeta ºi

eseista Cristina Emanuela Dascãlu reprezintã

un nume, o operã ºi o personalitate complexã

ce s-au impus definitiv în cultura naþionalã.

ªi nu numai.

Nicolae Scurtu

Cristina Emanuela
Dascãlu

nevrotic anii trec…

nevrotic anii trec ºi nu ne-ntreabã,

biografie înjghebatã-n grabã.

un cuvânt precum un câine

un cuvânt, îl strigi pe nume,

þi-e fidel precum un câine.

lexeme

pe un bostan am încrustat lexeme,

bostanul a crescut ºi editura-i plinã de poeme.

mâine e ziua de care ne-amintim

mâine e ziua de care ne-amintim.

când un poem refuzã un loc în þintirim.

Suflet de închiriat

pãcat, þi-aº fi arãtat livezile

de sub pleoape ºi strãzile necunoscute

unde lumina se risipea ca

în ziua în care mâini tremurânde

dezlipiserã sigiliul de pe inimã aceeaºi

clipã e poate ce trece

dinspre ieri spre mai ieri

neinventate

dicþionare se surpã înainte ca

cineva sã citeascã inscripþia: „De închiriat”.

Din nou despre noi

clarviziunea respiraþiei,

zid al execuþiei-umbra;

întrebãri prin care sevele

uitã rãdãcina,

iubindu-se de dragostea

frunzei în cãdere-un mod

de a exila neantul;

ºi din nou despre noi,

plimbarea în interior printre

rafale de gloanþe oarbe,

ninsoarea din umbrã ciuruind tãcerea.

Anotimpuri minus

Vezi, paºii mei, ce cât de singurateci

cernutu-s-au, s-ar mai cerni odatã

sã readucã forma ta speriatã

de cruciada macilor sãlbateci.

O, trupul meu prin vânt, cum vântul încã

îi dã puterea primei erezii

ºi cazarmat în liniºtea adâncã

te-ar cãuta prin gãrile târzii.

Ascultã puls de inorog prin vene;

e noapte, nu te vãd ºi nu mã vezi –

Strãine cu reflexe pãmântene

chemat de pe planeta cu zãpezi.

Când steaua ta din numãrul astral

te reatrage, frigul mã condamnã.

N-ai fi putut, în aerul mortal,

sã stai mai mult de-o varã ºi de-o toamnã.

Veghease braþul meu, polar, intrus

sã dea un sens provenienþei tale,

dar te-au corupt cãderile de plus

în briza libertãþii triumfale.

O stea fãrã noroc, de foarte sus,

mi te-a adus ºi mi te-a luat din cale;

amurgul unui soare presupus

la ora galaxiilor finale.

Privindu-ne

cuvânt obosit, sfâºiat,

refluxul tãcerii îngroapã

schelete de sunete verzi.

val peste val – uitarea –

ca o ultimã ninsoare din an.

trepte de apã. Mãsurãm

distanþa dintre vise ºi somn,

în cãdere de sunete calme,

reflux al spaimei de clipa

în care lumina rotunjindu-se

ne apleacã privirea, fulgerând

cutremurarea irisului, aºteptarea retinei.

ochiul tãu luminând clipa cu sclipiri de urme

pe apã…

Mereu iubirea

se consumã un viscol

la cota zero-a-nlãnþuirii noastre

tranºante pendule cenzurându-ne clipa

þipãt de aripã frântã, de luminã topitã

de contur nenãscut,

þipãt cutremurat pe retinã.

Iubirea-ca un vultur sãgetat în priviri.

adicã ochiul spune

adicã ochiul spune cã iar încep cu ºi

cum am purta drept aripi simbolul lui „a fi.”

amintiri

mai privesc amintiri peste care

va mai cãdea cenuºã ºi palidã uitare.

bãuturi distilate

din vise vechi, în boabe a înflorit destinul

ºi vinul distileazã, în zori, al nopþii chinul.

viaþa-mi nu are spaþii albe

scriu tot mai rar cãci viaþa-mi nu are spaþii albe:

umplute-s doar cu tine ºi cu ninsori de toamne.
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În perioada 1932-1935 se
cunoºtea cã Spiru Haret, armean la
origine, nãscut la 15 februarie 1851,
la Iaºi, decedat la 17 decembrie
1912, matematician român,
astronom, pedagog, academician,
ministrul Cultelor ºi Învãþãmântului
Public, s-a dovedit un mare
reformator al învãþãmântului
românesc, învãþãmânt care a dãinuit
pânã în anul 1948, când a fost
înlocuit brutal de o altã reformã, de
data aceasta dupã modelul
învãþãmântului sovietic.

Îmi amintesc cã în perioada 1932-
1935, cu ocazia excursiilor ce se
organizau de cãtre domnu’ (cu acest
apelativ era cunoscut învãþãtorul

nostru) ni se prezentau adevãrate lecþii de istorie despre unele
personalitãþi de prin partea locului,
care au contribuit la propãºirea
neamului, printre care ºi despre
reforma învãþãmântului românesc
de cãtre Spiru Haret. Din aceastã
lecþie, am reþinut cã, în viziunea
lui Spiru Haret, reforma
învãþãmântului românesc trebuia
sã înceapã de la bazã, adicã de la
învãþãmântul primar. Se considera
cã ºcoala primarã era cea mai
importantã verigã a învãþãmântului
românesc din acea perioadã.

De asemenea, o importanþã deosebitã a fost acordatã ºi
organizãrii învãþãmântului liceal, cu o duratã de 8 ani (ciclul I-
VIII), adecvatã mai multor profile, în funcþie de nevoile societãþii
româneºti.

Astfel, pentru învãþãmântul primar, au fost înfiinþate aºa-zisele
ªcoli Normale, cu un program special, care sã asigure viitorilor
învãþãtori o pregãtire multidisciplinarã, mai ales pentru activitãþile
pe care urmau sã le desfãºoare în mediul rural.

Pentru agriculturã, domeniul predominant în acea perioadã,
au fost înfiinþate Liceele Agricole, de opt ani, cu patru ore de
învãþãmânt teoretic ºi patru ore de practicã agricolã pe terenul
liceului, arondat special în acest scop.

Au fost în atenþia lui Spiru Haret ºi activitãþile comerciale ºi

bancare din acea perioadã, înfiinþându-se aºa-zisele Licee
Comerciale, cu o duratã de opt ani de studii teoretice ºi practicã
aplicativã.

ªi pentru activitãþile industriale s-a decis înfiinþarea Liceelor
Industriale, cu o duratã de opt ani, cu patru ore de învãþãmânt
teoretic ºi patru ore de practicã în atelierele-ºcoalã, având menirea
ca viitorii absolvenþi sã devinã muncitori de înaltã clasã pentru
industria româneascã în formare din acea perioadã.

Pentru tinerele fete, s-a decis înfiinþarea unor instituþii de
învãþãmânt speciale, de gospodãrie ºi menaj, care sã le serveascã
în activitãþile de viitoare gospodine, dar ºi pentru practicarea
unor astfel de îndeletniciri în cadrul economiei naþionale.

Au existat, în acea perioadã, ºi unele instituþii ºcolare de
învãþãmânt, confesionale, înfiinþate de anumite culte religioase,
în cadrul cãrora tinerele fete erau pregãtite mai mult pentru viaþa

de familie.
Sã revenim la ªcoala Primarã, consideratã ca

cea mai importantã verigã ce a stat la baza
reformei procesului de învãþãmânt...

Dupã câte îmi amintesc, se vorbea cã reforma
începea cu ºcoala primarã de patru ani. Era
singura instituþie care asigura candidaþii pentru
toate profilele învãþãmântului liceal.
Pe aceastã linie, în calitatea pe care
o avea, de Ministru al Cultelor ºi
Instrucþiunii Publice, Spiru Haret
a solicitat politicienilor vremii ca

pentru reformarea învãþãmântului primar sã se
asigure patru categorii de cerinþe, ºi anume:

1. Construirea unor clãdiri spaþioase prevãzute
cu unele anexe necesare procesului de învãþãmânt,
inclusiv o locuinþã pentru directorul ºcolii;

2. Învãþãtori cu o pregãtire multidisciplinarã,
ºcolarizaþi în cadrul unor instituþii ºcolare speciale;

3. Programe ºcolare în concordanþã cu disciplinele
de învãþãmânt predate viitorilor învãþãtori în cadrul
acestor ºcoli speciale;

4. Pe cât posibil, elaborarea unor manuale specifice
învãþãmântului primar reformat.

S-ar putea pune întrebarea dacã au fost îndeplinite toate aceste
cerinþe. În mare mãsurã, da! În perioada anilor 1932-1935, am

învãþat la ªcoala Primarã nr. 2 din Fãlticeni într-o clãdire deosebit
de spaþioasã, cu un hol imens la intrare, care servea atât diferitelor
ºedinþe cu elevii ºi pãrinþii, cât ºi pentru desfãºurarea unor
manifestãri cultural-artistice. Existau ºi anumite spaþii speciale
pentru pãstrarea materialelor didactice, precum ºi o curte imensã,
îngrãditã, unde, în timpul pauzelor, nãvãleau cohortele de elevi
preocupaþi de a relua unele jocuri începute în pauzele anterioare,
pânã când clopoþelul îi înºtiinþa cã pauza s-a terminat. Îmi
amintesc ºi de clãdirea care urma sã fie locuinþa directorului
ºcolii, oferindu-i acestuia posibilitatea sã se afle în ºcoalã ori de
câte ori era nevoie.

Aici aº dori sã mai adaug cã ºi în comunele ºi satele fostului
judeþ Baia, ca ºi din alte judeþe, au fost construite astfel de clãdiri,
dupã regulile stabilite de Spiru Haret, având obligatoriu cele
patru sãli de clasã, spaþii adecvate, curte pentru joaca elevilor ºi,
obligatoriu, un hol la intrarea în ºcoalã atât pentru activitãþile
cultural-educative cât ºi pentru eventualele ºedinþe.

Pe aceastã linie, stau mãrturie ºi cele douã clãdiri monumentale
construite în acea perioadã la Brãila: clãdirea ªcolii nr. 6, mai
târziu purtând numele celui care a fost Constantin Sandu Aldea
ºi clãdirea ªcolii nr. 3, cu numele reformatorului, Spiru Haret.
Ambele clãdiri, în afarã de spaþiul destinat procesului de
învãþãmânt, au fost proiectate sã serveascã ºi pentru unele activitãþi
social-cultural-educative. Îmi amintesc cã, în anii din urmã, în
aceste ºcoli se organizau frecvent, de cãtre inspectoratul ºcolar,
ºedinþele cu directorii din tot judeþul. Clãdirile n-au suferit de pe
urma cutremurelor de pãmânt, ºi, dupã câte reþin, ªcoala nr. 6 de
pe str. General Eremia Grigorescu funcþioneazã ºi în prezent, cu

o capacitate de ºcolarizare mult
sporitã, trecând de la ciclul I-
IV în trecut, la ciclul I-VIII, în
prezent.

Mã întreb, pe bunã dreptate,
de ce oare, din anul 1948 ºi în
continuare, s-a renunþat aºa de
uºor la sistemul de învãþãmânt
gândit ºi organizat de Spiru
Haret. Spun aceasta deoarece
sistemul se aplica în þara
noastrã de aproape o sutã de
ani, renunþându-se la el pentru
o formã de învãþãmânt strãinã

faþã de tradiþiile româneºti.
Despre învãþãtorii din învãþãmântul primar din perioada

haretianã voi reveni.
Continuare în numãrul viitor.

O ISTORIE TRÃITÃ (I)

ªcoala haretianã

În 20 iunie 1896, apãrea

la Bucureºti, un mic volum,

format de buzunar, intitulat

Deputaþii noºtri, semnat de

George V. Niculescu ºi

Albert Hermely. Lucrarea a

apãrut în editura librãriei

Carol Müller, scoasã de sub

teascurile tipografiei

bucureºtene Epoca. Aici se

edita ºi cotidianul omonim,

al partidului conservator,

care apãrea cu trei ediþii

zilnice. Era ceva! În plus, în fiecare duminicã apãrea Epoca

literarã, sub îngrijirea lui I.L. Caragiale. Tot aici, dramaturgul

care cultiva ocazional versul popular, editeazã Sfânt Ion, baladã

haiduceascã, într-un tiraj pentru prieteni. Tipografia se afla în

centrul capitalei, pe strada Clemenþei ºi folosea „litera cea mai

elegantã”.

La publicaþiile Epoca, au colaborat nume grele ale culturii

române: Barbu ªtefãnescu Delavrancea (în prima fazã, chiar

redactor ºef), Alexandru Vlahuþã, T. Arghezi, Gala Galaction, N.

Iorga, G. Coºbuc, ªt.O. Iosif ºi mulþi alþii.

Deputaþii noºtri are un numãr de 320 de pagini ºi un grupaj

final cu pagini de reclamã, desfãºurat pe alte 50 de pagini.

Cartea începe cu o scurtã expunere a parlamentarismului

românesc. Astfel, se aratã cã în urma Tratatului de la Ackermann

(Cetatea Albã), din 1826, Înalta Poartã emite un hatiºerif prin

care domnitorii principatelor române, împreunã cu divanurile,

puteau întocmi legi constitutive pentru ambele principate.

Urmeazã apoi o enumerare a articolelor Constituþiunii, privind

funcþionarea Adunãrii Deputaþilor, apoi legea electoralã, precum

ºi regulamentul Adunãrii, în total 90 de pagini.

Cartea continuã cu biografiile ºi portretele deputaþilor. Sunt

133 de deputaþi în Camerã, subliniind cã nu este vorba ºi despre

senatori. Senatul va constitui subiectul unui al doilea volum,

urmat, aºa cum se anunþã în redacþie, de un al treilea în care vor

figura academicienii.

Fiecare deputat are o paginã cu numele, eventual funcþia

(ministru), colegiul, fotografia, partidul cãruia îi aparþine ºi o

notiþã cu date personale ºi adresa domiciliarã, din Bucureºti sau

Provincie.

La anumiþi parlamentari (cam 10%), nu apar fotografiile ºi,

totodatã, fiºa biograficã este foarte succintã, de multe ori, în

subsol, se aratã cã respectivul nu a dorit sã colaboreze la acest

ghid.

Numai o micã parte dintre deputaþi erau la primul mandat, cei

mai mulþi fiind la al doilea sau la multiple prezenþe în Parlament.

Din punct de vedere al pregãtirii, cei mai numeroºi aveau

studii juridice, fie cã proveneau din magistraturã, judecãtori sau

procurori, unii deþinând funcþii înalte, fie erau avocaþi sau profesori

universitari, la Facultatea de drept din Bucureºti sau din Iaºi.

Numeroºi juriºti aveau doctoratul în drept, lucru aproape banal

astãzi; singura deosebire fiind cã-l obþinuserã la Paris, Berlin,

Leipzigh sau Liège.

Existau ºi economiºti ºi ingineri de construcþii civile, vreo doi

medici ºi o parte, cam un sfert, oameni „cu stare”, comercianþi,

bancheri, arendaºi, proprietari. Între deputaþi figureazã ºi

învãþãtori, din pãrinþi þãrani, cum ar fi democratul Constantin

Dobrescu-Argeº, din comuna Muºeteºti, vajnic apãrãtor al

þãrãnimii argeºene.

Interesant de remarcat din succintele date biografice, este faptul,

cã se putea invalida mandatul unui deputat dacã se constatau

nereguli, dacã spre exemplu, câºtigãtorul alegerilor nu avea

situaþia militarã în ordine etc.

Ceea ce constatãm, însã, la absolut toþi deputaþii este un amãnunt

de ordin fizionomic: toþi purtau mustaþã. Bãnuiesc, cã ºi cei

câþiva care nu au poze purtau acelaºi semn de cochetãrie

masculinã. Excepþia ar întãri regula. Mulþi dintre deputaþi purtau

ºi barbiºon, barbã mai tunsã sau mai bogatã, precum monahii

sau favoriþi asemenea lui Conu’ Trahanache, aºa cum l-a vãzut

Sicã Alexandrescu în celebra sa montare, cu acea distribuþie „de

aur”, în care Tipãtescu avea o mustãcioarã, Caþavencu barbiºon,

Pristanda o mustaþã bogatã. În 1896, Parlamentul era totalmente

androgin, femeile nu aveau nici mãcar dreptul la vot, aºa cã

deputãþie... nici vorbã...

Deputaþii de atunci, aveau mustaþã, care de care mai de admirat.

De la fine mustãcioare, la altele „pe oalã”, sau la cele „în furculiþã”,

altele prelungindu-se lateral cu vârfuri ascuþite, rãsucite sau

altãdatã uºor ascendente, ceea ce ne poate aminti de un om al

secolului XX, pictorul Salvador Dali. Vã daþi seama cu uºurinþã

cã în focul unor dispute aprinse, la anumite „cestiuni arzãtoare la

ordinea zilei”, stimabilii votau cum le dãdea ghes inima...

partidului ºi de multe ori se „câºtiga la mustaþã” o bãtãlie electoralã.

„Curat-murdar...”, vorba lui Nenea Iancu, „care nu s-a ales”

deputat, dar purta o mustãcioarã chipeºã. ªi astãzi, în Parlamentul

României, existã deputaþi cu mustaþã ºi unii care-ºi lasã sã le

creascã ºi barba. Nu am vãzut încã pe cineva cu favoriþi, dar mai

ºtii... cu timpul... Oricum, cei care pun „bãrbi” sunt, Slavã

Domnului!

Aº vrea sã amintesc câteva nume sonore din acel vechi

Parlament. În afara unor nume de familie celebre ca Brãtianu,

Sturdza, gãsim pe Ioan T. Buzdugan, Alexandru G. Djuvara

(fratele bunicului lui Neagu Djuvara, cu studii de politicã ºi

drept la Paris, fiind ºi un amator înzestrat, practicând cu talent

pictura de ºevalet), Alexandru I. Marghiloman (ministru în diferite

cabinete ºi chiar Prim-ministru, cel care a negociat pacea cu

Germania, fapt care i-a cauzat neplãceri în politica internã),

Nicolae P. Romanescu (tatãl diplomatului ºi scriitorului Marcel

Nicolae Petru Romanescu), Ioan I.C. Brãtianu (fiul cel mai mare

al lui Ioan C. Brãtianu, un mare nume în politica româneascã),

Dincã Skileru (mare anteprenor de mine ºi petrol), Toma Stelian,

profesor de drept comercial, donator al clãdirii ºi muzeului de la

ªosea cu acelaºi nume, care actualmente este sediul partidului

social-democrat!!! ªi unde mai pui cã vor sã cumpere locaþia...

Politicã, nu glumã, neicusorule!...

Somptuoasa construcþie, dupã ivirea „orizontului roºu” a

gãzduit instituþii ale statului, apoi Uniunea Scriitorilor, o ambasadã

sau pur ºi simplu pânã în 1989 a fost abandonatã. Unde o fi oare

colecþia Toma Stelian? Muzeul avea trei secþiuni: artã universalã,

româneascã ºi religioasã. Directorul muzeului era profesorul

George Oprescu ºi se organizau frecvent expoziþii temporare de

mare þinutã.

Principele Grigore Mihail Sturdza este o altã mare figurã din

acea legislaturã. Fiu al Domnului Moldovei, participant la toate

marile evenimente din perioadã ale Istoriei noastre naþionale.

General în armata turcã, sub numele de Muklis-paºa, apoi cu

acelaºi grad în cea moldoveneascã, a lãsat ºi o scriere importantã:

Legile fundamentale ale universului.

Deputatul Constantin Nacu, profesor de drept civil, a elaborat

lucrarea Comparaþie între codul civil român ºi cel al lui Napoleon.

Spiru Haret, profesor, ministru al Instrucþiunei Publice, stâlp al

modernizãrii învãþãmântului românesc. Vasile lascãr, cel pe a

cãrui statuie stã scris: „Voi face din administraþie a doua

magistraturã”. Marele scriitor Barbu ªtefãnescu Delavrancea cu

o fundamentalã operã dramaticã ºi publicisticã. Marele arhitect

Ion Mincu. Ion Bianu, fondator al Bibliotecii Academiei.

Am amintit doar pe câþiva dintre aleºii Camerei, cei mai

cunoscuþi, poate. Ca ºi atunci ºi astãzi dintr-un parlament cu

vreo 580 de membri, publicul larg cunoaºte un numãr mic dintre

ei. Asta în condiþiile de astãzi, când existã posturi de televiziune,

radiouri, internet ºi presã scrisã. Câþi erau cunoscuþi pe vremuri?

Mã mai întreb, dacã atunci Camera avea grijã sã stipendieze

un bãrbier, care sã asigure onor parlamentarilor, serviciul tunderii

mustãþilor domniilor lor. Astãzi ºtim cã s-a înfiinþat în Casa

Poporului un salon de frizerie cu tarife modice ºi bon fiscal.

Deºi, numãrul purtãtorilor de mustaþã este cu mult mai mic,

parlamentarii trebuie sã arate „fercheº”...

Ceea ce mai ºtim precis este aceea cã Parlamentul la 1895,

avea oameni cu „dare de mânã”, care au ieºit din deputãþie, dacã

nu cu o avere diminuatã, cel mult similarã. Apropo, o ºtire recentã

aratã cã jumãtate din parlamentarii americani sunt milionari!

Bravos Naþiune... Halal popor! În contrast cu cei vechi,

parlamentarii contemporani de la noi intrã sãraci ºi terminã

mandatul... bogaþi. Monºer, mã-nþelegi? Lumea se modernizeazã

frate... Existã „mutaþii” în fiecare domeniu, ºi mai cu seamã în

oricare „moment”!...

Un parlament aliniat la... mustaþã

Florin Colonas,

Gheorghe
Gorincu

ªcoala “Sandu Aldea”, Brãila

ªcoala “Spiru Haret”, Brãila
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dintre aceia dintre noi pe care soarta l-a miºcat, inspirat, de colo-

colo, în spaþiul comunicãrii publice. El a fost coleg cu noi la

„Scânteia tineretului”, pe aceleaºi culoare unde

veneau ca truditori ai condeiului Nicolae Dragoº,

Constantin Stãnescu, Mihai Ungheanu, Nicolae

Arsenie, Dumitru Matalã. ªi unde ne treceau

pragul, în calitate de colaboratori Marin Preda,

Eugen Barbu, Nichita Stãnescu, Grigore Hagiu,

Adrian Pãunescu. La „Scânteia” a fost coleg cu

Ioan Grigorescu, Victor Vântu, Viorel Sãlãgean,

Romulus Cãplescu. La Radioteleviziune a lucrat

în echipã cu Tudor Vornicu, Dionisie ªincan,

Sofia ªincan, Alexandru ªtark, Vasile Donose,

Dinu Sãraru, Geo Saizescu, Iulius ªundrea,

Eugen Preda. La Agenþia Naþionalã de Presã a

activat aproape douã decenii. A publicat constant,

ani la rând, în reviste cu cãutare precum „Viaþa

studenþeascã”, „Flacãra”, „Lumea”. Am

menþionat toate acestea cu intenþia de a sublinia

cã ne vorbeºte un profesionist al jurnalisticii

noastre din ultima parte a veacului trecut,

împãtimit în a cerceta cu sufletul la gurã

îngãlbenite ori proaspete file de cronicã privitoare

la devenirea profesiei noastre de inºi înrobiþi de

rigorile comunicãrii publice, pe acel tronson care servesc

informaþia plecatã de la puþini –gazetarii - la cei mulþi - audienþa.

Rezultat al cercetãrilor sale de ani ºi ani, cele trei volume

încasetate în colecþia de autoritate Opera Omnia îºi împart frãþeºte

domeniile abordate. În primul volum, Cavalerii ºi piloþii

Ordinului de Gutenberg îºi aflã locul date, observaþii ºi

Bolintineni de... excepþie!

Un mare om de culturã: Neagu Udroiu
Apariþia unei (sau unor)

cãrþi de Neagu Udroiu ar putea

duce cu gândul pe cititorii lui -

numeroºi – obiºnuiþi a se

delecta cu savuroasele sale

pagini de cãlãtor la Nord ºi la

Sud de Ecuator, la un nou

volum (sau volume) de aceastã

facturã. Uite cã nu e aºa. i asta

deoarece - unii poate ºtiu, alþii,

sigur nu, reporterul frenetic din

tinereþe a gãsit timp în agitata sa existenþã de gazetar în cotidian,

cu bune ºi cu rele, sã consume un timp apreciabil cercetãrilor

destinate istoriei presei, de la noi ºi de aiurea, teoriei ºi practicii

jurnalistice. Combinatã cu segmentele de viaþã când s-a aflat la

catedra universitarã de profil, aceastã preocupare începutã mai

târziu dar niciodatã pãrãsitã-nici azi! - ne pune în faþã un cercetãtor

de þinutã care ne invitã sã-l descoperim, sã-l conspectãm, sã-l

apreciem.

Prestigioasa editurã Tipo Moldova revine asupra scrisului

scriitorului. Anul trecut bibliotecile din întreaga þarã au fost invitate

sã ia act de apariþia unui somptuos ºi valoros volum semnat de

cel în cauzã, cuprinzând însemnãri de cãlãtor pe cinci continente

- Europa, Asia, Africa, America de Nord ºi America de Sud. Un

de invidiat exerciþiu intelectual circumscriind minutele de trãire a

spectacolului lumii.

De astã datã, este selectatã o parte din stãruitoarea preocupare

academicã a scriitorului, cercetãtorului ºi profesorului Neagu

Udroiu. Avem acum în faþã trei volume aºezate sub acolada

genericã Mass Media ºi Societatea. Neagu Udroiu face parte

Ion Andreitã,

consideraþii privind evoluþia presei scrise ºi a universului audio-

vizual la scarã planetarã (650 pagini). În al doilea volum (cca.

600 pagini) sunt expuse extrem de

interesante informaþii ºi evaluãri la

capitolul numit cândva de autor

tehnologia în tranºeele informaþiei,

drumul de la Gutenberg, trecând prin

frãmântãrile lui Marconi ºi ajungând

în zilele obliterate de Bill Gate ºi

contemporanii sãi. Un loc consistent

în cadrul volumului îl ocupã agenþiile

de presã risipite pe glob, de la cele

care întruchipeazã în mintea noastrã

monºtrii sacri de gen - Reuters,

France Presse, Associated Press,

China Nouã, Itar-Tass - la ceea ce

numim agenþii naþionale de ºtiri. ªi

pentru cã în materie avem la noi acasã

o experienþã de aproape un veac ºi

jumãtate, Neagu Udroiu îi dedicã

ultimul volum în exclusivitate. Este

un binemeritat cuvânt de respect, de

admiraþie chiar, la adresa celor care

au slujit cu profesionalism procesul

delicat nu odatã, al colectãrii, procesãrii, stocãrii ºi difuzãrii

informaþiei cãtre marele public, din þarã ºi strãinãtate.

Stimaºi colegi condeieri, poftiþi la bibliotecã! Puteþi afla

lucruri fascinante despre profesia pe care o slujim atâþia, nu

puþini dintre noi lipsiþi de elementare cunoºtinþe în materie...

Cu deosebitã emoþie mã aplec asupra hârtiei albe pentru a

aºterne câteva cuvinte despre câþiva colegi de-ai mei, în mod

deosebit despre unul care, recunosc, mi-a fost mai aproape ºi la

propriu ºi la figurat. Aceasta pentru cã în cei nouã ani cât am fost

colegi, mai întâi la liceu ºi apoi la facultate, am avut timp sã ne

cunoaºtem bine, sã ne apreciem reciproc, iar prietenia noastrã,

cãci am convingerea cã am depãºit cu mult calitatea de... colegi,

a durat ºi s-a dezvoltat continuu.

Sunt sigur cã mulþi bolintineni îl cunosc, nu aºa de mulþi pe cât

ar trebui, dar foarte mulþi se vor mândri cã le este concetãþean,

daca vor afla o parte, mãcar, din biografia sa ºtiinþificã. Deºi nu

locuieºte în Bolintin, ci acolo unde l-a trimis destinul, el nu a

plecat niciodatã, definitiv, din acest oraº pe care îl iubeºte foarte

mult ºi de care este foarte mândru ºi unde se întoarce, deseori, cu

plãcere ºi cu speranþã sã-ºi umple, întreaga fiinþã, cu acea energie

pozitivã pe care þi-o poate da numai reîntâlnirea cu locurile natale.

Dar cine este, de fapt profesorul universitar doctor inginer

Niculae ªt. Grigore, cãci despre el, colegul ºi prietenul meu,

vreau sã scriu aici...

Este, în primul rând, un fiu al Bolintinului, unde a vãzut lumina

zilei ºi s-a format ca om, cu o culturã deosebitã, ale cãrei baze, în

cea mai mare parte, le-a pus frecventând cursurile liceului

„Dimitrie Bolintineanu” din Bolintin, cum ne plãcea, adesea, sã

spunem ºi unde am avut pleiade de profesori de excepþie,

culminând cu marii noºtri mentori, Ion Carbarãu, profesorul de

limba românã ºi Vasile Sebu, profesorul de matematicã, care

ne-au insuflat dragostea atât pentru disciplinele umaniste, cât ºi

pentru ºtiinþele exacte.

A fost ºeful „promoþiei de aur” a liceului, din anul 1967,

alãturi de un alt coleg de excepþie, inginerul Voicu Chiva care,

peste ani, avea sã ajungã directorul liceului din Bolintin, dar

care, din pãcate, a dispãrut prematur dintre noi. Ei doi erau

„locomotivele” claselor A ºi B, între care era o competiþie continuã

ºi acerbã, atât la învãþãturã cât ºi la activitãþile sportive.

Colegul Nicu Grigore a început cursurile liceului fiind

cunoscut, deja, de o parte a corpului didactic, încã de la scoala

generalã, ca un elev de nota 10. Aºa a fost ºi aºa a rãmas...

Mi-aduc aminte cã, pentru noi, cei care veneam din satele din

zone mai îndepãrtate de Bolintin Vale, chiar dacã acolo aveam,

oarecum, un statut asemãnãtor, aici, la liceu, competiþia era durã

ºi exigenþele ridicate, aºa cã a trebuit, uneori, sã muºcãm din

amarul notelor mai mici.

Revenind la colegul Nicu Grigore, aº vrea sa menþionez ca am

avut ºansa sã fiu foarte apropiat de el, cu siguranþã mai mult

decât alþi colegi, în timpul liceului, dar ºi al facultãþii. Era un elev

stralucit ºi avea note foarte mari la toate materiile. Era foarte

serios cu destinul lui ºcolar ºi utiliza foarte bine timpul, avea o

putere de muncã deosebitã, participa cu succes la olimpiadele

ºcolare ºi rezolva cu uºurinþã probleme dificile din Gazeta

Matematicã sau Gazeta de Fizicã-Chimie, reviste cu un nivel

ºtiinþific foarte ridicat pe vremea aceea.

Cu toate acestea, era un bun coleg, avea umor ºi era un bun

sportiv. Ca ºef de clasã, era respectat de colegi, avea autoritate ºi,

în glumã fie spus, îi plãcea sã fie considerat ºi sã rãmânã în

istoria clasei ca un... monarh luminat! Amândoi ne numãram

printre cei care eram dornici sã cunoaºtem atât literatura ºi istoria,

cât ºi matematica ºi fizica ºi mergeam destul de bine ºi cu limbile

strãine. Între noi a fost o colegialitate ºi o amiciþie exemplarã, iar

aparenta competiþie dintre noi nu a fost decât una tipicã atletismului,

dominatã de fair-play, deoarece fiecare alerga pe culoarul sãu,

performanþa unuia stimulând la rezultate ºi mai bune din partea

celuilalt. Nu o datã însã ne consultam sau încercam împreunã sã

rezolvãm problemele cele mai dificile, când interveneau, adesea

cu soluþii originale ºi colegii, ajunºi mai târziu ingineri: Tinel

Mustãþea (admis pe primul loc la admiterea în liceu) ºi Paul

Niculae (cu care aveam sã lucrez câþiva ani mai târziu, într-un

institut de cercetare), dar ºi ambiþioasa noastrã colegã, viitoarea

profesoarã de matematicã, Milica Staicu, astãzi doamna Milica

Dan, sufletista clasei, cãreia aveam sã-i datorãm atât de mult

pentru întâlnirile promoþiei noastre.

Dr. ing. Corneliu CRISTESCU

În afarã de colegul Nicu Grigore, care era bolintinean get-

beget, noi ceilalþi eram din satele din apropiere, din spaþiul spiritual

bolintinean, unde Bolintinul exercita o atracþie ºi o influenþã

culturalã deosebitã, mai ales prin existenþa liceului, dar nu numai...

Dacã la un moment dat amândoi visam sã ajungem studenþi la

Universitate, eu la matematicã, iar el la fizicã, ca urmare a unei

acþiuni „promoþionale”, cum am spune astãzi, din partea Trustului

Petrolului din Bolintin, dar ºi din îndemnurile dirigintelui nostru,

Vasile Sebu, în care aveam o deosebitã încredere, am candidat

amândoi la Facultatea de maºini ºi utilaj petrolier din cadrul

Institutului de petrol, gaze ºi geologie din Bucureºti pe atunci,

astãzi din Ploieºti, unde împreunã cu un alt fiu al Bolintinului,

acum conf. univ. dr. ing. Eugen ªovãrel, am intrat pe primele trei

locuri! ªi ca o ºansã pe care ne-a oferit-o destinul nostru comun,

cei trei bolintineni am terminat facultatea, de asemenea, în fruntea

clasamentului!

În acelaºi timp, primele douã locuri, din clasamentul celor

admiºi la Facultatea de forajul ºi exploatarea sondelor, erau

ocupate, de asemenea, de absolvenþi ai liceului din Bolintin Vale,

de viitorii ingineri Voicu Chiva, de care am mai vorbit ºi de

ªtefan Crudu, fiul poºtaºului din Bolintin care ne aducea scrisorile

ºi revistele de care aveam atâta nevoie ºi care, la rându-i, peste

ani avea sã însemne mult pentru bolintineni, de vreme ce aceºtia,

prin mijloace democratice, l-au ales primar al localitãþii.

Tripleta de bolintineni, printre care mã numãram ºi eu, era

binecunoscutã în Institut ºi nu o datã s-a vorbit, chiar ºi în marile

cotidiene ale timpului, cu respect ºi veneraþie despre liceul din

Bolintin ºi despre elita de profesori de care a avut parte promoþia

noastrã.

Mi-aduc aminte cã odatã am descoperit cã toþi trei, pe ascuns,

fãceam poezii, îmbinând armonios pregãtirea ºtiinþificã cu

pasiunea pentru literaturã. Pãstrând proporþiile, era ceva

asemãnãtor cu situaþia celor trei surori Brönte ale literaturii

engleze, care au scris fiecare câte un roman fãrã ºtirea celorlalte.

Aceasta pasiune pentru literaturã, pentru poezie în special, o

datorãm, cu siguranþã, marelui profesor Ion Carbarau, care ne-a

cultivat emoþia artisticã ca stare sublimã de trãire a vieþii... Îi

mulþumim ºi îi rãmânem recunoscãtori!

Revenind la colegul meu Nicu Grigore, acum profesorul univ.

dr. ing. Niculae ªt. Grigore de la Universitatea Petrol ºi gaze din

Ploieºti, dupã ce a obþinut titlul de doctor în ºtiinþe, a parcurs

toate treptele universitare destul de repede, ajungând în vârful

piramidei academice. Ca cercetãtor ºtiinþific principal gradul I, a

publicat peste 100 de lucrãri ºtiinþifice în reviste de specialitate

din þarã ºi din strãinãtate. A scris cãrti ºi manuale universitare,

publicând în edituri de prestigiu, precum cea a Academiei

Române. Volumul, aparut la Editura Tehnicã din Bucureºti,

Dicþionarul specialiºtilor, vol. I, menþioneazã numele prof. univ.

dr. ing. Grigore ªt. Niculae, ca un specialist valoros în domeniul

sãu de activitate, prezentându-se lucrãrile sale ºtiinþifice mai

importante.

Scriind cele de mai sus, am descoperit bucuria de a mã întoarce

în timp, în anii tinereþii ºi de a prezenta, din pãcate, doar câþiva

dintre colegii mei, pe care îi consider, prin spirit pe unii, dar ºi

prin naºtere pe alþii, bolintineni de... excepþie, cu care cetãþenii

din Bolintin Vale ºi nu numai ei, trebuie sã se mândreascã.

Ion Carbarãu ºi ªtefan Ivaºcu
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Dupã o consultare în familie am hotãrât sã însoþim pe Viorica

ºi Alexandru Argeºeanu din Stoeneºtii de Giurgiu într-un pelerinaj

în Þara Sfântã în perioada vacanþei de primãvarã (3-9 februarie

2014). Împreunã ne-am ataºat grupului condus de o doamnã

distinsã ºi bine documentatã de la agenþia Millenium Tour. La

ora 4, în ziua de 3 februarie, organizatorii ne înmânau la fiecare

câte un ecuson cu tricolor pe care trebuia sa-l purtãm în timpul

cãlãtoriei. Pe faþã era trecut numele fiecãrui „Pilgrim” iar pe

verso câteva date de contact pe care le puteam folosi în cazul

când ne rãtãceam de grup. Ne-au îmbarcat într-o cursã Tarom

care a decolat la ora 6:30. Dupã o orã soarele se ridica falnic ºi

grandios din Strâmtoarea Bosforului. În jurul orei 8:30,

comandantul aeronavei o aºeza pe pista aeroportului din Tel

Aviv.

În prima zi am fãcut un tur al capitalei statului Israel, dupã care

am mers ºi ne-am recules la mormântul Sfântului Mare Mucenic

Gheorghe de la Lida. În drum spre Haifa, ne-am închinat la

biserica Stella Maris, construitã, în anul 1836, pe locul unde s-a

aflat într-un refugiu temporar Sfântul Ilie Tesviteanul.

Drumul spre Nazaret a fost deosebit de plãcut. Este un oraº cu

o polulaþie de 70.000 de locuitori evrei, creºtini ºi musulmani,

aici vizitând biserica Buneivestiri, administratã de ordinul

franciscanilor, construitã pe locul unde a stat Sfânta Familie a

Fecioarei Maria ºi a Dreptului Iosif. Somptuoasa cupolã a fost

proiectatã sub forma unui crin rãsturnat cu 16 petale. În anul

1954, arheologul franciscan Fr. Bagatti a descoperit coloanele

ridicate la începutul secolului al II-lea care purtau inscripþia

„Bucurã-te Marie”. Biserica poartã numele Bunavestire pentru

cã aici a venit Arhanghelul Gavriil ºi a adus vestea Fecioarei

Maria cã va fi Maica Domnului.

La o distanþã de 400 de metri de aceastã bisericã se aflã biserica

Arhanghelului Gavriil, care adaposteºte bãtrânul izvor care

alimenta acum 2000 de ani întreaga comunitate a Nazaretului.

Am fost miraþi cã pe zidul de la intrare, în partea dreaptã, erau

scrijelite cu chirilice în tencuialã, douã nume româneºti: Tache

Nistor ºi Constantin Dobre din Focºani, care vizitaserã acest

sfânt lãcaº în anul 1864!

Cina s-a servit pe malul lacului Tiberiada (Marea Galileii), cu

peºte Kinnerat care se gãsea ºi acum douã milenii. Aici, pe þarmul

nordic, Mântuitorul Iisus Hristos a racolat primii apostoli: Petru,

Andrei (care a creºtinat poporul român), Iacov ºi Ioan.

În ziua a doua, dupã micul dejun, am vizitat Muntele Fericirilor

(unde Mântuitorul a rostit Predica celor Fericiþi), Tabgha (locul

unde Iisus a hrãnit 5000 de oameni din trei pâini ºi doi peºti),

Capernaum (unde au fost înfãptuite cele mai multe minuni). În

drum ne-am abãtut pe la Cana Galileii, unde Mântuitorul a fost la

nunta lui Simon Zilotul, împreunã cu ucenicii sãi ºi a înfãptuit

prima minune:

„ªi a treia zi s-a fãcut nuntã în Cana Galileii ºi era ºi mama lui

Iisus acolo. ªi a fost chemat ºi Iisus ºi ucenicii Sãi la nuntã. ªi

sfârºin du-se vinul, a zis mama lui Iisus cãtre el: Nu mai au vin.

A zis ei Iisus: Ce ne priveºte pe mine ºi pe tine femeie? Încã n-

a venit ceasul Meu. Mama Lui a zis celor ce slujeau: Faceþi orice

vã va spune. ªi erau acolo ºase vase de piatrã, puse pentru

curãþirea iudeilor, care luau câte douã sau trei vedre. Zis-a lor

Iisus: Umpleþi vasele cu apã. ªi le-au umplut pânã sus. ªi le-a

zis: Scoate-þi acum ºi aduceþi nunului. Iar ei i-au dus. ªi când

nunul a gustat apa care se fãcuse vin ºi nu ºtia de unde este, ci

numai slujitorii care scoseserã apa ºtiau, a chemat nunul pe mire.

ªi i-a zis: Orice om pune întâi vinul cel bun ºi când se ameþesc,

pune pe cel mai slab. Dar tu ai þinut vinul cel bun pânã acum.

Acest început al minunilor l-a fãcut Iisus în Cana Galileii ºi ªi-

a arãtat slava Sa; ºi ucenicii Sãi au crezut în El” (Ioan 2: 1-11)

La biserica din Cana Galileii se mai pãstreazã douã chiupuri

de piatrã din cele ºase menþionate de evanghelistul Ioan. Tot aici

se pãstreazã o parte din moaºtele mirelui Simon Zilotul.

Dupã amiazã am urcat pe Muntele Tabor unde a avut loc

schimbarea la faþã a Mântuitorului. „ªi dupã ºase zile a luat Iisus

cu Sine pe Petru ºi pe Iacov ºi pe Ioan ºi i-a dus într-un munte

înalt, de o parte, pe ei singuri ºi S-a schimbat la faþã înaintea lor.

ªi veºmintele lui s-au fãcut strãlucitoare, albe foarte, ca zãpada

care nu poate înãlbi aºa pe pãmânt înãlbitorul” (Marcu 9: 2-3). În

fiecare an, la ºase august apare pe cer chipul Fiului lui Dumnezeu

ca dar al rugãciunilor pelerinilor creºtini. Cazarea ºi cina s-au

consumat la hotelul Paradise din oraºul Betleem.

În ziua a treia, grupul nostru de pelerini, între care stareþul

Ieronim ºi preotul Ionuþ Lupei, care au dat deseori explicaþii

evenimentelor descrise de cei patru evangheliºti, a vizitat Muntele

Mãslinilor ºi Mica Galilee. Aici, Mântuitorul s-a arãtat de douã

ori apostolilor Sãi înainte de a se înãlþa la cer. Amintim cã de pe

Muntele Mãslinilor, Iisus a intrat cãlare pe un mãgar, în Duminica

Floriilor, în Ierusalim. Am fost oaspeþii bisericii Pater Noster,

construitã de prinþesa Belgiei în anul 1874 pentru cãlugãriþele

carmelite. Aici se gãsesc fixate pe ziduri 80 de plãcuþe cu inscripþia

Tatãl Nostru, în diverse limbi printre care ºi cea românã. Am

mers în pelerinaj la mãnãstirea Eleon, de unde Iisus Hristos s-a

înãlþat la Dumnezeu, ºi la mãnãstirea Maria Magdalena.

Un popas mai prelung l-am petrecut în Grãdina Ghetsimani,

de unde în Joia Mare romanii l-au arestat pe Mântuitor dupã ce

primise sãrutul lui Iuda. Mãslinii care compun livada dateazã de

mai bine de 2000 de ani. Unul dintre ei, am aflat cã are opt metri

în diametru. În imediata apropiere a Grãdinii Ghetsimani se aflã

Biserica Agoniei, numitã ºi Biserica tuturor naþiunilor, deoarece

12 naþiuni catolice au fãcut donaþii pentru zidirea acesteia în anul

1924. Pe o piatrã aflatã în interiorul sfântului lãcaº, Iisus s-a

rugat la Dumnezeu sã-i dea putere sã treacã prin toate suferinþele

pentru a spãla pãcatele omenirii. Pe faþadã

sunt înfãþiºaþi cei patru evangheliºti, avându-

l pe Iisus Hristos în mijloc închinându-se

pentru suferinþele Sale Tatalui. S-a vizitat ºi

mãnãstirea Sfântului ªtefan (primul martir).

Am intrat în cetatea Ierusalim pe Poarta

Sfântului ªtefan. Oraºul este locuit de evrei,

arabi ºi creºtini. Pentru poporul evreu

importanþa îi rezidã din templul construit de

regele Solomon în anul 950 î.Hr. ºi reconstruit

de Irod cel Mare în anul 22 î.Hr. Din Templu

a mai ramas numai zidul de vest, numit Zidul

Plângerii, unde evreii merg ºi se roagã zilnic.

Creºtinii apreciazã cã între zidurile

Ierusalimului Iisus Hristos, fondatorul religiei

lor, a fost rãstignit ºi apoi a înviat din mormânt.

Musulmanii îl preþuiesc ca locul de unde

Mahomed a fãcut cãlãtoria în rai. Cetatea are

nouã porþi, dintre care numai Poarta de Aur

este închisã din jurul anului 1500. Se zice cã

aceastã poartã se va redeschide când va reveni

Mântuitorul Iisus Hristos pe pãmânt. Cea mai

frumoasã este consideratã Poarta Damascului.

În Ierusalim am strãbãtut Via Dolorosa, drumul pe care l-a

parcurs Mântuitorul cu Crucea în spate pânã pe Golgota unde a

fost crucificat. Alãturi se aflã Piatra Ungerii, locul unde trupul

lui Iisus Hristos a fost aºezat ºi uns cu uleiuri scumpe, dupã care

a fost înfãºurat într-un giulgiu ºi înmormântat. Astãzi, Sfântul

Mormânt se aflã în biserica Sfântul Mormânt, construitã pe locul

unde Hristos a fost înmormântat ºi înviat. Pelerinii merg ºi se

roagã la Sfântul Mormânt în fiecare zi. În imediata apropiere se

aflã biserica Anastasia (înviere, în limba greacã).

În ziua a patra ne-am trezit de dimineaþã, la ora 5 ºi ne-am

grãbit sã asistãm la Sfânta Liturghie oficiatã de preoþii armeni la

biserica Naºterii Domnului din Betleem, unde Fecioara Maria a

fost împodobitã de Dumnezeu cu durerile Facerii. Este consideratã

cea mai veche bisericã ortodoxã din lume. Am vãzut Steaua

Betleemului, locul unde a fost nãscut Mântuitorul. Biserica

aparþine comunitãþilor greacã ºi armeanã. Am revenit în Paradise

pentru micul dejun, apoi am plecat iarãºi la drum. Am fost oaspeþii

mãnãstirii Sfântul Sava, situatã pe valea râului Kidron, în deºertul

Iudeii. În apropierea bisericii, Sfântul Nicolae a fost pustnic o

vreme.

Dupã ce am trecut pe la mãnãstirea Sfântul Teodosie ne-am

oprit la mãnãstirea Câmpul Pãstorilor. Dupã tradiþie, se spune cã

pãstorii care se aflau pe câmp cu turmele în noaptea de 25

decembrie, au fost anunþaþi de îngeri sã priveascã steaua care se

afla deasupra Betleemului. „Iar dupã ce îngerii au plecat de la ei,

la cer, pãstorii vorbeau unii cãtre alþii: Sã mergem dar pânã la

Betleem, sã vedem cuvântul acesta ce s-a fãcut ºi pe care Domnul

ni l-a fãcut cunoscut. ªi grãbindu-se au venit ºi au aflat pe Maria

ºi pe Iosif ºi pe Prunc, culcat în iesle” (Luca 2: 15-16). Am lãsat

în urmã Câmpul Pãstorilor ºi ne-am deplasat la Ain Karem unde

Fecioara Maria a venit la veriºoara ei Elisabeta, care aºtepta sã

nascã pe fiul sãu Ioan. Am adus rugãminþile noastre pline de

evlavie în biserica Sfântului Ioan Botezãtorul, reconstruitã în

anul 1935, apoi am mers la peºtera unde Sfântul Ioan Botezãtorul

s-a nevoit 30 de ani.

Ziua a cincea a debutat cu o trezire devreme, la ora 5:30. Dupã

micul dejun am purces spre biserica Adormirii ºi Mormântul

maicii Domnului, ziditã la începutul secolului al II-lea d.Hr.,

unde am asistat la Sf. Liturghie oficiatã de preoþi ortodocºi, greci

ºi români. Apoi am vizitat Mormântul Regelui David ºi am mers

în audienþã la Patriarhul ortodox al Ierusalimului, Preafericitul

Teofilos, cãruia i-am oferit, din partea tuturor membrilor grupului

de pelerini români care au semnat, o carte, apãrutã anul trecut la

Editura Grai ºi Suflet – Cultura Naþionalã, din Bucureºti,

recompensatã cu Premiul Clio la Salonul International de Carte

de la Chiºinãu din 2013, cu titlul Mihai Viteazul „Io Mihai Voievod

din mila lui Dumnezeu Domn al Þãrii Româneºti ºi al Ardealului

ºi a toatã Þara Moldovei”, al cãrei autor este semnatarul acestor

rânduri.

Menþionez cã Patriarhul ortodox al

Ierusalimului ne-a primit cu o deosebitã

ospitalitate, ne-a tratat cu câte un pãhãrel de coniac

ºi bomboane ateniene. A fost bine dispus. S-a

bucurat, ca un copil, de cartea pe care i-am oferit-

o ºi la rândul Înaltei Sale Preafericiri mi-a dãruit o

Istorie a Greciei scrisã în limba elenã. Dupã ce

ne-a binecuvântat pe toþi, ne-a urat pelerinaj plãcut.

Aa! Era sã uit. Patriarhul mi-a dãruit ºi o iconiþã

de argint cu totul deosebitã, care se acordã numai

unor personalitãþi. Aranjamentul audienþei cu

Preafericitul a fost tocmit în tainã de distinsa ºi cocheta doamnã

Melany, reprezentanta agenþiei.

Am revenit la Sfântul Mormânt, dupã care ne-am îndreptat

spre Betania unde am vizitat mormântul lui Lazãr, pe care

Mântuitorul l-a înviat la insistenþele celor douã surori, Maria ºi

Marta. Aici, în Betania, am fãcut un parastas la propunerea

„jupâneselor” lui Cristinel Lungu ºi Petru Cojocariu, Mariana ºi

respectiv Mioara. Cu acest prilej au fost pomeniþi toþi dispãruþii

apropiaþi membrilor grupului nostru. Parastasul a fost oficiat de

preotul Ionuþ Lupu ºi de stareþul Ieronim. Dupã parastas, am

pãrãsit Betania ºi ne-am retras în Paradise, în Betleem.

În ziua a ºasea am plecat spre Oraºul

Palmierilor, Ierihon, cea mai veche aºezare

din lume încã în fiinþã, datatã din anul 7000

î.Hr. Aici se aflã un aºezãmânt românesc, o

bisericã cu hramul Naºterea Domnului ºi

douã paraclise, unul închinat Cuvioasei

Parascheva ºi celãlalt închinat Sfinþilor

români. Aºezãmântul posedã ºi un motel cu

56 de locuri. În trecere, am vizitat biserica

Dudul lui Zaheu.

O importanþã deosebitã pentru grupul

nostru de pelerini a avut-o vizitarea locului

unde Mântuitorul a fost botezat de Ioan

Botezãtorul în apele râului Iordan. În trecut,

statul român a posedat un schit pe malul

Iordanului, dar a fost pãrãsit în urma

rãzboiului dintre evrei ºi palestinieni. În

prezent locul este ruinat. Apoi am urcat pe

muntele Carpentaria sau Muntele Ispitirilor,

unde Iisus Hristos a fost ispitit de diavol timp

de 40 de zile. „Iar Iisus, plin de Duhul Sfânt,

s-a întors de la Iordan ºi a fost dus de Duhul

în pustie. Timp de 40 de zile fiind ispitit de

diavolul...” (Luca 4: 1-2). Un alt popas l-am fãcut la mãnãstirea

Hozeva, în pustiul Iudeii. Aici a fost, o perioadã de timp, stareþ

Sfântul Ioan Iacob de la Neamþ. În apropiere am vizitat peºtera

unde s-a nevoit Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul timp de trei ani

ºi jumãtate. Drumul nostru a continuat spre Marea Moartã, aflatã

cu 450 de metri sub nivelul oceanului planetar. Poartã acest

nume deoarece în apele ei nu poate trãi nici un organism datoritã

cantitãþilor mari de sulf ºi potasiu. Are un conþinut de sare de

25%, deºi în ea se varsã râul Iordan. Undeva, prin apropiere de

Marea Moartã s-au aflat strãvechile aºezãri Sodoma ºi Gomora.

În ziua a ºaptea am ieºit din hotelul Paradise cu bagajele tocmite

ºi ne-am îndreptat spre Ierusalim. Am vizitat din nou biserica

Sfântului Mormânt, Golgota, Piatra Ungerii ºi locul unde s-a

consumat Cina cea de Tainã, în timpul cãreia Mântuitorul îl va

demasca pe Iuda ca cel care îl va trãda. Am poposit la Pretorium,

unde Iisus Hristos a fost judecat de Pilat din Pont, la închisoarea

aflatã sub casa lui Ana ºi Caiafa, unde Iisus a rãmas noaptea

dinaintea Crucificãrii. Am vizitat ºi biserica româneascã din

Ierusalim cu hramul Sfântului Gheorghe. Cãtre amiazã autocarul

în care ne aflam se deplasa spre Tel Aviv. Am zãbovit trei ore pe

þãrmul Mãrii Mediterane în portul Haiffa. La orele 17 ne aflam,

deja, la aeroport unde am fãcut formalitãþile de îmbarcare pentru

revenirea acasã. La ora 20:30 o aeronavã Tarom a decolat în

siguranþã de la Tel Aviv spre Bucureºti. Am luat cu noi frumoasele

amintiri ale acestui pelerinaj plãcut. La orele 22:45 ne aflam pe

aeroportul „Henry Coandã” de la Otopeni, unde depãnam impresii

aristocrate. Cine ºtie dacã vom mai avea ocazia sã simþim asemenea

trãiri!

Mulþumim Melany, mulþumim Ierusalim!

Ierusalim, Poarta Damascului

Pelerin în Þara Sfântã
Prof. dr. Marin Alexandru CRISTIAN
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Mersul târgului
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Clubul de istorie
Ciprian NECªUÞU

ªtefan CRUDU9.03.2014 - Ultimul cizmar din Bolintin

Dupã o sãptãmânã de ploi abundente, ultima „babã” a fost

reprezentatã de o zi semiînsoritã iar târgul îmbelºugat ºi ieftin.

Mãrfuri diverse, de la cele din recolta anului trecut, pânã la cele

proaspete, trufandale de solar: ceapã ºi usturoi verde (1 leu

legãtura), spanac cu 2-2,5 lei/leg. – frumos, pãtrunjel, ridichi de

lunã, salatã autohtonã 1-1,5 lei/buc. Preþuri normale. Am cumpãrat

rãsaduri de salatã ºi varzã timpurie pentru solar mai devreme ca

niciodatã.

Destul de ieftine legumele. Cartofii, din abundenþã, cu 1,4-1,5

lei/kg foarte frumoºi. Cei de sãmânþã, 1 leu/kg. Cerealele, la cel

mai mic preþ din ultimii ani: 33 lei/sac x 3 duble. E drept cã ºi

dublul era cam sub capacitatea standard (dacã ai unul calibrat,

original, constaþi acasã cã ai plãtit trei dar ai cumpãrat în realitate

2 ºi jumãtate). Clienþii noºtri... fraierii noºtri! C-aºa-i negustoria.

Muncã puþinã, profit cât mai mare! Mere foarte multe. Dupã

nevoi ºi pungã: 1-4 lei/kg. Cele de 2,5 lei erau, cred, cele mai

bune (ºi soiuri diverse). Deci, repet, abundenþã dar „nema”

cumpãrãtori. De-abia sãptãmâna viitoare începe încasarea

pensiilor ºi iar cresc preþurile, pentru cã aºa-i târgul –

capricios ºi oscilant, cerere ºi ofertã. La lapte, cu toatã

reducerea, au plecat cu marfa acasã. Ce va fi laptele

duminica viitoare? Aþi ghicit! Brânzã proaspãtã. Ouãle:

0,5 lei/buc. Alãturi, puii de 2 sãptãmâni cu 3,5 lei/buc.

Calcul de profan: cu 0,5 lei/buc., peste 3 sãptãmâni ai

putea avea pui de o zi mâncând rãbdãri prãjite, dragavei

ºi urzici ºi consumând curent pentru incubator.

P.S. O veste tristã: A decedat ieri Tibi Neagu, ºeful

A.D.P.-ului Bolintin ºi implicit al târgului. Pãcat. Era

cumsecade ºi apreciat. Oare cine-i va lua locul (baban de

altfel)? Bucuraþi-vã ºi vã veseliþi cãci târgul nostru aºa

va fi mereu. Cum îl vedeþi, duminicã de duminicã. Asta

pentru cã existã ºi persoane care nu pot veni niciodatã

duminica dimineaþa, deoarece participã la slujba oficiatã

la bisericã. Doar noi, pãcãtoºii, alegem târgul în loc sã

ne rugãm (ºi mai mâncãm ºi mici în post!).

Fiind ºi mucenicii, lipsea cel mai bãtrân cizmar din

Bolintin – Mitu lui Broinac – rãmas acasã (singur ºi

vãduv) sã facã mucenici. La datorie era doar Gigi Rozii.

Cândva, cizmarii cu papuci din piele model autohton

erau nelipsiþi, mai ales primãvara, înainte de Paºti. Acum

vând anemic cu 45 lei/per. la câteva babe melancolice

care nu-i agreeazã pe cei din plastic (care oricum sunt

pentru acasã).

16.03.2014 - Blocaj auto ºi fiscal

De la „cartier” ºi pânã la (fostul) I.R.P.C.I. zeci (sute poate) de

maºini pe ambele laturi ale strãzilor Republicii ºi Palãncii. Nici

un loc liber. Atâta doar cã oamenii nu stau prea mult. Cumpãrã ºi

pleacã, sã facã loc la alþii. Mare problemã parcarea. O zi de târg

extrem de animat de la prima orã. Toata lumea mulþumitã! Mai

ales vânzãtorii. Dar ºi casierii A.D.P. care se vãitau cã au terminat

chitanþierele. Cumpãrãtorii au fost în bani: s-au încasat pensiile.

Verdeþuri la discreþie. Vremea caldã a favorizat creºterea

zarzavaturilor în solare ºi oricum, salata ºi spanacul trebuiau

recoltate ca sã facã loc altor legume.

23.03.2014 - Cocoºei la zece lei!

La intrarea din strada Palanca erai întâmpinat cu aceastã reclamã

inspiratã. Sigur, se referea la rasa piticã de gãini. Dar se aflau

expuse strategic zeci de cuºti cu gãini de rasã, porumbei de

diferite rase, pãsãri de apartament, iepuri de casã. Preþuri destul

de ridicate, ca pentru cunoscãtorii pasionaþi. În rest, târg obiºnuit,

fãrã ceva special de consemnat.

30.03.2014 - Bruma îngheaþã afacerile

Dupã o noapte cu cer senin, pe fondul unui aer rece venit din

câmpia rusã – spuneau meteorologii – dimineaþa ne-am trezit cu

brumã groasã ºi pojghiþã de gheaþã în adãpãtoare. Vânzãtorii –

primii – au resimþit temperatura scãzutã tremurând pe lângã tarabe

în aºteptarea clienþilor. Care nu prea au venit. Au lipsit ºi mulþi

producãtori preocupaþi cu lucrãrile de primãvarã în sere ºi solare

sau pe câmp. Marfã era destulã. Spre ora 10:00 se observau

urmãrile: rãsadurile expuse erau atinse de brumã ºi nu se vindeau.

În condiþiile capriciilor primãverii, cu greu te-ai încumeta sã

plantezi atât de timpuriu. Iar dacã nu ai solar riºti sigur sã þi se

compromitã munca ºi sã pierzi banii. Deci, o stare de buimãcealã

în toate sectoarele. Mulþi cartofi de mâncare ºi de sãmânþã la

preþuri diverse: 1-2 lei/kg. Cei de sãmânþã cu 30% mai ieftini ca

duminica trecutã ºi de calitate foarte bunã (încolþiþi bine, rãmaºi

de la plantat). Foarte multe rãsaduri (imature, necãlite ºi prea de

timpuriu scoase la vânzare – castraveþi, dovlecei ºi chiar pepeni).

Mi s-a pãrut o exagerare din dorinþa de a avea primii marfa.

Calcule greºite. Tot la intrarea cu pãsãri, imediat în stânga, se

observã câteva soiuri de puieþi de pomi altoiþi care provin din

pepiniera lui „Gabi din Ogrezeni”. Printre ei celebrul soi de pere

zis „Matache” din Bolintin. Cine-i dl Gabi? De fapt a fost un

mare altoitor (ultimul din zonã) care a asigurat renumele pãrului

de toamnã bolintinean dar ºi a altor specii adaptate zonei, e drept

la un preþ mai mare decât al negustorilor ºi moldovenilor care îºi

fac reclamã sortimentelor cu fotografii colorate þipãtor dar care

încurcã nu numai soiurile dar ºi speciile. Dupã moartea sa acum

trei ani, la o vârstã înaintatã (88 ani parcã) – l-am cunoscut foarte

bine ºi i-am admirat priceperea ºi pasiunea cu care lucra –  acum

se ocupã de pepinierã una dintre fete cu soþul sãu. Un exemplu

de afacere prosperã (vezi foto).

6.04.2014 - De sus burniþã, de jos fleºcãialã

Dupã o noapte cu ploaie anunþatã, mã aºteptam ca sã gãsesc

târgul subþiat de „competitori” ºi de frig. Dar nu a fost aºa.

Cumpãrãtorii au venit hotãrâþi, au acþionat repede ºi au plecat

fãrã sã mai întârzie la câte un mic ºi-o bere. Marfã destulã,

preþuri mici (zarzavaturi trufanda: ridichi lunã,

ceapã ºi usturoi verde, salatã, toate la 1 leu per

legãturã sau bucatã!). Tarabele pline de ridichi

ºi salatã, ca niciodatã. ªi exagerat de multe

rãsaduri, de toate mãrimile ºi sortimentele.

Pentru solare meritau cumpãrate pentru

timpurietate dar cum ºi în aceastã sãptãmânã

vremea se anunþã schimbãtoare, cu episoade

de rãcire severã, este bine sã fim precauþi. Eu

însã mã bazez pe solarul meu ºi am riscat

sperând ºi ca temperaturile pe timpul nopþii sã

nu scadã sub zero grade.

13.04.2014 - Duminica Floriilor. Alei podite

(versus Podul Mogoºoaiei). Invazia

rãsadurilor

Dupã douã zile de ploi bogate cantitativ care

au transformat târgul în zloatã, puhoi de

cumpãrãtori (vreme însoritã). Marfã din

belºug. Carnea – puþinã – s-a terminat repede

(de teama controalelor dinainte de Paºti). Doar

„mãcelarul cartierului” aºteaptã foametea ca sã-

ºi vândã marfa: este imun la controale de acest

fel. Instantaneul zilei: o vânzãtoare de specialitãþi

din carne cu faþa mãslinie ºi cu fes alb ca laptele

(nu era nevoie de atâta contrast pentru a-ºi etala

etnia) vindea mici având o mãnuºã în mâna dreaptã iar în stânga,

cu care þinea câþiva mici lipiþi în palmã era fãrã acest „inutil”

echipament. Vedeþi aºadar ce mâncaþi? Puþin mai încolo, nea

Mitu „sãmânþarul” etala niºte gunoaie în mijlocul aleei (se lãuda

cã el însuºi le aruncase din locul unde-ºi fixase taraba mobilã ºi

personalã). Nãravuri de Bolintin. Oamenii înotau prin noroi (ºi

eu am adus acasã o mostrã pe pantofi). Exagerat de multe rãsaduri

în condiþiile în care pericolul de brumã existã ºi în urmãtoarea

sãptãmânã. Duminica viitoare nu e târg. Paºte fericit ºi

îmbelºugat!

ªedinþa din 15 martie 2014 a marcat împlinirea a trei

ani de la debutul Clubului de istorie. A fost ediþia cu

numãrul XIX ºi, aºa cum ne-a obiºnuit, a fost plinã de

subiecte interesante ºi dezbateri, nu de puþine ori, aprinse.

Deºi tema recomandatã a fost aniversarea a 581 de

ani de la prima atestare a Bolintinului, chiar pe 15 martie

1433, materialele prezentate au fost destul de diverse.

ªedinþa a debutat cu versurile dlui Dumitru Dumitricã,

ce au avut ca motive Sabarul, Bolintinul, Eminescu.

Secþiunea istoricã a fost deschisã de dl colonel Nicolae

Stoica, care a prezentat o serie de artefacte din cel de al

doilea rãzboi mondial, însoþite de poveºtile

corespunzãtoare, precum ºi

de preocupãrile dumnealui

legate de realizarea unei

monografii a satului Dârvari

– Ciorogârla. Profesorul

Corneliu State a prezentat o

micã colecþie de medalii ºi

monede, precum ºi o recenzie

de carte, gãzduitã de altfel ºi

în paginile revistei Sud.

Gabriel Stegãrescu a vorbit

despre participarea ºi

succesul înregistrat la un

concurs ºcolar pe teme

istorice, precum ºi despre

ultimele cercetãri întreprinse

la Academie ºi Arhivele

Statului. Despre strãzi ºi

toponime mai vechi sau noi

legate de acestea a susþinut o

lungã expunere ªtefan

Crudu. Am aflat cã titulatura

strãzilor þine nu numai de

tradiþie, evenimente ºi personalitãþi cultural-istorice ci

ºi de indolenþã ºi lene. De aici ºi strãzi denumite încã 23

august, Republicii, Partizani, 1 mai sau Principalã. Vasile

Grigore a vorbit despre un vechi ºi savuros – prin

conþinut – document, care redã „grozãviile” întâmplate

pe vremea „zaverei” de la 1821, care, se ºtie desigur, a

trecut ºi pe la Bolintin, mai întâi în martie ºi apoi în luna

mai, loc de unde Tudor Vladimirescu a trimis vestita sa

proclamaþie cãtre bucureºteni. Discuþiile au fost

întreþinute de toþi participanþii, dintre care nu trebuie

sã-i uitãm ai menþiona pe Marian Grigore, Ciprian

Necºuþu, Fãnela Constantin, Floricã Dan, Milica Dan

sau Constanþa Crudu.

Urmãtoarea ediþie a Clubului de istorie a fost

programatã pentru sâmbãtã, 10 mai 2014, de la orele 17

la 20 (poate mai mult!), cu invitaþi deosebiþi ºi o temã

legatã de literaturã ºi de vechi neamuri bolintinene.

Doritorii a participa sunt asteptaþi cu plãcere ºi fãrã

restricþii, amãnunte putându-le obþine de la telefoanele

redacþiei din ultima paginã a revistei.
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Sã citim, sã scriem...
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Cititorul de serviciu

Reviste, Reviste...

De ceva vreme, una dintre iniþiativele bune ale administratorilor

educaþiei româneºti, am numit programul ªcoala altfel, permite

elevilor sã iasã din cotidianul orelor de curs ºi sã ia contact cu

alte realitãþi. Asociaþia pentru culturã ºi tradiþie istoricã

Bolintineanu a fost implicatã, la fel ca ºi anul trecut, în acest

eveniment, încercând sã-l tranforme într-unul cultural, depãrtat

de „mondenismul” cotidian. De acestã datã, în colaborare cu

ªcoala Gimnazialã nr. 1 Bolintin Vale, cu conducerea acesteia ºi

cu ajutorul corpului didactic au fost organizate manifestãrile

denumite Sã citim, sã scriem... Trei scriitori bolintineni. Ele s-au

desfãºurat în ziua de 7 aprilie a.c. ºi au avut ca obiectiv scoaterea

în relief a importanþei creatorului, literar în cazul acesta, pentru

Trei scriitori bolintineni
societate ºi naþiune. De asemenea, s-a dorit realizarea unei

conexiuni între autori consacraþi, apropiaþi fizic spaþiului

bolintinean ºi elevi cu creaþiile lor. Pentru aceasta Asociatia a

invitat pe scriitorii Dumitru Dumitricã (Bolintin Deal), Floricã

Dan (Bolintin Vale) ºi Victor Pencu (Pãdureni – Buturugeni),

realizând astfel nu numai un climat literar ci ºi sã arunce „o punte

spiritualã peste ape”, dupã cum s-a exprimat unul dintre vorbitori,

atâta vreme cât dl Dumitricã este de pe stânga Sabarului, dl

Pencu de pe dreapta Argeºului, iar dl Dan Floricã între ape, la

mijloc de Argeº ºi Sabar.

Cei trei invitaþi au vorbit despre viaþa ºi creaþiile lor literare,

recitându-le elevilor din operele dumnealor. La rându-le ºi elevii

au citit din cãrþile celor trei scriitori, cu emoþia specificã vârstei ºi

momentului, câþiva dintre ei prezentându-le propriile creaþii care

au fost primite favorabil, cu cuvinte de încurajare ºi perfecþionare.

Despre Dumitru Dumitricã, Victor Pencu ºi Floricã Dan au vorbit

Vasile Grigore ºi ªtefan Crudu, precum ºi profesorii Constanþa

Crudu ºi Marian Dumitru, elogiindu-le scrierile ºi marcând teme

ºi motive din creaþiile acestora.

Momentul a fost ambientat de muzica pregãtitã de Ciprian

Necºuþu, pe interpretarea grupului Mondial, al cãrui membru,

compozitorul Romeo Vanica, a fost profesorul ºcolii din Bolintin

Vale, precum ºi de aceea a bolintinencei Ilinca Cerbacev.

Sã citim, sã scriem... Trei scriitori bolintineni a marcat un

moment cultural deosebit, pentru al cãrei succes se cuvine sã

felicitãm Asociaþia pentru culturã ºi tradiþie istoricã

Bolintineanu, ªcoala Gimnazialã nr. 1 Bolintin Vale ºi sã le

mulþumim celor trei scriitori invitaþi.

(continuare în pag. 20)

Mozaicul, serie

nouã, an XVII, nr. 1-2

(183-14), 2014. Din

acest numãr al revistei

craiovene am remarcat dosarul Adrian Marino: exerciþii de

disciplinã a creaþiei, coordonat de Maria Dinu. El cuprinde articole

semnate de Sorina Sorescu, Ion Bogdan Lefter, Andreea Mihãilescu,

Gabriel Nedelea ºi Florina Ilis din care citãm: „În ciuda faptului cã

a scris enorm ºi n-a pierdut niciodatã prilejul sã-ºi explice opera,

Adrian Marino n-a fost un spirit care sã poatã fi înþeles sau urmãrit

cu uºurinþã, cu atât mai mult cu cât, prin felul sãu de a fi, închis,

taciturn, foarte exigent cu sine ºi cu semenii, n-a reuºit, decât cu

mici excepþii, sã atragã simpatia celorlalþi.” (p. 3). Ne-au mai atras

atenþia materialele prezentate de Ion Buzera (poezia cotidianului

cosmic, p. 9), Florin Colonaº (nu te supãra, nene Iancule!, p. 19)

ºi mai cu seamã Walter Benjamin (suprarealismul: ultimul

instantaneu al intelectualitãþii europene, p. 17), traducere din limba

englezã de Andra-Elisabeta Bâþicã.

Litere, an XV, nr. 4

(169), aprilie 2014. „Cu

numãrul de faþã, revista

Litere intrã în cel de-al

cincisprezecelea an de

apariþie neîntreruptã. În asemenea momente, am sentimentul cã

mai trebuie sã urcãm o treaptã, mã gândesc cã ar putea fi ultima ºi

rememorez (uneori în scris) drumul parcurs.” (Tudor Cristea, p. 1)

Îi urãm ºi noi, foarte bunei ºi îndrãgitei reviste târgoviºtene

(gãeºtene), la „cât mai multe trepte!”. Ne-a plãcut foarte mult

Camil Petrescu, portret restrâns la anii din urmã (Henri Zalis, p.

9-11), precum ºi Arta neoliticã în România – unele nedumeriri

(Manole Neagoe, p. 99, 100). Destulã uimire ne-a stârnit articolul

dlui George Coandã despre Starea de românitate. Momente istorice

pretârgoviºtene (p. 97, 98). De bunã seamã, cel puþin în privinþa

nuanþelor, nu împãrtãºim aceleaºi opinii. Am citit prozã de Marian

Rãdulescu, Iulian Filip, George Toma Veseliu ºi pagini de poezie

aparþinând autorilor Vasile Ghica, Silvia Bitere, Dumitru Panã.

B u c o v i n a

literarã, serie nouã, nr.

1-2 (275-276), ianuarie –

februarie 2014. Ca de

obicei, excelentã prezentare

graficã a publicaþiei sucevene. Din paginile 2-4, Liviu Ioan

Stoiciu, incisiv ºi pertinent, ne vorbeºte despre Banul public ºi

vizibilitatea scriitorului român: de la Premiul Naþional „Mihai

Eminescu”, prin FILIT, pânã la N. Manolescu. Din articolul lui

Ioan Þicalo extragem un argument pentru „îndemnul la

pomenire”: „Nicolae Cârlan e un alergãtor de cursã lungã ºi,

spre satisfacþia celor care îl cunosc, nu oboseºte. Izbânzilor sale,

multe ºi notabile în plan muzeistic sau de istorie ºi critica literarã,

li s-a adãugat un tom reprezentativ de aproape 1300 de pagini,

format mare, intitulat Nicolae Labiº – Opera magna, Editura

D i l e m a

veche, an XI, nr.

531, 17-23 aprilie

2014. În pagina

patru, Rodica Zafiu

abordeazã problema „miliþienilor la borcan” ºi a altor „daravele”

lingvistice, iar, ceva mai jos, Liviu Papadima: „Sper ca cititorii

Dilemei vechi sã împãrtãºeascã crezul meu cã, în materie de

educaþie, avem cu toþii încã de aflat, de învãþat, de reflectat.”, întãrit

de subtitlul: „Ce-i cu scandalul ãsta în educaþie? Voi sã fie liniºte!”.

Despre pagina 7 nu spun nimic, însã nu i-aº fi simþit lipsa. Ar fi

obligatoriu de citit Codrin Liviu Cuþitaru (Un mizil(ic) plin de

semnificaþii, p. 8 – de-a râsu-plânsu, între Caragiale ºi Mizil),

Valeriu Nicolae (Þiganizãri, înmormântãri, cireºe ºi Winnetou,

p. 9 – care stârneºte dar nu boiereºte), Cãtãlin ªtefãnescu (Lege ºi

ordine, p. 10 – bun ºi la obiect de aceastã datã), precum ºi, un

interviu cu un Lech Walesa anacronic, prea subiectiv ºi rãutãcios

pentru o analizã pertinentã (p. 21).

Lidana, Suceava, 2013. A trudit la el ani mulþi ºi, aºa cum aratã,

volumul e candidat sigur la un premiu al Uniunii Scriitorilor.”

(Un adevãrat monument literar, p. 15-17). Am citit cu plãcere

excelentul Portret în cãrbune fãcut Olgãi Cantacuzino de Al.

Cistelecan (Basarabeanca electricã, p. 32-34), ca ºi captivanta

incursiune a dlui Florin Colonaº prin lumea fotografiei

(Suceveanul Berman, un as al fotoreportajului, p. 86, 87).

R o m â n i a

literarã, an XLVI,

11 aprilie 2014. De citit

cronica lui Cosmin

Ciotloº (O ºedinþã de

cenaclu, p. 7) în care nuanþeazã spiritul Junimii ieºene pornind

de la paginile memorialistice ale lui George Panu. De asemenea,

articolele semnate Rãzvan Voncu (O recuperare postumã, p.

15) sau Nicolae Coande (John Berryman – „o geografie a

tristeþii”, p. 22). Subscriem la cele spuse de Horia Gârbea: „De

ani de zile scriu cã o elementarã politeþe faþã de limba românã

impune scrisul cu semne diacritice ºi cã prezentarea poeziilor în

format center este o dovadã de þopenie...” (p. 16) ºi încheiem cu

tristeþea Cronicarului: „Un proiect de lecþie de literaturã românã,

popularizat pe mai multe site-uri cu profil didactic, plin de itemi

(sic!) pretenþioºi, greoi formulaþi, din care fiþi atenþi, elevul aflã

cã studiazã, la clasã, stilul marelui povestitor... I.L. Creangã. O fi

dat cu copy-paste, o fi combinat neglijent niºte texte, conteazã

mai puþin. Fapt e cã doctul document, a cãrui bibliografie, spune

Maria Iordanescu, numãrã 11 surse, de la DEX la Istoria... lui

Cãlinescu, e via ilustrare a formelor fãrã fond, a greºelilor în aºa

fel plasate încât sã compromitã totul, a lumii pe dos. Ca tematicã,

e de-acolo, cum s-ar zice, din vremea Junimii, însã reflectarea,

într-un asemenea plan de lecþie, a vremii noastre, a nivelului

unor profesori de azi e, vai, foarte tristã...” (p. 24).

Pãcatele limbii...

Florin COLONAª

Cine ºi-ar fi putut închipui cã o doamnã cu o staturã firavã,

ajunsã la o vârstã venerabilã, care trudea în zori, dar ºi pe înserate

într-o mare grãdinã aflatã între casele unui cartier central al

Capitalei este o mare pictoriþã?

Suprafaþa bogatã  în metri a grãdinii constituia eden-ul ei din,

care dovedind o minuþie similarã celeia pe care o avea în alegerea

culorilor de pe paletã, a reuºit sã facã din lumea fascinantã a

plantelor, o mirificã oazã de culori. Plantase ºi arbori, avea ºi o

producþie de fructe ºi se mândrea cu smochinele provenite de la

arborii pe care-i îngrijea ºi oferea cunoscuþilor câte un borcan cu

dulceaþã din fructele culese la sfârºit de sezon. Era, în fond, o

precursoare a ceea ce ne place sã numim astãzi produse ecologice.

Avea în findul grãdinii, straturi „cu de toate”, trebuincioase

gospodãriei ºi era teribil de mândrã sã etaleze în coºuri de rãchitã

produsele obþinute din grãdina la care trudea singurã, plãcându-

i sã împãrtãºeascã altora din experienþa grãdinãritului. Te ºi mirai

de unde atâta vlagã la fãptura aceasta, care ºi la nouã decenii de

viaþã avea aceeaºi dragoste pentru a cultiva pãmântul ºi a-i respecta

rodul. Cu pãlãria de pai, cu stropitoarea ºi grebla, cu foarfeca de

trandafiri, sau cu prãjinile cu care sprijinea crengile încãrcate de

fructe, înconjuratã de câteva feline dolofane, care mieunau în cor

exprimându-ºi dragostea faþã de ocrotitoarea lor, aºa treceau pe

nesimþite orele din viaþa unei mari creatoare de frumos.

Grãdina ºi minunãþiile ei era ea însãºi o generatoare de subiecte.

Aici, în dupã-amiezile de varã, uneori, Wanda ºi prietenele ei,

colege într-ale artei se întruneau în veritabile ateliere de creaþie în

aer liber. La aceste ºedinþe de cenaclu plastic participau, în afara

amfitrioanei Wanda Sachelarie-Vladimirescu, Iulia Simu, Edith

Mayer, Lucia Cosmescu, Lili Pancu, Ligia Macovei sau Nuni

Dona. Alteori, în serile lungi de toamnã sau de iarnã, aceeaºi

întrunire colocvialã se desfãºura în apartamentul spaþios al

artistei, aflat la primul cat al vilei care strãjuia stradal grãdina.

Existã un tablou, Casa roºie, cu o imagine aproape de basm a

casei privitã dinspre grãdinã. Izbitoare asemãnare a acestui tablou

cu o lucrare a marelui pictor norvegian Edvard Munch, intitulatã

identic, dovadã cã aºa cum spune proverbul „marile spirite se

întâlnesc”. Nu numai acest subiect, dar ºi arta celor doi se

intersecteazã din punct de vedere al concepþiei, esteticii ºi al

cromaticii în cadrul expresionismului, fãrã sã fie vorba de aceeaºi

construcþie are o mirificã asemãnare.

De la Podu’ Izvor citire...
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Wanda ºi ofranda pãmântului
(urmare din pagina 19)

Florin COLONAª

În ceea ce priveºte grãdina, ca

temã în pictura româneascã, ea a

devenit din ce în ce mai atractivã,

mai ales în ultimele decenii. Existã

în pictura noastrã o revenire la

naturã. Wanda a fost captiva acestei

teme din punct de vedere pictural.

Avem însã ºi alte exemple

remarcabile: Florin Niculin, Horea

Poºtinã, Mihai Sârbulescu,

Constantin Flondor, Ilie Boca, dacã

ar fi sã enunþãm câþiva plasticieni

importanþi, în care subiectul

grãdinii ocupã un loc major în

creaþia lor.

Amprenta grãdinii acesteia din

strada Polonã, nu era doar biologicã

ci ºi spiritualã, aºa cã sufletul artistei mãcinat de creaþie, avea tot

timpul pe ecranul scoarþei cerebrale ansambul ei din care extrãgea

teme, motive, elemente care sã se contopeascã cu natura, care sã

se integreze în acel minunat decor oferit de vegetaþia abundentã

ºi policromã.

ªi dupã ce artista prin creativitatea ei cu totul remarcabilã a

pictat uºa casei, uºa garajului, banca ºi masa la care adãsta în

orele de odihnã, la rãcoarea serii, s-a apucat de o intreprindere ºi

mai ºi...

Asta a însemnat nu numai iniþiativã ci ºi curaj. În stilul marilor

muraliºti a început sã picteze zidul-

calcan al vecinilor, un zid din

cãrãmidã cu tencuiala cãzutã, strâmb

ca vai de lume, cu denivelãri ºi gãuri

accentuate. Aºa s-a nãscut, cãtre

sfârºitul anilor ’50, o frescã de toatã

frumuseþea, lungã de circa zece metri

ºi latã de circa trei metri, o adevãratã

bijuterie care dãdea grãdinii o

mãreþie cu adevãrat de legendã, în

timp ce vegetaþia, parcã vrând sã

rãspundã acestei provocãri

explodase într-o luxuriantã

vivacitate.

Nu ºi-a preparat suportul frescei,

a pictat-o peste unul sumar de var

alb. ªi Leonardo, savantul pictor,

nu ºi-a preparat atent suportul la

Cina cea de tainã, ori poate l-a

preparat, la fel ca ºi culorile, dupã

reþete mult prea personale ºi de aici

necazurile cu nenumãratele

restaurãri, care de care mai

ingenioase, cu scopul de a împiedica

pierderea capodoperei.

Dacã ar ºti Wanda ce comparaþie am fãcut, s-ar supãra cumplit

pe mine. Era de o modestie fãrã egal. În continuu era nemulþumitã

de ceea ce realiza. Tot timpul renunþa la lucrãri, distrugându-lr

sau repictând peste cele vechi. Intervenea adesea peste lucrãri

mai vechi sau mai noi. S-a întâmplat, nu în puþine cazuri, sã

intervinã de-a lungul deceniilor asupra unei pânze. Aºa se face cã

unele dintre pânzele sale, fãrã

ºasiu au ajuns sã cântãreascã

trei-patru kilograme, datoritã

straturilor succesive

aºternute. Pânzele acestea,

care erau fie din material fin

franþuzesc, fie cã erau pe

pânzã de saltea sau ºezlong,

sau de ce nu din sac, care

cândva, prin anii ’50 servea

la cãratul cartofilor sau

cãrbunilor, reprezintã efigia

vulcanicului temperament al

artistei. Cu fiecare repictare

pânza se îngreuna. Era ceea

ce am subliniat cu un prilej,

Wanda „dãdea greutate lucrãrilor

sale”, idee care l-a cucerit pe

academicianul Dan Hãulicã.

Timpul ºi vicisitudinile sale au

fãcut ca fresca sã se degradeze

treptat, treptat ºi concomitent sã fie

acoperitã de vegetaþie, pânã la

urmã zidul fiind demolat fãrã cel

mai mic regret.

Aceastã bucatã muralã cu valoare

artisticã ar fi meritat salvatã. Dar

dacã ne gândim doar la mãnãstirea

Vãcãreºtilor sau la câte alte odoare

ale spiritualitãþii noastre,

comentariile devin de prisos...

Acum, în locul zidului cu caverne

existã un zid semeþ, cu o tencuialã

perfectã, dar... nu mai existã acel

spiriduº care robotea neobosit prin

grãdina fermecatã...

Amintire a acestei capodopere

ne-a rãmas o pânzã lungã de circa

14 metri ºi lãþime de 1,40 care a

fost expusã pe simeza de sus a sãlii

Dalles, o incintã de mare þinutã, pe

timpuri, care astãzi agonizeazã între nonºalanþã ºi târguri de tot

felul, între care, pentru a nu fi de tot uitatã se mai intercaleazã câte

o expoziþie efemerã.

Artista a avut o preocupare constantã pentru suprafeþele mari,

realizând o serie de lucrãri de artã

monumentalã fie pe ziduri, fie pe suprafeþe

vitrate pentru o serie de construcþii de pe

litoralul românesc. Însã, aºa cum se

respectã la noi arta, reamenajându-se

hotelurile, nu s-a acordat nici un fel de

consideraþie acestor lucrãri, aºa cã astãzi,

ele nu mai existã sau se gãsesc doar

fragmente din ele. Asta s-a întâmplat nu

numai Wandei ci ºi multor altor artiºti, în

cele mai diferite locuri dinþarã, unde s-au

investit sume uriaºe în anii 1960-1980,

pentru arta monumentalã, împodobindu-se

diferite edificii culturale sau administrative

cu lucrãri ale unor reprezentativi artiºti, atât

în exteriorul cât ºi în interiorul unor edificii.

Atât de mult a mers lipsa de respect pentru

valorile naþionale, încât sculpturi, unele de

multe tone, aflate în zona Mãgura Buzãului,

adevãrat parc national, au fost vandalizate,

unele distruse chiar de turiºtii aflaþi,

chipurile, la „iarbã verde”...

Preocupãrile Wandei au continuat în sfera

artelor decorative, realizând o serie, e

adevãrat micã, de piese ceramice ºi câteva obiecte în care

întrebuinþa elemente din sticlã la decorarea unor vitrine. A realizat,

de asemenea, pentru aceastã „grãdina a visului” chiar ºi piese din

metal, între care o piesã din tablã, de 100x70 cm, care s-a pãstrat

pânã astãzi.

Piesele-obiect ale pictoriþei, cuprind ºi toate uºile casei sale,

care au fost pictate pe ambele feþe, o sumedenie de lãzi, dintre

care unele banale, dar care au cãpãtat o valoare artisticã absolut

remarcabilã. Tot artista a avut bunãvoinþa de a împodobi cu

elemente artistice o uºã de la galeria Contrapunct din strada

Viitorului, ca ºi alte efecte ale galeriei de artã. De amintit, cã la

acestã galerie de artã modernã, o altã importantã artistã, Paula

Ribariu a avut deasemenea o contribuþie majorã în asigurarea

unei atmosfere ambientale de nivel estetic ridicat, realizând o

serie de plãci pictate, care alcãtuiau un ansamblu de mare fineþe,

cu rolul de a masca o componentã necesarã, dar banalã, centrala

de încãlzire.

Ca mai toþi artiºtii importanþi ai generaþiei ei, Wanda a avut

preocupãri complexe ºi în cadrul lucrãrilor de atelier. A dovedit o

pasiune excepþionalã pentru desen ºi implicit pentru gravurã. A

început sã lucreze alãturi de o serie de pictoriþe congenere în

atelierul lui Simion Iuca, de la Academia de Belle Arte, în localul

aflat în strada Iulia Haºdeu, unde secundul profesorului era un

gravor care ºi-a pus amprenta pe multe

splendori tipãrite, veritabile exemplare

bibliofile, Fred Micoº.

În acest atelier-ºcoalã au trudit alãturi

de Wanda multe artiste importante: Lili

Pancu, Elvira Micheº, Nuni Dona, Iulia

Simu, Edith Mayer sau balerinul Trixy

Checais, care s-a dovedit un excelent

cunoscãtor al artei gravurii. Aici a abordat

Wanda toate dificilele tehnici ale gravurii,

realizând remarcabile opere. A lucrat în

plãci de lemn (xilogravurã), în linoleum

(linogravurã), în plãci de piatrã (litografii),

dar ºi în plãci metalice, prin atacarea cu

acizi a liniilor ºi punctelor, în aºa numita

gravurã „cu acul”.

Ca o recunoaºtere a mãiestriei de care

a dat dovadã în pretenþioasa artã a gravurii

este, fãrã îndoialã, faptul cã cel de al

optulea volum al Repertoriului graficii

româneºti, editat de Muzeul Naþional de

Artã a României, îi dedicã patruzeci de

pagini, cu un mare numãr de imagini ale

operelor sale de gravurã, aflate în cel mai

important muzeu al þãrii, iar prima copertã

a prestigiosului album are o imagine color a unei lucrãri semnatã

de Wanda Sachelarie-Vladimirescu.

Am cãutat sã ilustrez în rândurile de mai înainte dragostea

unui artist pentru pãmânt ºi pentru darurile minunate pe care

natura ni le oferã, la orice pas ºi pe lângã care trecem, din pãcate,

de cele mai multe ori nepãsãtori.

Am speranþã cã aceste rânduri au ilustrat portretul mozartian

al unei „grãdinãrese din dragoste”, atât pe pãmântul fertil, unde

cu sãpãliga rânduia straturile sau cu acul ºi dãltiþa croia rodnicia

unei creaþii în varii forme..., din care, ca ºi în naturã, în artã

zãmislesc noi motive.

Dedic aceastã primã parte din prezentarea unei mari artiste,

care a trãit la noi ºi pe care o cunoaºtem prea puþin, prietenilor

bolintineni care scot revista Sud, tocmai pentru dragostea lor

pentru pãmânt ºi pentru autentic.


