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BOLINTINUL INTERBELIC

Florentin POPESCU

Am citit despre...

Oameni care lasã urme

Am fost invitat, mai zilele trecute, la o întâlnire cu tineri interesaþi de „lidership”.
Cuvânt „greu” asupra cãruia mi-am exprimat nedumerirea, nereuºind sã îl acopãr pe
de-a-ntregul mulþumitor cu un termen al limbii noastre.

Am spus atunci cã principala virtute a unui lider autentic este capacitatea de a
comunica ºi cã, în opinia mea, nu este vorba despre comunicare în termeni generali, ci
despre comunicarea prin scris. Calitatea de a scrie bine, creator, reflectã una din laturile
cele mai importante ale unui lider: capacitatea de organizare a ideilor. O persoanã
care se împiedicã în cuvinte, care dispreþuieºte beneficiile unei scrieri fluente, care
gândeºte despre compunerea unui text cã este un lux inutil, comite o mare greºealã.
Este încã mai rãu când considerã aceastã abilitate irelevantã.

Este o lozincã, însã scrisul, ca expresie a creaþiei, este un fundament al libertãþii.
Orice stavilã în calea lui, dincolo de cea esteticã, dezvãluie intenþia unor „lideri” de
a împiedica naºterea unor înlocuitori autentici. Îndeletnicirea scrisului atrage dupã
sine obligaþia de a protesta vehement împotriva oricãrei îngrãdiri. Cu cât stavila este
mai înaltã, cu cât ideologia este mai radicalã, cu atât obligaþia „scriitorului” de a le
diseca, de a le critica, de a „râde de ele” este mai covârºitoare. Nu se pot gãsi
circumstanþe atenuante asasinului cuvântului liber decât tot ca expresie a libertãþii.

Linia de demarcaþie între un lider autentic, interesat de prosperitatea comunitãþii
ºi un demagog pare a fi suficient de groasã pentru a nu se confunda. Cã nu este tocmai
aºa ne-o aratã uºurinþa prin care reuºesc unii sã-ºi ascundã „blana” cu diverse „fãcãturi”,
sub forma unor erudite lucrãri „adaptate”, doctorate etc. cu ajutorul cãrora se
deghizeazã în îndrumãtorii naþiei, cei care administreazã adevãrul ºi dreptatea.

Pornind de la cele mai sus spuse, ne-a bucurat cu asupra de mãsurã recunoaºterea
primitã anul trecut de niºte valori exemplare, personalitãþi apropiate Sud-ului nostru:
Mihai Dinu (pentru volumul Micã metodã de lirã pentru începãtori), Emil Lungeanu
(pentru volumul Jocul), Constantin Lupeanu (pentru Pãrinþii Sistemului Filozofic

Taoist), Raluca Tudor (pentru editarea volumului anterior), Florentin Popescu (pentru
volumul Eu v-am citit pe toþi), cât ºi ªtefan Crudu (Premiul „Oameni de nota 10"
pentru jurnalism).

Sã fie oare semn de îndreptare?

PATRIMONIU

„Domnule, îmi spune cineva, poporul acesta nu moare. ªi nici nu se predã!” „Dar cine a

pus problema morþii sau a predãrii lui?” îl întreb.

ªi omul, despre care ºtiu cã are o fire echilibratã, nici pesimist ºi nici optimist în totalitate,

ci având bine dozate din amândouã aceste atribute, îmi argumenteazã spusa aºa cum ºtie el.

„Pãi, zice, uitã-te ºi tu! Corupþia bântuie prin România peste tot ºi românul este, din pãcate,

foarte inventiv ºi în acest domeniu. Avem corupþie de la vlãdicã pânã la opincã, de la miniºtri ºi

parlamentari pânã la oamenii care fac curat pe strãzi. Poate cã existã corupþie ºi printre aurolaci.

Nu ºtiu, da’ nu m-ar mira sã avem ºi acolo! Se fac arestãri peste arestãri ºi pentru mine a devenit

chiar distractiv ca în fiecare dimineaþã când îmi beau cafeaua sã aud la Radio cã s-au mai fãcut

niºte descinderi la case de corupþi (ori bãnuiþi de corupþie ºi fapte condamnabile penal: trafic de

þigãri ºi de stupefiante, chiar ºi de carne vie, hoþii pe scarã largã ºi câte altele), cã procurorii nu

mai prididesc sã alcãtuiascã dosare de trimitere în judecatã, cã nu mai ºtiu care parlamentar sau

fost ministru este cercetat sau condamnat etc. etc.

Joi, 5 martie 2015, începând cu orele  11.00, la sediul Editurii Rawex

Coms din Bucureºti (Calea Griviþei, nr. 403, Bl. R, sector 1) vor fi

prezentate volumele In memoriam Constantin Carbarãu ºi

Bibliografia revistei Sud, 1996-2001. Pentru participare ºi amãnunte

puteþi apela la telefonul redacþiei 0720 350555.
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Oameni care lasã urme

ªi vãzând cã nu-mi dau imediat seama unde bate, partenerul

meu de dialog, simte nevoia sã se explice în continuare. „A,

probabil cã te gândeºti la culturã, la dezastrul care e ºi-acolo.

Las la o parte faptul cã instituþiile statului ºi-au luat aproape în

întregime mâinile de pe literaturã, de pe cinematografie, muzicã

ºi toate celelalte, cã nu mai sprijinã ºi nu mai finanþeazã nimic,

cã totul merge la voia întâmplãrii, cã miniºtrii culturii sunt

schimbaþi precum cãmãºile, încât dacã îl întreb pe un scriitor,

pe un pictor, pe un muzician cine este ministrul habar n-are.

„Dar ce, îl incit, ai vrea sã avem iar o „Cântarea României?”

„De ce nu? Eu nu sunt un nostalgic, da’ trebuie sã recunosc cã

înainte de 1989 talentele erau ajutate, stimulate sã iasã la luminã.

N-a fãcut nimeni o statisticã (poate nici n-ar conveni multora

de azi), da’ dacã ar face-o, sunt sigur cã foarte multe dintre

personalitãþile artistice de acum s-au afirmat în acel blamat

Festival „Cântarea României”. În fine, e o discuþie care se

poate duce la infinit pe aceastã temã. Eu voiam sã-þi demonstrez

altceva. Anume cã România nu moare, cu toate cã n-or fi puþini

cei care i-ar cânta prohodul într-o bucurie!

Poate economic ºi industrial România o fi astãzi la pãmânt,

da’ spiritual, cultural vreau sã zic, mai adãugã omul, nu moare.

Nu moare pentru cã peste tot în þarã se mai gãsesc oameni care

o menþin – ºi încã bine! – în viaþã. Pãi uitã-te ºi tu amice, nu

mai avem „Cântarea României”, în schimb încã mai avem

cenacluri literare, încã se mai organizeazã festivaluri ºi

concursuri artistice, încã mai au loc spectacole, încã se mai fac

filme!

Dacã aº avea panã de romancier, zãu cã aº scrie o carte

despre oamenii care în aceste vremuri total neprielnice culturii

se zbat, lucreazã (numai ei ºtiu cu câte eforturi) sã dea viaþã

unor idei pe cât de frumoase pe atât de lãudabile. Vechea zicalã

potrivit cãreia „Omul sfinþeºte locul” nu-i o vorbã goalã ºi azi,

când degringolada ºi harababura sunt la ele acasã mai peste tot,

ea îºi adevereºte existenþa din plin ºi cu toate forþele!”

Reflectând la cele auzite de la interlocutorul meu de ocazie,

mi-a venit sã-i rãspund imediat: „Domnule, ºtii cã ai dreptate!”

ªi cum un gând îl cheamã pe altul n-am putut sã nu meditez,

fie ºi pentru câteva clipe, la condiþia românului de azi. Aflat

între o propagandã oficialã ce rãspândeºte pe toate cãile ideile

globalizãrii (în detrimentul patriotismului, catalogat de ea drept

naþionalism, pe nedrept cu siguranþã) ºi instinctiva iubire de

patrie ºi de valorile, de istoria ºi idealurile ei, pe de altã parte,

compatriotul nostru este, nu de puþine ori, pus în dificultate,

cãutându-ºi în sine o cale de echilibrare, de bun simþ, de bunã

mãsurã în judecarea lucrurilor.

Fireºte, românul nu poate rãmâne cantonat în istorie,

refuzând ritmul vremurilor de azi (cu toate imperativele lor),

dupã cum nici nu poate ºterge cu buretele trecutul de dragul

unui viitor promiþãtor, dar Dumnezeu ºtie cât de realizabil întru

desãvârºirea lui ca om ºi a împlinirii multilaterale a þãrii sale.

Dar, vorba celui cu care am dialogat: „Câtã vreme mai

avem români care prin fapta ºi viaþa lor lasã urme în culturã, în

spiritualitate ºi în ultimã instanþã în istorie, nu avem a ne teme

cã România moare”.

Puteam oare sã nu-i dau dreptate?

Sã sperãm cã pe aceste urme vor mai pãºi ºi alþii ºi din

generaþiile care vin din urmã.

Biblioteca SUD-ului

Mihai Dinu, Micã metodã de lirã pentru începãtori (cu tabulatura

digitaþiei prozodice ºi optzeci de exerciþii rezolvate), Editura Spandugino,

Bucureºti, 2014, 184 p.

„Iubite cititorule (mon semblable, mon frère), þii în mânã o carte absolut

inutilã, un fel de curs practic de potcovãrie pentru locuitorii unei þãri din care

caii au dispãrut de mult. Cu mici excepþii, poezia actualã s-a eliberat de toate

servituþile codurilor prozodice clasice. Cucerirea acestei libertãþi nu este, de

alminteri, un fenomen recent. Versul liber, descãtuºat din obezile metricii

tradiþionale, se practicã la noi de mai bine de un veac...”

Nicolae Scurtu, G.T. Kirileanu ºi contemporanii

sãi. Vol. I. Scrisori cãtre Nicolae Iorga, Editura

Acþiunea, Piatra Neamþ, 2012, 152 p.; Vol. II.

Scrisori cãtre Constantin Meissner, Editura

Acþiunea, Piatra Neamþ, 2013, 240 p.

„Epistolele din acest corpus, scrise cu talent ºi

într-un stil ce conþine numeroase accente de afecþiune

ºi preþuire absolutã, recompun portretul moral, fizic

ºi intelectual al unui tânãr ce descinde dintr-o familie

de oameni de la munte obiºnuiþi, desigur, cu munca,

rãbdarea ºi, mai presus de toate, cu respectul ºi

cuviinþa faþã de valorile autentice.”

Album / Radu Costinescu, Bucureºti, Editura Tracus Arte, 2014, 164 p.

Radu Costinescu s-a nãscut într-un moment ostil, cu doar nouã ani înaintea

celui de-al doilea rãzboi mondial, într-o familie cu o solidã tradiþie intelectualã

care, nu peste multã vreme, avea toate ºansele de a deveni un imens dezavantaj,

iar istoria imediatã l-a preluat la vârsta adolescenþei în plinã epocã de sovietizare

a României. [...] Opera lui, de fapt cercetarea lui de peste cincizeci de ani,

dincolo de faptul cã are forma definitã a picturii, constituie un amplu demers de

cunoaºtere, o hermeneuticã a realului ºi o incursiune spiritualã dincolo de

limitele stricte ale vizibilului; un amplu discurs despre geometrie ºi luminã,

inclusiv despre geometria sacrã ºi despre lumina necreatã! (Pavel ªuºarã)

Spiridon Pârvãnescu (1914-1977), zis Gicã, fotografiat în Studio Bolintin, prin 1935. Profesia constructor
(zidar), a locuit pe strada Mieilor.

Mielu Pârvãnescu (mort la 101 ani) a avut urmãtorii copii:
– Joiþa, cãsãtoritã cu Marin Bulete;
– Marioara, cãsãtoritã la Bucureºti;
– Ionicã (zis Pupalaº, mort la 99 de ani), cãsãtorit cu Rada, tatãl adoptiv al lui Ilie (str. Mieilor);
– Spiridon, cãlãraº cu schimbul, mort în 1917. A fost tatãl lui Lixandru ºi Spiridon, zis Gicã (foto – tatãl

lui Lazãr Pârvãnescu de pe Boiereasca sau str. Belºugului ºi al Marioarei cãsãtoritã Manolache). Lixandru
ºi Spiridon, dupã moartea tatãlui au fost crescuþi de bunicul lor, Mielu.

– Lixandra, soþia lui Costicã Mãtãchiþã, cizmarul.
Pârvãneºtii sunt localizaþi în zona numitã Moºteni (ªtirbeºti) a Bolintinului din Vale ºi ocupau/ocupã o

fâºie de teren, în vatra satului, care începea din Babanegi (str. 23 August), trecea peste str. Cãlin Tãnescu
(Partizani), apoi Boiereasca (str. Belºugului), apoi str. Mieilor ºi se oprea la limita proprietãþilor de pe strada
Palãncii.

(Foto Colecþia Fam. Manolache, inf. Lazãr Pârvãnescu, 2014)
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Nicolae Dan Fruntelatã

Aceastã propunere de rubricã pentru o revistã care se

potriveºte sufletului meu este scrisã în primele zile ale

lui 2015. Revista se cheamã Sud, apare într-un oraº cu

nume de poet român de la începuturi, a fost întemeiatã

de un prieten ºi coleg de profesie, Constantin Carbarãu.

Prin anii ’70, Constantin Carbarãu era ºeful secþiei

Externe a ziarului judeþean Teleormanul. Acolo a fost ºi

primul loc de muncã al soþiei mele, care a lucrat în secþia

condusã de omul cu suflet mare, cu vorba repezitã, cel

care ºtia sã se facã apropiat din câteva cuvinte. Atunci l-

am cunoscut, aº fi bãgat mâna în foc cã e oltean de-al

meu, dupã vorbã, dupã port, dupã boiul lui brunet ºi

ochii de viezure. Întotdeauna am avut o relaþie caldã cu

Constantin Carbarãu. Cu ziaristul externist cultivat,

dublat de un reporter torenþial.

Viaþa ne-a depãrtat, am mers pe drumuri multe ºi

diferite, dar acum, la bãtrâneþe, îmi ajunge sub ochi revista

fãcutã de el în zarea Bolintinului. Revistã care a rezistat

ºi rezistã într-o vreme când oficialii culturii române nu

dau nici doi bani pe culturã, într-o vreme când Uniunea

Scriitorilor devine un cerc de fier în care nu mai încap

decât autorii „la modã”.

De ce vreau sã scriu la Sud? Simplu, pentru cã sunt

sudist pânã-n prãsele, e drept, mai de la Vest, din Valahia

Micã, dar totul e Sud, pentru cã o carte a mea, pe care o

iubesc mult ºi care a apãrut la Editura Eminescu în anul

de graþie 1985, se cheamã chiar aºa: Sud, pânã la capãt.

Oamenii care scriu la revista asta sunt vecinii mei,

mulþi chiar prietenii mei. Vreau sã scriu aici numai despre

valorile culturale ale Sudului, despre oamenii care trãiesc

sub aceastã Constelaþie.

Nu sunt exclusivist, nu sunt regionalist, nu neg

celelalte valori ale spaþiului românesc, le recunosc pe

toate, dar cred cã suntem într-un punct în care trebuie sã

ne redefinim mitologiile ºi atributele spaþiului, nu formal,

ci substanþial, prin cãrþi, prin oameni, prin personalitãþi

ºi personaje.

Iatã manifestul acestei rubrici. Eu sunt gazetar de

aproape o jumãtate de veac. Am învãþat cã, atunci când

porneºti un proiect publicistic, trebuie sã-i defineºti

foarte clar formula ºi s-o respecþi cu sfinþenie.

Aria preocupãrilor mele nu se rezumã doar la cei care

scriu în revista Sud, ci la tot ce înseamnã Sudul românesc,

de la Mehedinþi la Mare, trecând prin toatã Câmpia

Dunãrii ºi prin Bãrãganul vânturilor ºi fantasmelor.

SUD, PÂNÃ LA CAPÃT
Prima scrisoare

Vi se pare un proiect utopic? Vã priveºte, eu mã

angajez în el, cu câtã putere mai am, cu câtã dragoste de

carte ºi de valoare mai am, eu vã aºtept sã-mi trimiteþi

cãrþi ºi provocãri pe adresa revistei Sud. Despre unele n-o

sã scriu, despre cele care, dupã opinia mea, nu vor trece o

anumitã ºtachetã de valoare a literaturii sudiste. Sã nu se

supere, iar dacã o sã se supere îi priveºte, cei care nu vor

intra în aceastã ecuaþie.

Ceilalþi sunt parte din pariul meu. Din Sud, pânã la

capãt.

P.S. Fãrã nicio ezitare, aceastã primã scrisoare este

adresatã memoriei prietenului cald, Constantin Carbarãu.

Sã-l legene Dumnezeu în leagãnul de mãtase al drepþilor

lui!

În anul 1925, în ziua „Înãlþãrii Domnului”, dacã nu toþi

bolintinenii, atunci cei mai mulþi dintre ei, se adunaserã în mijlocul

satului. Veniserã aici þãrani, meºteºugari, negustori, învãþãtori,

oficialitãþi locale ºi, bineînþeles, numeroºi copii nu numai pentru

cã era o mare sãrbãtoare religioasã, nu numai pentru cã în aceastã

zi se aducea cinstire celor cãzuþi pentru patrie, ci, mai ales, pentru

cã urma sã se dezveleascã un monument închinat eroilor

bolintineni, celor morþi sau dispãruþi în rãzboiul de independenþã

din 1877/88, în rãzboiul balcanic din 1913 ºi, în special, în primul

rãzboi mondial 1916-1918. Un monument simplu, modest, dar

cu gust, reprezentând un soldat pregãtit pentru „un atac la

baionetã”. Pe cele patru laturi ale soclului erau montate plãci de

bronz în care fuseserã înscrise denumirile unor localitãþi unde au

avut loc bãtãlii în amintitele rãzboaie, precum ºi numele

bolintinenilor cãzuþi. Ceea ce meritã a fi subliniat este faptul cã

monumentul reprezenta opera integralã a bolintinenilor, fiind

ridicat prin colectã publicã localã, iar autorul fiind, de asemenea,

bolintinean. Se numea Theodor Mâinea ºi se nãscuse în 1885.

ªcoala primarã a fãcut-o în Bolintin apoi a continuat studiile la

gimnaziul ºi la Liceul „Sf. Sava” din Bucureºti. Având deosebite

aptitudini pentru desen, la terminarea studiilor liceale, se înscrie

la Facultatea de Belle Arte din Capitalã. Dupã licenþã, devine

profesor de desen la Liceul de construcþii civile ºi edilitare din

Bucureºti. Theodor Mâinea înceteazã din viaþã în 1952/53, fiind

înmormântat la Bucureºti. Lasã în urma lui câteva lucrãri de

sculpturã între care monumentul „eroului necunoscut” din

Bolintin Vale, bustul doctorului C. Constantinescu, director al

Spitalului Poenãrescu (aflat în incinta amintitei instituþii

bolintinene), pe cel al unui prieten, Petre Cristea (în cimitirul din

Poenari) ºi pe cel al preotului Oprescu, aflat în posesia familiei.

În perioada dintre cele douã rãzboaie mondiale, localitatea

noastrã s-a dezvoltat puternic în plan economic, social-cultural ºi

edilitar, dezvoltându-se vertiginos meºteºugurile ºi comerþul. La

capãtul celor douã decenii interbelice, adicã prin anii 1938/39, în

Bolintin îºi desfãºurau activitatea mai bine de o sutã (!) de ateliere

de cojocãrie, cizmãrie, croitorie, ceaprazãrie, frizerie, rotãrie,

tâmplãrie, fierãrie etc. De asemenea, numeroase brutãrii, mãcelãrii,

bãcãnii, dar ºi magazine „cu de toate” erau rãspândite peste tot,

pe strãzile ce duceau spre satele învecinate (Bolintin Deal, Crivina,

Malu Spart, Poenari, Palanca) ºi, normal, în centrul localitãþii.

De pildã, la vremea aceea, existau în Bolintin vreo 6-7 brutãrii/

covrigãrii ºi tot atâtea mãcelãrii. Brutãrii mari erau cele aparþinând

unor bolintineni ca Marin Groza, Tãnase Grecu, Costicã

Manolache (care avea ºi cârciumã), Gheorghe Paradistu (la ieºirea

spre Palanca) ºi Ionicã Brutaru zis Olteanu. Mãcelãrii aveau

Gogu Oprea, Marin Oprea (Bercu), Marin Necºuþu ºi alþii.

Acestora li se adãugau prãvãliile, mai mari sau mai mici – ca a lui

Ilie Sugurel în cartierul þiganilor, sau a lui Costicã Briceag pe

Linia Bãleanului – ºi „magazinele universale” din centrul

Bolintinului, precum cel al lui Vasile Manolache, aflat într-o

clãdire impunãtoare (salvatã de demolare), ridicatã în anii 1932-

34; a lui Costicã ªtefãnescu, construcþie aspectuoasã, cu etaj ºi

multe ornamente (demolatã în ultimii ani ai comunismului); al

lui Costicã ºi Icu Dumitrescu, tot cu etaj ºi cu un larg spaþiu

comercial (demolatã tot pe atunci); al lui Miºu Rica zis Mazãre,

ceva mai mic însã bine aprovizionat (demolat) º.a.

Ceea ce anima ºi colora însã viaþa satului, erau cele peste 30

de cârciumi, hanuri, birturi  ºi restaurante care funcþionau, în

pragul celui de al doilea rãzboi mondial, la Bolintin. Mai mici

sau mai mari, elegante sau populare, toate erau bine aprovizionate

cu bãuturi, carne, pâine ºi fel de fel de alte produse ºi în toate se

gãseau, cam la orice orã, nu numai vin, bere ºi tãrie, ci ºi mâncare

caldã.

La Bolintin funcþionau în acea vreme trei mori, cu mult peste

nevoile unei localiþãþi cu prea puþin teren arabil. Era o moarã pe

rîul Sabar – „Micuþa”, modernizatã cu tehnologie austriacã –

aparþinând fraþilor Vasilescu, alta în mijlocul satului – „a lui

Boieru”, a familiei Bolintineanu, „sistematicã”, cu valþuri ºi motor

termic – ºi încã una la ieºirea din localitate, spre rîul Argeº, a lui

Ioniþã al Niþului, cumpãratã de Gheorghe Zaharia zis Râmboacã

ºi transformatã în moarã cu valþuri (în vremea regimului comunist

aici a fost o fabricã de pâine, care apoi s-a „privatizat”). Vinul, în

cazul în care cârciumarii înºiºi nu aveau vii, era cumpãrat din

zonã (din sate ca Bãlãºoieni sau Ogrezeni), de la podgoriile de la

Greaca sau chiar de la Drãgãºani. Tot pe plan local se asigura

gheaþa pentru rãcirea bãuturilor vara ºi pentru alimentarea

rãcitoarelor domestice. Mai precis, la primele semne ale

primãverii, gheaþa Argeºului ºi a Sabarului era tãiatã în bucãþi

mari care apoi erau adãpostite în beciuri adânci, acoperite cu

pãmânt ºi paie, astfel încât sã reziste cãldurilor verii ºi sã se

poatã bea un vin sau o bere „Luther” cumsecade.

Cele mai multe dintre localurile bolintinene erau situate în

centrul localitãþii, în jurul bisericii, la intrarea în bâlci (era pe

locul sediului OMV-Petrom de azi, a Trustului), la diferite

rãspântii, precum ºi de-a lungul drumurilor principale. Urmând,

de pildã, traseul de la intrarea în Bolintin de la rîul Sabar ºi pânã

în centru, pe partea stângã a ºoselei se gãseau cârciumile deþinute

de Nicu Pârvu, Stanciu Necºuþu, ªtefãnicã Rãducu ºi Marin

Necºuþu. În jurul bisericii se aflau mai multe, între care ºi cea a

lui Lixãndruº Ionescu, care avea biliard ºi aducea a cafenea ºi în

faþa careia se organiza duminica „hora pe nemþeºte”. La aceasta

participau tinerii ceva mai înstãriþi, care veneau îmbrãcaþi în haine

moderne. Ceilalþi tineri, care purtau costume populare, jucau

„hora româneascã” în faþa cârciumii lui Costicã Stegãrescu sau a

celei aparþinând lui Gheorghe Rica. Peste drum de cârciuma lui

Costicã Stegãrescu, clãditã în 1910 ºi în prezent demolatã, era

birtul lui ªtefan Rãdulescu zis ªtefãnicã Friptu, pe locul acesteia

aflându-se azi „Pensiunea” lui Traian Chiva. Tot în jurul bisericii

aveau cârciumi sau birturi Marin Dobriºan, Florin Vasiliu ºi alþii.

Ceva mai departe de bisericã se gãsea cârciuma lui Radu Niþã

Stere, iar vizavi de aceasta, cel mai elegant local din Bolintinul

interbelic, restaurantul lui Miticã Oprea, unde venea protipendada

târgului ºi unde opreau cãlãtorii cu ºtaif. Piatra de temelie a acestui

restaurant în care, dupã naþionalizare, a funcþionat mult timp o

farmacie, iar astãzi este demolat, a fost pusã de Ziua Naþionalã, la

10 mai 1910, la inaugurarea lucrãrilor participând ºi venerabilul

Constantin ªt. Bolintineanu, mult timp primar al comunei.

Pornind din centrul satului ºi mergând pe strãzile ce duceau

spre localitãþile învecinate puteai, de asemenea, întâlni destule

prãvãlii. Pe drumul spre Palanca, sat situat la câþiva kilometri, era

cârciuma lui Jean Apostoiu, mare, spaþioasã, cu salon de dans, iar

ceva mai departe cea a lui Mieluº Pârvãnescu. În drumul spre

Malu Spart, drum pe care veneau vlãºcenii, era hanul lui ªtefan

Bidirici (azi „Godac”), iar la câteva case mai încolo, lângã casele

familiei Chiva, un alt han, pentru ca în apropiere de ieºirea din sat

sã dai peste cârciuma lui Gh. Niþescu. Mergând spre alt sat,

Crivina ºi trecând prin cartierul Linia Bãleanului, te puteai opri la

cârciuma lui Gogu Ghiþescu zis Frige-câine, la cea a lui Nicu

Constantinescu sau a lui Oprea Rãducu. Ceva mai departe, pe

Linia Argeºului, era birtul lui Costicã Popescu zis Mauru.

Creºterea economicã a determinat ºi o înmulþire a populaþiei,

apariþia a noi case ºi noi gospodãrii, înfiinþarea unor instituþii

publice, construirea unor sedii pentru asemenea instituþii. Astfel,

între cele douã rãzboaie mondiale, s-a înãlþat clãdirea Judecãtoriei

de plasã (astãzi policlinicã), inauguratã la 10 martie 1927, a fost

datã în folosinþã clãdirea dispensarului uman (1928), au fost

pavate strãzile din centrul satului cu piatrã cubicã, iar în 1936, în

timp ce primar era avocatul Gh. Popescu, în localitate s-a introdus

energia electricã. Bolintinul din Vale era, atunci, una dintre puþinele

localitãþi din judeþul Ilfov electrificatã ºi, oricum, singura ruralã.

În aceeaºi perioadã, la Bolintin, pe lângã doctorul Samuel

Gãlãþeanu ºi alte 1-2 cadre medicale, care lucrau în cadrul

dispensarului uman, în localitate îºi mai desfãºurau activitatea

alte 2-3 cadre medicale cu pregãtire medie pentru îngrijirea

populaþiei ºi asistarea femeilor însãrcinate. Tot în acei ani,

funcþionau în satul noastru nu mai puþin de trei farmacii, fapt care

poate fi interpretat ca o expresie a preocupãrii proprietarilor de

farmacii de a face bani, dar ºi ca o consecinþã a gradului de

bunãstare a populaþiei. Una dintre aceste farmacii funcþiona în

casele lui Marin I. Oprea zis Bercu, case cu etaj, dãrâmate în

regimul comunist; o alta, a farmacistului Petre Haºeganu, îºi avea

sediul în vechile case, demolate, ale familiei Florea ªovãrel, în

Constantin CARBARÃU
Bolintinul interbelic
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Valeriu Perianu

VALERIU PERIANU, nãscut la 29 mai 1949, este

absolvent al Liceului ,,Panait Cerna” din Brãila ºi licenþiat al

Facultãþii de Filosofie din Bucureºti. În perioada studenþiei, a

fost membru al Cenaclului de Luni, condus de Nicolae

Manolescu, la Casa de culturã a studenþilor din Bucureºti. A

colaborat la revistele: Amfiteatru, Cronica, România literarã

ºi Literatorul. Debuteazã editorial în 2004 cu o carte de

filosofie, Fiinþa paradoxalã ºi nefiinþa esteticã, având o prefaþã

semnatã de acad. Constantin Bãlãceanu-Stolnici, ºi cu o carte

de poeme, Intermundii, ambele cãrþi fiind editate de Editura

Junimea din Iaºi. Tot în 2004, a publicat Poeme în travesti, o

carte originalã, cuprinzând reproduceri ale unor picturi celebre

având pandant poeme inspirate de acestea, carte apãrutã la

Editura Pim din Iaºi. În 2005, autorul publicã volumul de

poeme Ghid de conversaþie pedagogicã, la Editura Golia din

Iaºi, ºi este inclus în Antologia poeþilor brãileni editatã de

Direcþia pentru patrimoniu, culturã ºi culte din Brãila. La

acestea se adaugã volumul bilingv de filosofie Teoria realitãþii

totale, din 2011, Editura Estfalia, Bucureºti,  ºi cartea de

poezie ºi filosofie Atelier de reparat idei, din 2013, Editura

Pim, Iaºi. Ceea ce scrie Valeriu Perianu poartã marca unei

indubitabile originalitãþi ca idee ºi stil dezinhibat indicând un

condei exersat ºi necanonic. Cu asocieri inedite, ironie, cu un

viguros spirit ludic-lucid sunt amendate, ºarjate, ridiculizate

false valori, tare, cliºee, pocife ale unei realitãþi de ieri ºi de

azi, necruþându-i-se niciun palier: social, politic, religios, literar

etc. Sã nu ne aºteptãm la o lecturã comodã, dimpotrivã. Vom

fi contrariaþi dar ºi captivaþi de maniabilitatea lingvisticã

descoperind în retrasul autor brãilean un poet sigur pe

mijloacele sale artistice ºi singular în peisajul nostru literar

actual. (V.M.)

EXAMENUL DE CONÞOPIST

Ca sã devii scriitor

îþi trebuie un dosar cu ºinã

pe care sã culiseze

bârfe autorizate

despre literele tale intime

cum faci dragoste

cu poemele altora

cum þi-ai crescut cuvintele

ºi în ce hal au ajuns

ce alurã ai pe suport clasic

Þi se face conversia esteticã

din þoli în kg/ forþã de pãreri

pentru a da greutate talentului

în care autorul a pus doar hârtia

se cântãreºte cadidatura oarbã

ºi apoi se distrug probele

anexate la dosarul de cadre

cãrþi cu tupeu ce se vor citite

Urmeazã verdictul confraþilor

care jurã pe operele lor sfinte

cã s-au parcurs toþi paºii spirituali

întru dovedirea bunei credinþe

ºi doritorul de asociere cu elita

este demn de milã dacã ispiteºte

cu bunãtãþi curãþenia juriului

obiºnuit sã treacã cu vederea

lipsirea de libertate a inspiraþiei.

ECONOMII LA PURTÃTOR

În aceste vremuri tulburi

metaforele sunt investiþii solide

ºi mintea este o cutie de valori

care nu poate fi deschisã uºor

Chiar obþinute sub torturã

ele vor fi doar copii flecare

ale originalului ascuns intact

în podul înalt al imaginaþiei

Economisiþi deci fiecare literã

ce poate fi monedã de schimb

pentru o altã omenire hãmesitã

pe care nimeni n-o depisteazã

cã a dispãrut înainte de scadenþã.

GAZETA DE PERETE

La gazeta de perete

aveau loc execuþiile publice

care articol îl citeai

acela þi se aplica

semn cã-þi trebuia o culturã solidã

sã eviþi lecturile dãunãtoare

Acolo þi se întindeau capcane

sã te dai singur în vileag

din cititor în scriitor clandestin

care mânuieºte scrisul

la o maºinã neînmatriculatã

în gazeta de acasã

pe pereþii proprietate personalã

împotriva codaºilor

împotriva fruntaºilor

care nu ºtiau ce se scrie despre ei

Aici era focarul de infecþie

unii munceau cinstit

ºi defilau de plãcere sãrbãtorile

iar alþii se distrau pe ascuns

cu ansambluri de mãsuri

imitând monitorul oficial

scriitorul de epitafuri al þãrii.

SFÂRªITUL LUMII

Dupã mine potopul

este un fenomen biografic

care se numeºte popular

debarcarea lui Noe

ºi se manifestã diferit

de la individ la societate

În literatura multor popoare

apare ca oportunism politic

dar îi putem spune minune

pentru cã sfârºitul scapã cu viaþã

iar noi murim neterminaþi

Curios este însã ce se întâmplã

dupã petrecerea vieþii ºi-a morþii

când sala Judecãþii de Apoi

poate fi arhiplinã cu nevinovaþi

ºi instanþa supremã absenteazã

fiindcã n-a avut colac de salvare.

PEDEAPSA CAPITALÃ

Presimt cã odihna veºnicã

Va fi o mare plictisealã

Sã stai nemiºcat în pieire

Cu trupul acoperit de suflet

Fãrã posibilitatea de a evada

Încerc sã folosesc terenul

Acelei celule izolate din creier

Unde m-am tot certat cu legea

Segregând rasial amintirile

În albe ºi negre dupã viitor

Nu gãsesc niciun prezent apt

Sã-mi alcãtuiascã mãcar o zi

Din timpul pe care l-am economisit

Mereu se dilatã datoria publicã

ªi se amânã pedeapsa capitalã.

RESTITUTIO IN INTEGRUM

Curând trebuie sã înapoiez

trupul închiriat la naºtere

(natura este un spectacol în aer liber

un bal mascat oferit gratis fiecãruia

sã-ºi consume moartea pe-ndelete)

Totul este plin de recuzita trãitã

nicio minune proaspãtã nu-i posibilã

(ºi nu poþi refuza sã joci aceastã piesã

tânjind zile lungi de la Domnul)

Jucãm rolul de fiinþe sensibile

cu proprietãþi intelectuale brevetate

(cine a mai pomenit aºa abuz

sã þi se ia minþile precum o mobilã

fiindcã trebuie sã te muþi în altã lume?)

Sufletul e cel mai uºor de ascuns

mi-l dau pe nimic oricui doreºte copii

(numai sã nu încapã pe mâna poeþilor

cã aceºtia furã sentimente de la morþi

ºi pretind cã le-au primit moºtenire).

NECUVÂNTÃTOARELE

CERNELII

În ziua necuvântatã de azi

nimeni nu mai cunoaºte

bunele maniere poetice

scrisul este sintetic

inspiraþia are formule

ce înlocuiesc visele

iar ideile sunt cu aditivi

sã dureze cât mai mult

Nimeni nu mai cere azil poetic

de jena caligrafiei mentale

când trebuie sã unelteascã

poeme cu strungul ºi rindeaua

ºi sã-l intituleze pe autor

trãdãtor de onoare al literelor

fiindcã rima era politeþea

cu care te adresai clasicilor

în sentimente liber convertibile.

BOMBA ATOMICÃ

Întunericul s-a trezit devreme

înaintea tuturor procreaþiilor

sã fie acolo un loc de popas

unde se mãnâncã pâine de trup

ºi bea suflet rece neînceput

Iar dacã pornim în drumeþie

cotrobãind prin gena noastrã

poate gãsim originea speciilor

ascunsã într-o boalã lumeascã

ce a fãcut ravagii în paradis

Am dispãrut demult ca pericol

moartea nu mai are nicio calitate

este un izotop slãbit de rutinã

ce trebuie îmbogãþit cu mintea

ca sã poþi locui în explozie.

CHIRURGIE INESTETICÃ

Dumnezeu este

singurul chirurg

care face pe viu

transplant de suflet

Aºa cum fiecare

ºi-a gãsit trupul

ocupat de sine

tot la fel trebuie

sã se desfacã cenuºa

pe altã parte a arderii

Binecuvântatã fie mâna lui

care nu ezitã niciodatã

sã previnã moartea

cã are de aºteptat o viaþã.
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Ionuþ Caragea, Cer fãrã scãri/Ciel sans escalier,

editura eLiteratura, Bucureºti, 2014.

Reîntors acasã, prolificul ºi provocatorul Ionuþ

Caragea, un literat atipic, dezlãnþuit într-o abundentã

producþie (versuri, aforisme, eseisticã, prozã SF) vrea

sã rescrie lumea. Descoperã, îngrijorat, cã „este atâta

poezie în jurul meu / încât niciodatã nu voi avea timp sã

o scriu”; în plus, mintea este „trãdãtoare de suflet” ºi, cu

fiecare cuvânt încredinþat cimitirului alb, pierde câte „o

picãturã de viaþã”. În fond, „extremistul” Ionuþ Caragea

refuzã cuvintele-decoraþii, ºtie cã moartea este o „prezenþã

invizibilã / care ne locuieºte în fiecare clipã”; nu-i înþelege

pe cei care, temãtori, nu sunt capabili de a dãrui, oblojind

suferinþa din jur. „Nãscut” pe Google, cum ne anunþa

într-un mai vechi volum (editura Stef, Iaºi, 2007), poetul

cautã, cu o cucernicie sincerã, locul spovedaniei. ªi în

Cer fãrã scãri / Ciel sans escalier (eLiteratura, 2014),

împãtimitul navigator, trudind la un „piedestal de

cuvinte”, cautã mirificul lumii, nu fericirea-cobai. ªi nici

mizerabilismul din jur. Veritabil „atlet al poeziei”, cum îl

vedea Jacques Bouchard, un „bard cosmic liber”, ghidat

de orgoliu, cum îl definea rafinatul ªtefan Borbély într-

o densã prefaþã, Ionuþ Caragea se (ne) întreabã: „ºi dacã

picã serverul mai sunt poet”? (v. Disconnect). Evident,

Ionuþ Caragea este un poet autentic, urmând a fi

„redescoperit”. Chiar dacã „realitatea virtualã”,

aplatizând relieful axiologic, e locuitã de cohorte de

nechemaþi, doritori sã circule, lãsând biete urme scriptice

destinate „coºului”. Or, pentru Ionuþ Caragea poezia

este „o trecere de pietoni / între viaþã ºi moarte” (splendid

spus!). Iar dedicaþiile sale lirice, dobândind un înþeles

soteriologic (cf. ªtefan Borbély), nu lasã loc echivocului:

„Dumnezeu locuieºte la ultimul etaj / într-un cer fãrã

scãri”. (Adrian Dinu Rachieru)

DISCONNECT

ºi dacã picã serverul mai sunt poet?

ºi dacã picã brusc internetul în toatã lumea

cine va mai auzi de mine?

mi-ar plãcea sã se dea o lege

prin care sã se interzicã poezia în locurile publice

sã te duci în locurile special amenajate

cu un creion ºi o foaie de hârtie

sã scrii numai pentru tine

ca ºi când poezia ta

ar fi un inel de logodnã

sau o promisiune de iubire

mi-am rãnit sufletul pe hârtie

într-o baltã de cuvinte

tu îi spui cliºeu

deºeu sau pur ºi simplu vorbãrie

în timp ce poezia este o trecere de pietoni

între viaþã ºi moarte

sau un mistreþ fugãrit de alice

într-o pãdure virginã

ceea ce scriu nu-i o simplã îndeletnicire

ci o dedicaþie pentru Dumnezeu

care uneori îþi pune palma

pe frunte, femeie

chiar dacã viaþa înseamnã un spital

în care oamenii te trateazã

cu pastile de sictir

în timp ce moartea inventariazã suflete

dacã ar pica internetul

aº merge cu picioarele goale prin þãrânã

sã simt trupul rece al înaintaºilor mei

sau m-aº tunde zero

sã nu-ºi dea nimeni seama

cât de frumos ninge

aº renunþa la aceastã vorbãrie

ºi þi-aº trage un ºut

acolo unde te doare cel mai tare

sã-þi arãt cât de mult te iubesc

m-am nãscut pe Google

toatã lumea ºtie

ºi tot caut, tot caut locul

în care sã mã spovedesc

INIMÃ CU PERUCÃ

cuvintele sunt decoraþii obþinute

în rãzboaiele minþii

ºi fiecare-ºi construieºte-o legendã

în jurul propriului nume

ºi fiecare-ºi dã întâlnire cu moartea

cel puþin o datã în viaþã

rupând o legãturã romanticã de lungã duratã

cu boala, tristeþea, mizeria ºi alte amante perfecte

ºi ochii lui Dumnezeu care sunt peste tot

ºi þi-e imposibil sã scapi de privirea lor insistentã

ºi cauþi soluþii inovatoare

sã te ascunzi mai bine în tine

pânã ºi inima ta poartã perucã

pânã ºi pentru cãlãtoria din vise

ai nevoie de ghid

NICIODATÃ NU LUÃM

MOARTEA ÎN SERIOS

niciodatã nu luãm moartea în serios

aceastã prezenþã invizibilã

care ne locuieºte în fiecare clipã

oricât de pustii ar fi vieþile

ca niºte strãzi pe care doar praful mai circulã

ne dãm întâlnire cu umbrele

ºi mergem împreunã în întâmpinarea dezastrelor

ajungem sã credem cã singura iubire

a fost sã ne doarã ceva

un semn divin, o judecatã cu porþile sãrutului închise

niciodatã nu luãm moartea în serios

fiorul acela ce trece prin ºira spinãrii

ca o cãdere în gol în propriul vis

în clipa aceea când atingem pãmântul

ºi totul se cutremurã

chiar ºi pãmântul dinlãuntru

mergem încolonaþi, oameni ºi umbre

fiecare ne dorim sã fim altceva

într-un final ºi unii ºi alþii

suntem îngeri ºi pãsãri negre

pe cerul din gura unui mort celebru

Ionut Caragea,

In memoriam

Ioan Mazilu Crângaºu

GINGÃªIE ªI PUTERE

Generos bãrbat discret,

Cu farmecu-þi acvilin,

Te-am venerat iubit poet

ªi-n faþa numelui mã-nchin

Cu iubirea de sonet

Strâns în pumnul aprilin,

Cu puterea de ascet

La trecutul alcalin.

Simþindu-mã ocrotit

De surâsu-i jovial;

El spre lume a privit,

Cu trecutul pictural.

Timpul îl va înãlbi,

În destinul împlinit;

Iar noi îl vom privi,

Un semnal la infinit.

Plecat-a prea devreme,

Deºi nu era sortit

Lãsându-l sã-l cheme

Punctul de la infinit.

Ioan V.MAFTEI BUHÃIEªTI

IOAN MAZILU CRÂNGAªU
(1938-2015)

SUFLETUL

Suflete – vioarã obositã,

Lãlãind de mult dezacordatã,

Rezonanþa ta e afectatã,

Iarã struna ultimã-i slãbitã...

Scripcã singuraticã, iubitã,

Suflet bun la toate altãdatã,

Astãzi eºti ca o sterilã vatã

Peste-o ranã veche, obrintitã.

Vrerea ce-ai avut e-ncarceratã,

De judecata zilei osânditã,

Aºa precum nevinovata fatã

Oprobiu’-nfruntã chiar neprihãnitã...

Acu’-i târziu ºi ºtiu cã niciodatã

Nu-mi va mai fi vioara auzitã.

AMINTIREA

Încolo, drept, e drumul spre Albeºti,

Iar mai la stânga, cel spre Fãrâmata;

Acolo, în rãzboi, cãzut-a tata...

O, tatã, und’ te odihneºti?...

Te-au plâns cu anii mama, fiul, fata...

Orbit-au tot privind pe la fereºtri

Sau noaptea-n somn, crezând cã vântul eºti

Ce zgâlþâie amarnic gardul, poarta.

Copiii sunt bãtrâni, mama-n baston,

Din când în când neliniºti ne apucã,

Atunci când ne mai vine câte-un zvon

De pe la oameni sau de la ulucã...

Dar ºi acum, cu botul în castron,

Moºneagul câine tresare de-o nãlucã.
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Florentina Loredana
Dalian

Oraºul e trist, cu tot cu luminile lui sclipitoare.

Am înlocuit lumina taboricã cu aceea electricã.

ªi ni se pare c-ar trebui sã fim fericiþi. Pânã ºi

omul de zãpadã ºtie, pânã ºi el pare sã înþeleagã,

aºa cum îl vezi, stingher în mijlocul oraºului.

Oamenii de zãpadã n-au ce cãuta la oraº, locul

lor e la þarã; parcã le-ar fi ruºine sã se arate.

Aºa cum nu voia bunica sã fie vãzutã, când

mã cãuta la liceu, cu bocceluþa de mâncare, cãrând

dupã ea sufletul unui întreg popor chinuit. „Sã

nu-þi fie ruºine, mamã, – zicea – las’ cã stau aci

mai feritã.” Nici acum nu ºtiu de unde îºi dãduse

ea seama cã eu mã ruºinam de bãsmãluþa ei, de

riduri, de câlcâiele crãpate. Ca ºi bunicul, când

împingeam o datã de cãruþul de invalid. „Stai,

opreºte!” M-a chemat lângã el ºi m-a pus sã-l

privesc în ochi. „Auzi, þie nu cumva þi-e ruºine

cu mine, aºa cum sunt, juma’ de om?” Habar n-

am cum simþise. N-am putut sã-l mint, nici sã-i

spun adevãrul. Sunt adevãruri care dor ºi minciuni

care mângâie. Am plecat ochii. Douã lacrimi mari

s-au scurs dintr-ai lui. ªi-a suflat nasul în batistã.

„Du-te, dacã-þi e ruºine! Ia-o înainte! Ajung eu

pân-acasã. Zi-i lu’ mã-ta mare sã vinã!” Nici asta

n-am putut, n-am avut puterea sã-l las, am împins

mai departe de cãruþ, ca ºi când aº fi cãrat o cruce;

ºi m-am ruºinat. De data asta, de mine.

Nu ºtiu de ce toatã lumea avea grijã de

sensibilitãþile mele. Pesemne pentru cã m-au iubit.

ªi unchiul, când a ieºit din puºcãrie, a venit la

poarta liceului sã mã vadã, dar n-a trecut de ea.

A trimis un elev sã mã cheme. I-am sãrit de gât.

El s-a tras înapoi. „Stai! Fereºte-te, dã-te mai la o

parte, sã nu te vadã colegii cã stai de vorbã cu-n

puºcãriaº! Dacã te întreabã vreunul, sã spui cã

era un vecin.” Nu m-a întrebat nimeni.

Ei nu mai sunt. Eu am rãmas cu beculeþe ºi cu

lumini sclipitoare, un pospai, o faþadã, o scenã în

care jucãm drama fericirii. Eu am aflat prea târziu,

o, ce târziu am aflat, cã frumuseþea nu stã în riduri

ºi-n cãlcâie crãpate, cã lumina artificialã nu-i o

sursã de fericire. Cã oamenii de zãpadã sunt atât

de trecãtori. Ca ºi oamenii-oameni. Trebuie sã-i

iubeºti atunci când îi ai.

Dar nu ºtiu cum se face cã parcã mereu am

trãi în contratimpul iubirii...

(Fragment din volumul A unsprezecea

poruncã, Editura Eikon, 2014)

Contratimpul

iubirii

Ion Haines,

NINSORI

Ninsoarea are douã feþe,

Una de basm, una de iad,

Iar cine ºtie sã le-nveþe,

Rãmâne tânãr ca un brad.

Cad fulgii mari ca-ntr-o poveste,

Imagini ca-ntr-o feerie,

ªi toate-acestea-mi dau de veste

De vremea din copilãrie.

Albul imaculat se-aºterne

Peste pãduri, câmpii ºi ape,

Lumina zãrilor eterne

Mi-e mai aproape, mai aproape.

Te-nvãluie în alb ninsoarea

Ca pe-o mireasã irealã,

Pluteºti spre mine ca mirarea

Lumii de visuri, idealã.

Zãpada caldã se topeºte

Pe ochi, pe buze, o respir,

O clipã se dumnezeieºte

Pe fruntea mea datã cu mir.

Iubito, sania e gata

ªi caii-s înhãmaþi, ne vor

Sã facem nunta, minunata,

În acest fascinant decor.

Dar, vezi, ninsoarea ne pândeºte

Cu viscole, nãmeþi ºi ger

ªi vreme se burzuluieºte,

Pedeapsa vine tot din cer.

Se-nfundã drumuri, se-nnopteazã,

Mor oamenii în frig cumplit,

Nicio minune nu-i salveazã,

Mã mir cã încã n-am murit.

În iadul alb, în disperare,

Trãiesc cu toþii un coºmar,

Aºteaptã-o mânã salvatoare,

Totul rãmâne în zadar,

Nicio luminã, nicio veste,

E un final de-apocalipsã,

Iar în Câmpiile celeste

Lui Dumnezeu îi ducem lipsã.

Plãtim pãcate neºtiute,

Pedeapsa noastrã este grea,

Pentru atâtea vieþi pierdute,

Ne spalã-atâþia fulgi de nea.

ªi, totuºi, mã întorc la timpul

Feericei copilãrii,

Când zeii populau Olimpul

ªi miturile erau vii,

Când colindam din casã-n casã,

Primind covrigi, colaci ºi nuci

ªi ne rugam cu toþi la masã:

„Tu, Moºule, sã nu te duci !”

Când Moºul ducea de toate,

Tras într-o sanie de reni

ªi toate erau minunate,

Unde sunt azi acele vremi?

Pe strãzi, zãpada e murdarã,

Oraºul este cenuºiu,

Eu beau cafeau ta amarã,

E searã, s-a fãcut târziu

ªi ninge trist , amãgitor,

Citesc Bacovia ºi scriu,

De altfel de ninsori mi-e dor,

Acum ºi parcul e pustiu.

De-aceea, mi-am fãcut o casã

La munte-n mijloc de pãdure,

Acolo, viaþa e frumoasã

ªi bucuriile sunt pure.

Cad fulgii mari ca-ntr-o poveste

Ninsoarea e o sãrbãtoare,

Îþi dau acum, sã ºtii, de veste,

De fericire nu se moare.

Starea de alb, de puritate,

Starea zãpezilor dintâi,

Te-aºteaptã lumi înmiresmate,

Sã vii aici ºi sã rãmâi

ªi sã refacem Paradisul

Într-un mirific, alt decor,

În care dorurile, visul,

Iubirea, cântul, nu mai mor.

Radu Costinescu - Studiu
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Victoria Milescu

Luminita Cornea,

Mitul lui Orfeu, poetul trac, nãscut din muza Calliope ºi zeul

Apollon, ce-ºi acompania cu vocea ºi lira versurile îmblânzind

oamenii ºi fiarele, a traversat veacurile. Nefericita sa poveste de

dragoste precum ºi tragicul lui sfârºit au inspirat numeroase

creaþii artistice în teatru, film, muzicã, literaturã etc. Longevitatea

ºi popularitatea acestui mit se datoreazã faptului cã atât prin viaþa

sa dar ºi prin polivalenþã, Orfeu este vãzut ca arhetip al artistului

complet ºi etern. Nu puþini sunt cei care ºi l-au luat ca model, ca

geniu protector. Între cei care îl evocã ºi  invocã se aflã ºi poeta

Elena Armenescu în recenta sa carte, De mânã cu Orfeu, apãrutã

la Editura Mirabilis, în condiþii grafice deosebite, cu desene

semnate de Andrei Câmpan, extrem de potrivite cu substanþa ºi

tonul poemelor, în pandant. Versurile ample, nesofisticate nu þin

de niciun curent modernist, miza fiind adresarea directã, fãrã

sinuozitãþi ideatice, iar opþiunea pentru prozodia clasicã este

salutarã susþinând adecvat retorica plasticã, având un mesaj de

impact imediat. Cartea poate fi perceputã ºi ca o ars poetica, în

demersul ei curajos ºi provocator de a-l apela pe Orfeu, zeul

poeþilor ºi muzicienilor, pe care autoarea îi numeºte ,,anatomiºti

ai sufletului”, poate ºi în virtutea profesiei sale de medic, a cãrei

amprentã se va resimþi pe alocuri, în identificarea ºi diagnosticarea

negativitãþii unui prezent derizoriu.

Poeta ne propune o incursiune în lumea contemporanã,

deopotrivã seducãtoare ºi respingãtoare, vãzutã uneori în

conexiune cu trecutul ei istoric ºi cultural deopotrivã mãreþ ºi

degradant, dar nu lipsit de tentaþiile speculaþiei gnoseologice.

Discursul abundent narativ dar ºi cu emoþionante inserþii lirice

adunã gânduri, stãri, sentimente, transcrise ,,la cald” ºi chiar

datate pentru autenticitate, ivite în timpul unor cãlãtorii, excursii,

pelerinaje, în fapt experienþe solicitând receptivitate dar ºi spirit

de analizã, sintezã ºi reflecþie. Parcursul oferã hranã pentru ochi,

minte ºi spirit. Existã descrieri de naturã splendidã, consemnãri

revoltate vizavi de anomaliile prezentului imediat, înãlþare ºi

revelaþie produse în spaþiul religios. Cãlãtoria înseamnã ºi iniþiere,

de aceea este convocat Orfeu, protagonistul neobiºnuitei cãlãtorii

de dincolo de spaþiul muritorilor. El coboarã în Tartar implorându-

l pe zeul Hades sã i-o redea pe Euridice, soþia sa care murise.

Hades se înduplecã, dar o privire înapoi a lui Orfeu spulberã

umbra iubitei sale care îl urma, sugerând între altele evanescenþa

vieþii dar ºi a morþii. Eroul rãmâne sã-ºi plângã nefericirea ºi,

refuzând alte femei, provoacã mânia menadelor care îl sfâºie,

capul sãu urmând sã pluteascã pe mare cântând în continuare,

îmblânzind valurile, aºa cum se întâmplase în timpul expediþiei

argonauþilor care îl luaserã cu ei pe Orfeu, spre a îmblânzi apele

ºi stâncile din drumul lor. Tragica poveste preluatã ºi de Elena

Armenescu, versificatã onest ºi

sensibil, induce credinþa, între

altele, cã cel ce cuteazã cu ardoare

spre piscul greu, nevãzut ºi

enigmatic al poeziei, poate fi luat

nesperat ºi miraculos sub ocrotirea

lui Orfeu: Fãrã ducerea mea voitã,

acolo-n înãlþimea clarã/ Unde

puteri fantaste pãzesc ºi întinderea

mãsoarã/ N-aº fi ajuns miraculos,

unde mã þin de mânã, eu/ Copil

nostalgic dupã cer, cu zeul poeziei,

cu Orfeu.

În periplul concret sau imaginar

al autoarei, temele culturale

universale se asociazã uneori cu

secvenþe autobiografice care

transmit un apel punctual. Poezia

având ca titlu versul unui cântec

popular, Descununã-mã, pãrinte,

dezvãluie o dramã personalã care

este extrapolatã la nivel de societate,

textul fiind dedicat, dupã nota din

subsol, tuturor femeilor agresate

fizic ºi psihic, umilite, torturate. Norma moralã, postura

sapienþialã secondeazã discret poemele în care autoarea nu-ºi

poate reprima regretul faþã de unele disfuncþionalitãþi fiinþiale ale

contemporaneitãþii, punându-i un diagnostic realist ºi neechivoc,

atenþionând cã lumea de azi se aflã în pericolul de a-ºi pierde

tocmai ce o face umanã, adicã sensibilitatea faþã de creaþia

artisticã: Lumea de azi nu mai ºtie sã cânte, doar suspinã/ ori

geme, strigã, þipã, crezând cã se face înþeleasã aºa. Într-o astfel

de lume ar pãrea poate  desuetã sau hazardatã pledoaria Elenei

Armenescu pentru încredere  în forþa de regenerare moralã,

îndemnând la trezirea spiritului civic, la respect pentru viaþa ce

meritã trãitã cu bucurie: Iubeºte fiecare anotimp al vremii ºi al

vieþii/ Chiar când prin ploi ºi vânt treci vãmile ceþii/ Iubeºte tot

ce-au scris profeþii cu tainic înþeles/ Sunt scrise pentru tine, sunt

darul tãu ales! Pentru recuperarea puritãþii ºi pãcii sinelui

fiecãruia, pentru restabilirea bunelor rosturi, poeta propune

revenirea la vechile ºi adevãratele izvoare ale frumuseþii ºi

înþelepciunii prin intrarea în armonie cu divinitatea, care se

regãseºte în lãcaºurile de cult, unde ,,rãscolitor bate toaca”, dar

ºi în lucrurile simple din jur, aflate ºi ele sub lumina

atotprotectoare a creatorului universal. Pelerinajul la Ierusalim,

strãbaterea Drumului Crucii genereazã cele mai impresionante

trãiri oferind o altã perspectivã de

înþelegere a vieþii, a cãrei esenþã este

iubirea susþinutã de credinþa în

Dumnezeu: Îndrãzneºte! Crede

întotdeauna în iubire/ Crede cã Domnul

te vegheazã ºi pe tine. Iubirea se

împleteºte cu preþuirea faþã de înaintaºi,

faþã de strãmoºii noºtri în poeziile ce

readuc în amintire trecutul eroic al dacilor

aflaþi ,,Sub semnul lupului”: „Iubire,

cheamã-ne pe înãlþimi!/ Acolo unde

strãmoºii mei, mulþimi/ În vechime,

ridicau desfãtãtoare/ Lãcaºuri de-

nchinare, altare solare”. Deºi variate,

subiectele sunt abordate consecvent

nepretenþios, lucid, sincer, invitând la

coparticiparea cititorului de bun simþ ºi

de  bunã credinþã. Stilul de o naturaleþe

empaticã insereazã ºi inovaþii lexicale:

„tãcere nãdãjduitoare”, „puteri fantaste”,

„gândul zburãtãcind”, „ceruri azure”,

unele nãscute din necesitãþi de rimã ca

acest „chem”: Iar lira ce vibrase doar la

al dragostei îndemn/ Acum se tânguie

prin codrii seculari, cu groazã/ Nu mai aude al pãsãrilor

îmblânzite dulce chem.

De mânã cu Orfeu, poeta strãbate cu mult curaj, munþi ºi vãi,

mãri ºi oceane, trecutul ºi prezentul sufletului omenesc într-o

lume în permanent zbucium al facerii ºi prefacerii. Orfeu dãinuie

nu numai ca etalon al nefericirii, ci ºi al iubirii devotate, iubirea

fiind ºi axul pivotant al cãrþii, a cãrei valoare constã mai ales în

mesajul ei – arta ºi iubirea se intercondiþioneazã ºi sunt

nemuritoare.

ACTUALITATEA UNUI MIT

Insomniile bufniþei este titlul celui de-al treilea volum, dupã

Cerºetorii de stele ºi Anotimp (i)legal – lumina, al talentatei

poete Mihaela Aionesei. Poezia de foarte bunã calitate din cele

trei volume, apreciate de critica literarã, demonstreazã spusele

Sfântului Apostol Pavel: „Prin harul lui Dumnezeu, sunt ceea

ce sunt.” Mihaela Aionesei are în suflet harul, dãruit de

Dumnezeu, al poeziei.

Autoarea volumului Insomniile bufniþei, apãrut în acest an,

la Timiºoara, Editura Eurostampa, este o poetã sensibilã, minunatã

ºi originalã, prin îmbinãrile inedite de imagini ce emoþioneazã

cititorul, inclusiv pe acela care nu este familiarizat cu literatura.

Poezia sa ne apare precum o coloanã de marmurã rãmasã de

la un templu mai vechi (Ov. Densusianu). Este aici o... tainã,

denotând legãtura cu tradiþia – acel templu solid, rãmas ºi pãstrat

din vremuri mult îndepãrtate. Simþim în poezia Mihaelei Aionesei

vagi influenþe, cum este firesc, din Blaga ºi, mai ales, din poeþii

simboliºti. Aceste „influenþe” demonstreazã doar legãtura cu

„templul”, deoarece poezia Mihaelei reprezintã sufletul ei.

Oare de ce titlul acesta insolit Insomniile bufniþei? Surprinde

atât numele „bufniþei”, cea mai mare pasãre rãpitoare de noapte,

cu ochii ei uriaºi, galbeni-portocalii, cât ºi faptul cã întruchipeazã,

figurat vorbind, persoana care trãieºte retrasã de lume. De ce

„insomnii”? Gândim insomniile ca anume frãmântãri, trãiri

sufleteºti specifice insului care este învãluit de probleme. Aºa,

de exemplul, poemul singurãtatea singurãtãþii, prin nimeni ºi

nimic nu-þi poate aduce / cãldura sânului pierdut, provoacã o

stare în care te pregãteºti de alt drum fãrã sã-i / simþi tãiºul.

Deºi existã o extraordinarã „încorsetare”, încât zorii se izbesc cu

tâmpla de gratii / pasãrea ziditã apare cu urme de sânge pe

aripi / cu trilurile vuind tãcut uiþi ierþi

/ ºi redevii tu. Altã datã suferinþa trimite

la vindecãri conform tradiþiei populare:

câmpiile tac vuind un descântec / mã

simt.

„Încleºtarea” sufleteascã prezentã

în poezia Mihaelei Aionesei

traverseazã stãri diverse, uneori

ciudate, transpuse în imagini absolut

inedite: „n-am simþit timpul care a

arat nãluci”, „cu nãframa înnoptatã

pe cap”, „la fereastrã se rostogolesc

/ nãmeþi de fericire amarã”, „un suflet

gârbovit de fiare”, „ca niºte unghii

roase pânã la suflet / tãcerile încep

sã þipe”, „un anotimp rãsfãþat / de

mireasma ciupercilor nebune face

tumbe”, „dedesubtul lui / un cuc / mutã

crestele mai aproape / de fântâna

unde / se sorb stelele”, „prin umbletul

ierbii / înlãcrimate dimineþi /

desferecã lumina”, „surpã cãrãmizile

ca niºte fantome / aºezate pe pieptul

gândurilor.”

Poetul Lucian Blaga mãrturisea cã

„limba de toate zilele” este o unealtã

dar ºi un instrument de lucru al

spiritului. Cum altfel poate fi limba poeziei unui trãitor în duh?

Poezia din volumul Insomniile bufniþei, populatã cu diverse

nume de pãsãri (bufniþã, cucuvea, mierlã, cuc, porumbel, ciori),

dar ºi cu flori rare, de aleasã clasã (crin, orhidee, floare de colþ),

comunicã sentimente felurite, unele paradoxale. Simþi ca cititor

mãrturisiri adeseori tulburãtoare, probabil izvorâte dintr-o

biografie... complicatã. Toate genereazã o minunatã poezie.

Încleºtarea zilelor este vie în memorie; „sãtulã de oftat” se bucurã

cã dorul a „rãmas neîmblânzit.”

Citind poemul moment de gingãºie, simþim transmiterea unei

stãri de maximã delicateþe: am tânjit mereu sã retrãiesc /

momentul de gingãºie / fãrã sã-mi fie frig / fãrã sã mã nãrui de

teamã / când dau de mine / sub masca lividã. Alteori simþim

prezenþa speranþei: îmi plec genunchii

ºi aºtept / din mila nu ºtiu cui / sã-mi

pâlpâie o nouã viaþã (stihie).

Nu lipsesc întrebãrile existenþiale:

ne-am fost puþin timp respirãri serafice

/ tu la o margine de suflet / eu de partea

cealaltã / sã ne fi risipit?// Acum plãtim

pentru aripi / un lung oftat. (sonetul

nopþii)

Tot ºi toate sunt încununate de

iubire: stã ceva ghemuit în lume /

numele ei / din umbra pãmântului /

foºneºte la cea mai simplã atingere // i-

u-b-i-r-e. Iubirea supremã ce nu poate

fi nicicând învinsã este preamãritã în

poemul un curcubeu ce se desface la

Paºte: un curcubeu ce se desface la Paºte

/ al meu / al cailor / sau al lumii / ºi

oricâte ciori vor încerca / sã fure bobul

de grâu / nimic nu mã va împiedica / sã

iubesc la fel ca El.

Poezia care dã titlul volumului,

Insomniile bufniþei, este una existenþialã

de autocunoaºtere: sã urmãrim /

insomniile bufniþei / ºi cine ºtie / poate

ocaua timpului / nu va mai vrea sã afle

/ câþi soldaþi supuºi / se vând sinelui /

sã nu latre viaþa.

Opþiunea poetei este aceea de a nu folosi semne de punctuaþie

ºi majuscule, inclusiv la titluri. Considerãm cã astfel oferã

cititorilor posibilitatea de a-ºi imagina stãri artistice ºi sufleteºti

diferite, în funcþie de trãirile spirituale ale fiecãruia.

Fãrã a fi o poezie „veselã”, poezia Mihaelei Aionesei

binedispune, pliindu-se pe sufletul nostru, al cititorului de astãzi.

SÃ URMÃRIM INSOMNIILE BUFNIÞEI!
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Drumul promiþãtor ºi dificil
al unui dascãl prin vocaþie

Constantin Bãrbutã,

Ion C. Stefan,

Motto:

Cãlãtoria de o mie de mile, începe cu un pas.

(Lao Tse)

Dorinþele ºi îngrijorãrile cele mai intense, speranþele apropiate

sau mai depãrtate, astfel spus, problemele majore ºi acute ale

societãþii româneºti, au fost reiterate, plenar ºi pregnant, în agitata

toamnã politicã, culminând cu rezultatul-ºoc al alegerilor,

catalogat unanim nu numai surprinzãtor ci ºi de-a dreptul

miraculos ºi istoric.

Legitimatã astfel, prin voinþa liber exprimatã ºi suveranã a

naþiunii, cea mai înaltã demnitate din stat va fi exercitatã în

urmãtorii cinci ani de un om al ºcolii, cãruia efectiv i-a plãcut sã

fie dascãl, purtãtor demn al catalogului, cunoscãtor de navetã ºi

administraþie („sunt un fanatic al organizãrii”), care, iatã, a reuºit

prin seriozitate ºi exemplul bun, determinare ºi eficienþã, sã

convingã milioane de compatrioþi asupra unui proiect naþional,

remarcabil prin actualitate ºi concizie. Este începutul unui drum

lung ºi plin de asperitãþi, ce necesitã muncã stãruitoare ºi timp,

poate chiar douã mandate, capacitate de mobilizare a

competenþelor ºi energiilor, diplomaþie inteligentã ºi tenacitate,

cerinþe pe care dascãlul autentic, acum învestit cu responsabilitatea

cea mai complexã, le asumã in integrum, pe fundalul unor premise

la fel de încurajatoare, ce þin de propria personalitate: ataºament

sincer ºi cunoaºterea istoriei spaþiului carpatino-european,

abilitãþi ºi aptitudini certe, pedagogice ºi de comunicare ºi, nu în

ultimul rând, statut civic definit prin prestigiu ºi reputaþie

neºtirbitã. Primul pas, adicã prima lunã din cele ºaizeci ale

primului mandat al dascãlului ales pe cea mai înaltã autoritate

executivã din stat este, neîndoielnic, de bun augur, acþiuni publice

marcate de sobrietate, bunã credinþã, onorarea simbolurilor

naþionale ºi a tradiþiilor creºtine, documentãri ºi evaluãri ale

funcþionãrii unor mecanisme statale, primele decizii inþiative ºi

vizite, concomitent cu (re)configurarea direcþiilor prioritare, de

naturã sã consolideze orizontul generalizat de optimism.

Precum în fizicã sau educaþie, domenii în care noul ºef al

statului deþine expertize recunoscute, (ºi) în societate, fenomenele,

evoluþiile sau evenimentele sunt, în primul rând de sorginte

cauzalã, ascendente ºi dinamice, adevãr a cãrui înþelegere ºi

cunoastere se impun ca o cerinþã sine qua non a prevenirii ºi

înlãturãrii disfuncþiilor, recâºtigãrii încrederii publice, exprimatã

prin susþinere dupã un sfert de veac de ezitãri, confuzii,

instabilitate ºi imperfecþiuni legislative, cu toate consecinþele

negative acumulate ºi cunoscute. Este evident, în opinia noastrã,

cã paºii urmãtori spre þinta, generic ºi programatic identificatã a

lucrului bine fãcut pentru þarã, sunt cei mai importanþi ºi dificili

totodatã ºi pornesc tocmai de la aceastã necesitate vitalã a unor

legi bune, clare, stabile ºi adecvate realitãþilor, începând cu

Constiþuþia. De la revizuirea legii supreme se aºteaptã atât soluþii

durabile funcþionãrii optime a instituþiilor statului, cât ºi rãspunsuri

concrete marilor deziderate naþionale: reducerea cu 50% ºi

limitarea numãrului de mandate pentru aleºi, reconsiderarea

conceptului atât de hulit al imunitãþii, înãsprirea prin lege a

normelor de acces ºi decuplarea totalã de la actul legislativ a

clanurilor familiale, a impostorilor, a cãlcãtorilor dovediþi ai legii.

Dupã alegerea unui reprezentant al sãu în fruntea Republicii,

obºtea didacticã are, la acest început istoric de an (ºi) un alt

motiv de mândrie: acela al reconfirmãrii rolului de prioritate

nationalã prin integrarea educaþiei într-un program ce vizeazã

viitorul naþiunii, adicã acela al competenþei, al formãrii morale,

patriotice ºi europene a noilor generaþii. De aceea, asteptãrile

celor aproape trei sute de mii de slujitori ai educaþiei, deopotrivã

ale pãrinþilor, studenþilor ºi elevilor, sunt mari ºi imperioase,

într-un moment când sistemul educaþional este vizat de seisme

persistente, comparabile, fãrã nici o exagerare cu cele naturale

dintr-o zonã cunoscutã a þãrii, urmate, din pãcate, de instabilitate,

turbulenþe ciclice, mai nou câteva „buline roºii”.

Este necesar ºi urgent în acelaºi timp ca unei asemenea situaþii

sã i se punã capãt, însã rezervele cã noul ministru o va face sunt

consistente dupã ce ºi sub semnãtura sa, Legea 1/2011 a fost

demolatã în procent de aproape o treime, pur ºi simplu din interes

de grup, prin „celebra” ºi universal contestata Ordonanþã 49,

încã nedezbãtutã în forul legislativ dar aplicatã cu frenezie chiar

în aceste zile când nebacalaureaþii sesiunilor legale se vor prezenta

în faþa unor comisii, inevitabil derutate dar, sperãm, exigente.

Într-o zvâcnire de moralitate târzie ºi cu impact controversat,

al doilea demnitar al statului a cerut expres ministrului educaþiei

ridicarea titlului ºtiinþific, cândva atât de preþuit, consecinþã a

împrejurãrilor dovedite dubioase în care a fost obþinut prin

încalcarea violentã a principiului sacru, strãbun: Ad augusta per

angusta. Deºi a survenit în contextele specifice, cunoscute, gestul

în sine, adevãratã premierã în practica ºtiinþificã ºi juridicã, poate

genera dezbateri interesante ºi utile climatului educaþional, în

derivã, dar ºi reflecþii de conºtiinþã, urmate, de ce nu, de alte

exemple aºijderea, ilustrând trezirea la demnitate, onoare ºi bun

simþ a tinerilor, îndeosebi. Pasul cel mare sau schimbarea cea

mai doritã, pe care educatorii ºi nu numai o vãd ºi posibilã, o

reprezintã abandonarea explicitã, începând chiar cu viitorul an

ºcolar, a criteriilor politice la numirile în funcþii, responsabile de

haosul din managementul ºcolar ºi repunerea în drepturi a

competenþei, concomitent cu creºterea exigenþei vizavi de calitatea

profesionalã ºi eticã a dascãlului.

În cartea de confesiuni, intitulatã Pas cu pas, autorul, sibian,

sas de etnie, dascãl din pasiune ºi manager „fanatic al organizãrii”,

devenit primar de Capitalã culturalã europeanã, ales în fruntea

þãrii, mãrturiseºte, de la înãlþimea acestei trepte unice, cã scopul

urmãrit a fost unul simplu: sã spun ce am învãþat, ce cred ºi ce

pot face acum pentru comunitate. A convins. Acum începe greul

ºi truda cea mare!

[Ad aspera per astra – Pe cãi aspre, spre stele]

De curând, a plecat dintre noi, petrecut cu lacrimi în ochi de

rude ºi prieteni, precum ºi de un pluton de onoare din Garnizoana

de la Curtea de Argeº, retrãgându-se în satul natal al soþiei sale,

Nuþi, Bãrseºtii de Jos, comuna Ticveni, judeþul Argeº, colonelul

Ilie Cârstea, fost comandor pe elicopterul prezidenþial de

odinioarã, apoi pilot de încercare la fabrica de elicoptere Braºov,

pilot de tranzit spre þãrile din Africa, unde exportam elicoptere de

fabricaþie româneascã, iar, spre bãtrâneþe, un talentat prozator.

Nãscut în anul 1934, în comuna Arefu, urmeazã studiile

elementare în satul natal ºi în Piteºti, apoi cele ale unor ºcoli de

pilotaj de lângã Piteºti ºi de la Strejnic, ªcoala Militarã de Ofiþeri

„Aurel Vlaicu” de la Tecuci, iar dupã absolvire a fost repartizat la

grupul de Aviaþie M.A.I. Popeºti Leordeni. Mai târziu, urmeazã

un curs de specializare pe elicoptere, în Franþa, fiind transferat,

dupã absolvire, la grupul de Aviaþie, Flotila Prezidenþialã, apoi

Inspector ªef de Zbor în cadrul Comandamentului Aviaþiei

Militare. Ulterior, este transferat la Întreprinderea de Construcþii

Aeronautice Braºov, fiind ºi pilot de tranzit spre þãrile din Africa,

unde exportam elicoptere de fabricaþie româneascã, iar, spre

bãtrâneþe, devine un talentat prozator.

Într-o bogatã toamnã, cu vreo 15-20 de ani în urmã, m-am

întâlnit cu Ilie Cârstea, cu prilejul unei sãrbãtori a Fiilor Satului.

Era înconjurat cu admiraþie de noi toþi, mai tinerii civili condeieri,

ofiþeri de onoare în oastea scriitorilor români: Horia Bãdescu,

Victor Gh. Stan, Cezar Bãdescu, doctorul Gheorghe Bârlã, Ion

Radu ºi alþii, ascultând cu nesaþ amintirile sale deosebite, mai

ales cele din perioada când a fost pilot prezidenþial, descoperind

adevãrul cã nu a fost un ofiþer politic, ci un foarte bun tehnician

în aviaþie.

Fiind directorul recent înfiinþatei Edituri AREFEANA, atunci

mi-a venit ideea cã o viaþã atât de bogatã ar trebui povestitã ºi i-

am propus sã-ºi scrie amintirile, care vor servi drept model de

comportament ºi eroism pentru generaþiile mai tinere. Aºa a

devenit un performant ºi harnic pilot povestitorul de mai târziu,

prozatorul de talent ºi autorul urmãtoarelor volume, toate publicate

la editura pe care o conduc: Viaþã de zburãtor (2002), Din

amintirile unui pilot de încercare (2008), Noua generaþie (2010)

ºi Rolul României în cucerirea spaþiului aerian ºi cosmic (2012).

Pe vremea începuturilor sale literare ºi a colaborãrii noastre,

nu bãnuiam cã volumele lui vor avea un ecou atât de puternic în

inimile noastre, ale sutelor ºi sutelor de cititori care-l apreciau.

Dar iatã cã, dincolo de trupul care s-a retras în liniºtea unui

cimitir de þarã, sufleul ºi spiritul sãu au rãmas parcã vii, în paginile

acestor cãrþi, comunicând cu noi prin înþelepciune ºi talent.

Interesanta carte de amintiri Viaþã de zburãtor am încadrat-

o în literatura de graniþã, autorul înfãþiºându-ne anii de tinereþe

ºi formare, într-o viaþã activã ºi eficientã, trãitã atât de intens ºi

de primejdios, în calitatea sa de aviator principal pe elicopterul

prezidenþial, încât supremul sãu triumf mi se pãrea, pe atunci, a

fi faptul cã a supravieþuit ºi a reuºit sã iasã la pensie, sã ne

povesteascã. Evenimentele pe care ni le-a relatat cu talent au fost

aºa de inedite, de palpitante ºi pline de neprevãzut încât

parcurgerea textului i-a captivat pe cititori mai mult decât un

veritabil roman de aventuri.

Dupã acest succes, autorul mi-a fãcut surpriza de a-mi

propune spre publicare o altã carte, în care relata o etapã cu totul

deosebitã a vieþii sale active: aceea în care a lucrat la Întreprinderea

de Construcþii Aeronautice Braºov, ca pilot de încercare, recepþie

ºi control. În aceastã carte ne-a demonstrat drumul sãu în

ascensiune în arta literarã, stabilind o continuitate cu volumul de

debut.

I-am sugerat o diversificare tematicã, sã se refere ºi la viaþa

familiei sale, în condiþiile neobiºnuite când capul familiei era

plecat în misiunile ce le avea de îndeplinit.

Volumul al treilea Noua generaþie ne-a înfãþiºat o emoþionantã

naraþiune despre familie, educaþie, dragostea faþã de þarã ºi, mai

ales, un ghid moral al unui om corect ºi devotat familiei ºi patriei

sale.

Îl cunoºteam acum bine pe prozatorul colonel Ilie Cârstea,

ca pe un om de culturã temeinicã, un scriitor dotat ºi sensibil,

fãcând din scris o a doua sa profesie, dar nu primejdioasã, precum

cea dintâi, ci paºnicã ºi creatoare, ca un mesaj de suflet dincolo

de moarte. Într-adevãr, aceastã carte a devenit o solie de

sensibilitate cãtre copiii sãi, din Canada ºi S.U.A., ajunºi cetãþeni

de bazã în aceste þãri de adopþie, cãtre nepoþii de acolo, care

descopereau astfel frumuseþea, nobleþea ºi specificul sufletului

românesc.

Iatã ºi un titlu între literaturã ºi tehnicã: Rolul României în

cucerirea spaþiului aerian ºi cosmic – un volum surprizã ºi

absolut aparte, chiar pentru specialiºti, fiindcã face, pentru prima

datã, o sintezã a eforturilor româneºti în aeronauticã – destul de

importantã, fãrã a fi cunoscutã pânã la apariþia acestei cãrþi,

îndeajuns.

Dar voi încheia aceste rânduri de evocare despre un prieten

drag cu emoþionantele sale cuvinte de preþuire pentru soþia ºi

copiii sãi dragi, ca un testament moral de-o importanþã deosebitã,

cu atât mai emoþionante acum, când colonelul aviator s-a retras

în liniºtea unui cimitir de þarã, spre regretul nostru, al tuturor

care l-am cunoscut: „Dedic aceastã carte celor trei copii ai noºtri,

pentru a înþelege mai bine cât de mult am þinut la ei ºi ce gol

imens au lãsat în sufletele noastre, atunci când ºi-au luat zborul

din cuibul pãrintesc… O dedic, de asemenea, celor patru nepoþi

ai noºtri ºi urmaºilor lor, în mãsura în care, printre limbile pe

care le stãpânesc, se va numãra ºi limba românã, pentru a putea

citi ºi pentru a înþelege conþinutul ºi semnificaþia acestor

mãrturisiri” (Noua generaþie, p. 3).

În amintirea unui prieten drag:

Comandor de aviaþie (r) ILIE CÂRSTEA –

un ofiþer erou ºi un prozator talentat
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Nicolae Scurtu

Biografia lui Alexandru Cartojan (14 ianuarie 1901, com.

Vida-Cârtojani – 8 septembrie 1965, Giurgiu), profesor distins,

istoric, publicist ºi prozator, se impune a fi cercetatã cu maximã

atenþie spre a clarifica unele aspecte complet necunoscute ale

itinerariului sãu fizic ºi spiritual. O sursã demnã de uzitat este

paraliteratura sa ce cuprinde însemnãri, confesiuni, memorii ºi

un apreciabil numãr de epistole.

Câteva dintre epistolele sale au fost restituite graþie unor

cercetãtori1 ºi istorici literari2, ce au înþeles importanþa ºi

semnificaþia unor astfel de documente istorice, literare ºi, totodatã,

politice, care contribuie la o mai bunã cunoaºtere a localismului

creator. Relevante sunt, fireºte, ºi cele douã epistole, necunoscute

pânã acum, pe care le trimite, din Rucãr ºi Giurgiu, vãrului sãu,

universitarul ºi istoricul literar Nicolae Cartojan (1883–1944),

care, ori de câte ori a fost solicitat, a venit ºi a conferenþiat în

diverse locuri din Vlaºca. În epistolele amintite, extrem de

preþioase, se face trimiterea la una din conferinþele pe care Nicolae

Cartojan a susþinut-o chiar în satul Vida [azi oraºul Videle, jud.

Teleorman, n.r.].

Cercetând colecþia integralã a ziarului Brazda nouã3 (1925–

1926) am gãsit informaþii despre încã douã conferinþe, pe care

istoricul literar ºi cãrturarul Nicolae Cartojan le-a rostit în oraºul

Giurgiu4 ºi în Videle5.

Interesante ºi deosebit de preþioase sunt ºi epistolele pe care

le-a trimis, în timp, Alexandru Cartojan dascãlului sãu, Nicolae

Iorga, pentru care a simþit o autenticã preþuire ºi veneraþie. În una

dintre epistolele ce se transcriu, aici, se precizeazã cã Nicolae

Iorga ia trimis o carte poºtalã ºi o scrisoare în care îi dã unele

sfaturi privitoare la ziarul Brazda nouã al cãrui director era,

precum ºi la organizarea Partidului Naþional din judeþul Vlaºca

pe care îl conducea Carol A. Davila.

***

Rucãr, 31 iulie 1925

Dragã Nicule,

Îþi scriu de aici din Rucãrul frumuseþilor ºi aerului minunat.

Ne plimbãm prin împrejurimi, ne distrãm în mica noastrã familie

ºcolarã, iar de la o bucatã de vreme ne mâhneºte gândul cã va

trebui sã plecãm.

Cum socotesc cã nu va fi prea uºor sã ne vedem pânã în

septembrie, te întreb ce s-a fãcut în chestiunea învãþãtorului Marin

Jecu, care ceruse post la Chiþa-Vlaºca.

ªtii cã avem nevoie de el ºi, mai ales, în regiunea [I]epureºti.

Bãiatul ºi-a pus toatã nãdejdea în d[umnea]ta.

Am primit, acum câteva zile, o scrisoare de la el în care mã

întreabã ce sa hotãrât cu el ºi, totodatã, mã roagã sã nu-l uitãm.

Petiþiunile lui le-am lãsat la d[umnea]ta.

Dacã te repezi pe la Bucureºti ar fi

bine sã treci pe la d[omnu]l C.

Damianovici6 sau sã-i scrii, ºtiu cã

sunteþi buni prieteni, ca sã rezolve

favorabil chestiunea aceasta.

De altfel nu-i rãmâi întru nimic

obligat întrucât nu e vorba de vreo

ilegalitate.

În timpul ºederii mele aici, am

primit douã scrisori, o c[arte] poºtalã

ºi o scrisoare detailatã, de la d[omnu]l

Iorga.

Într-una îmi mulþumeºte pentru

felul cum îngrijesc apariþia Brazdei noi,

iar în cealaltã îmi dã câteva informaþiuni

ºi îndrumãri referitoare la organizaþia

de Vlaºca pe care îmi porunceºte sã le

pãstrez în cel mi mare secret.

Între 6–8 august pãrãsesc Rucãrul.

Nu ºtiu dacã te-aº deranja rugându-te

sã-mi comunici la Videle ce s-a fãcut

cu Jecu. În tot decursul lunii august

voi fi la Videle.

Sãrutãri de mâini, salutãri

d[omni]lor Condeescu7, Chiriac8 ºi lui

Nicuºor.

Cu afecþiune,

Alexandru

P.S. Numirile în învãþãmântul

primar nu se fac la Minister ci la

Inspectoratul regional.

***

Giurgiu, 14 august 1925

Dragã Nicule,

Sosit de câteva zile de la Rucãr, aflu cã studenþii vlãºceni au

anunþat o serbare artisticã-culturalã la Vida pentru ziua de 23

august.

Pe anunþ figureazã ºi numele d[umi]tale cu o conferinþã. Cu

multã plãcere ºi bucurie te aºteptãm la Vida.

Sãrutãri de mâini ºi salutãri d[omni]lor Chiriac ºi Condeescu.

Cu multã afecþiune te salutã,

Alexandru

Note:
Originalele acestor epistole, inedite, se aflã în biblioteca

profesorului Nicolae Scurtu din Bucureºti.

1. Emil Pãunescu, Epistolar Alexandru Cartojan în

Meandre, 13, nr. 2425, 2010, p. 87-88.

2. Nicolae Scurtu, Însemnãri despre Alexandru Cartojan

în Sud, 18, serie nouã, nr. 11–12 (164–165), noiembrie-decembrie

2014, p. 11, col. 1-3 + 3 facsimile.

3. Brazda nouã. Organ al Partidului Naþional din judeþul

Vlaºca. Bucureºti: 1 aprilie 1925; Giurgiu: 15 aprilie 1925,

seria a 2-a: 1 mai 1925–1 februarie 1926. Apare la 1 ºi 15 al

fiecãrei luni. Deºi era director al acestei publicaþii, Alexandru

Cartojan semneazã cu numele sãu urmãtoarele contribuþii: Idei

ºi fapte din trecut, pentru astãzi în Brazda nouã, 1, seria a 2-a,

nr. 7, 1 iulie 1925, p. 2-3, col. 1-4, jos. (Câteva idei rezumate

dintr-o conferinþã rostitã la 10 Mai în sala „Europa” din

Giurgiu) ºi † Constantin Mihãescu în Brazda nouã, 1, seria a

2-a, nr. 12, 15 septembrie 1925, p. 2, col. 3, sus. (Necrolog).

4. Nicolae Cartojan, Un cuvânt pentru cultura româneascã

în Brazda nouã, 1, seria a 2-a, nr. 4, 15 mai 1925, p. 2-3, col. 1–

4, jos. (Conferinþa domnului profesor universitar Nicolae

Cartojan, din ziua de 25 aprilie 1925, Giurgiu).

5. Nicolae Cartojan, Din lumea strãbunilor noºtri în Brazda

nouã, 1, seria a 2-a, nr. 14, 30 decembrie 1925, p. 1–2. (Rezumat

dupã conferinþa domnului profesor universitar Nicolae Cartojan

rostitã la serbarea studenþeascã din Videle).

6. Constantin Damianovici (1882–1942), profesor ºi

publicist. A fost inspector al învãþãmântului secundar din regiunea

Bucureºti. Inspector general în Ministerul Educaþiei.

7. Nicolae N. Condeescu (1904–1966), profesor ºi istoric

literar. A fost, iniþial, profesor de limba francezã la Liceul „Ioan

Maiorescu” din Giurgiu.

NOI COMPLETÃRI LA BIBLIOGRAFIA LUI

ALEXANDRU CARTOJAN
8. Frumuzache A. Chiriac (1884–1969), profesor de limbile

latinã ºi românã. Director al Liceului „Ioan Maiorescu” în perioada

1921-1925. A tradus ºi a antologat opere ale scriitorilor latini. A

fost profesor la Mãnãstirea Dealului, Roman, Târgoviºte, Giurgiu

ºi Bucureºti.
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(continuare în pag.11)

sfârºit, în casele lui Costicã ºi Icu Dumitrescu (demolate), a fost

farmacia colonelului Rãdulescu (soþia acestuia, Lola, fiind

farmacistã de profesie).

Simultan cu înfiriparea unei reþele medico-

farmaceutice, o realã dezvoltare au cunoscut,

în prima jumãtate a secolului al XX-lea, reþeaua

ºcolarã, învãþãmântul. Dovadã concretã faptul

cã imediat dupã primul rãzboi mondial

funcþionau în localitate o ªcoalã de bãieþi al

cãrei director era învãþãtorul Nicu Dinu (1918-

1920), urmat de preotul Augustin Scurtescu

(1920-1927), ºi o ªcoalã de fete condusã, mai

întâi, de învãþãtoarea Maria Gh. Ioniþã, soþia

fostului director Gh. Ioniþã, mort în Marele

rãzboi, ºi, apoi, din 1928, de învãþãtoarea Elena

Bãdulescu. De reþinut cã în registrul matricol

din anul ºcolar 1930-1931 apare denumirea de

„ªcoala primarã de bãieþi poetul D.

Bolintineanu”, director fiind I.A. Stegãrescu.

Cu vremea, ºcoala va cãpãta un caracter mixt ºi

astfel va funcþiona pânã la reorganizarea învãþãmântului în 1948.

Dupã primul rãzboi mondial, ca urmare a dezvoltãrii localitãþii

ºi a creºterii populaþiei, personalitãþile locale au constatat existenþa

în Bolintin a unui numãr important de oameni care, din lipsã de

pãmânt, nu se puteau îndeletnici cu agricultura, dar ar fi putut

practica diverse meserii. Astfel s-a nãscut ideea ºi s-a luat mãsura

înfiinþãrii unei ºcoli de meserii. Iniþiativa fraþilor Constantin ºi

Athanasie Bolintineanu se concretizeazã la 1

septembrie 1927 când, pe banii proprii, puºi în

slujba „Asociaþiei culturale de educaþie civicã

Bolintineanu”, într-un local de la marginea

satului, în Poarta Luncii, pe drumul spre satul

Malu Spart, se organizeazã „ªcoala inferioarã

de meserii”. În 1927, primar al comunei era

inginerul Athanasie Bolintineanu, care reuºeºte

sã implice ºi autoritãþile locale în aceastã iniþiativã

privatã. ªcoala s-a dezvoltat repede, construindu-

se, din banii Asociaþiei, câteva sãli de clasã ºi

ateliere de lucru. Se amenajeazã locuinþa

directorului, o bucãtãrie ºi o salã de mese. La

început, în 1927, elevii învãþau ºi lucrau tâmplãrie

ºi rotãrie. În scurt timp, se va adãuga un atelier

de fierãrie, la acesta venind sã înveþe meserie cei

mai mulþi elevi. La un an de la înfiinþarea ºcolii,

în 1928, în luna martie, se planteazã în curte un

frumos stejar adus din pãdurea de la

Cãscioreanca. Plantarea stejarului nu este

întâmplãtoare, aceasta urmând unui ordin

pe linie administrativã ca sã se planteze

în locuri centrale un „stejar al unirii”,

amintind ºi sãrbãtorind, în acest fel,

10 ani de la Marea Unire. ªcoala

inferioarã de meserii a funcþionat pânã la

1 septembrie 1934, când se transformã

în Gimnaziu industrial, cursurile având

o duratã de 4 ani. Atelierele se extind ºi

se înfiinþeazã altele, între care un nou

atelier de lãcãtuºerie ºi un atelier de forjã.

Programul de pregãtire cuprindea 3 ore

pe zi cursuri de culturã generalã ºi 5 ore

lucru în ateliere.

Un fapt deosebit de important în

istoria învãþãmântului gimnazial din

Bolintin Vale îl reprezintã vizita pe care a

fãcut-o în localitate, într-o duminicã din

1937, ministrul instrucþiunii publice

Dimitrie Gusti, urmare cãreia a hotãrât

ca din viitorul an ºcolar gimnaziul sã fie

trecut în bugetul ministerului, pierzându-

ºi (cu oarecari obiecþii ale ctitorului, inginerul Bolintineanu)

statutul de instituþie de învãþãmânt particularã. Devenit instituþie

bugetarã, prestigiul gimnaziului a crescut, sporind numãrul

elevilor, între aceºtia gãsindu-se nu numai bãieþi, ci ºi fete,

funcþionând astfel pânã dupã rãzboi.

Pe fondul amintitelor schimbãri

economice, sociale ºi educaþionale

apar ºi preocupãri în ceea ce priveºte

viaþa cultural-artisticã a localitãþii,

dupã primul rãzboiul mondial

începând sã funcþioneze ºi, într-un

fel, sã se „instituþionalizeze” o

ºezãtoare literarã, un cor, o echipã de

teatru. În fond, în localitate exista un

Cãmin cultural modern (Sala

„Prevederea”) care oferea

posibilitatea organizãrii unor

manifestãri artistice. Apoi, crescuse

numãrul intelectualilor (învãþãtori,

profesori, doctori, avocaþi etc.), al

elevilor ºi al localnicilor ºcoliþi care

puteau fi atraºi în diverse acþiuni

culturale. N-au lipsit nici oamenii

capabili sã iniþieze asemenea acþiuni,

sã anime viaþa culturalã a satului.

Învãþãtorul Nicu Dinu este, de exemplu, unul dintre

aceºtia. Director la ªcoala de bãieþi, el a organizat ºi condus

corul cãminului cultural între anii 1918-1924, creând, aproape

simultan, ºi un valoros cor al bisericii, format din circa 40 de

persoane.

Cam în aceeaºi perioadã când profesorul Nicu Dinu conduce

corul, a început ºi modernizarea sãlii Cãminului cultural, între

altele, prin repararea scenei ºi instalarea unor scaune capitonate.

Bal mascat la un restaurant bolintinean, participã, printre alþii,
Niþã “Judecãtorul”, Costicã Manolache, Nicolae Antonescu etc.

Constantin ªt. Bolintineanu

Echipa de oinã Bolintin Vale - 15 august 1931,
câºtigãtoare a Cupei la Oinã

Radu Vasilescu proprietarul morii Micuþa, 1937

06.06.1925 - Inaugurarea Monumentului Eroilor -
autor Theodor Mâinea

Familiile Stanciu Necºuþu ºi Nicu Pârvu

Theodor Mâinea cu soþia
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Judecãtoria (azi Policlinica) din Bolintin Vale

Transformatã, în exclusivitate, în

salã de spectacole, aceasta a putut

gãzdui, între anii 1920-1930 ºi

câteva piese de teatru puse în scenã

de tineri bolintineni ºi, mai ales, a

putut fi utilizatã ca salã de cinema.

Începând din 1921-22, sala a fost

închiriatã de fraþii Zamfir ºi Teuduc

din Bucureºti pentru a prezenta

unu-douã filme mute pe sãptãmânã.

Proiecþiile au durat pânã în 1928,

dupã care – nu se ºtie din ce motive

– au fost sistate. Sala a continuat

sã fie folositã pentru diverse serbãri

ºcolare, fel ºi fel de ºedinþe, precum

ºi diferite spectacole susþinute – în

special, prin anii ’30 – de actori

sau trupe din Bucureºti. În general,

veneau trupe de revistã care

interpretau bancurile zilei ºi

ºlagãrele la modã din Capitalã, dar ºi cântece populare, romanþe

etc. Anii conflagraþiei mondiale nu au afectat prea mult aceastã

atmosferã. Doar oamenii începuserã sã se schimbe, sã devinã

mai îngânduraþi, mai neliniºtiþi, iar unii chiar triºti, plini de

mâhnire în urma veºtilor primite de pe front. Destui localnici,

însã, au gãsit resurse sufleteºti pentru a se bucura o clipã

ascultându-i pe Maria Tãnase, Gicã Petrescu ºi alþi artiºti refugiaþi

în localitatea noastrã, dupã bombardamentele asupra Capitalei

din 4 aprilie 1944. Într-o carte dedicatã celebrei interprete a

cântecului popular românesc (Maria Roºca, Maria Tãnase,

privighetoarea din „Livada cu duzi”, Editura Ginta Latinã,

Bucureºti, 2000), am gãsit câteva pagini despre prezenþa artistei

la Bolintin, din care aflãm cã aceasta a stat la marginea satului,

într-o „locuinþã care mirosea a fân” (la Zaharia Gheorghe Barbu

pe Str. Agricultori; azi locul este ocupat de o casã de spoitori,

n.r.). Tot în amintitul volum am gãsit ºi câteva extrase din presa

vremii care comenteazã refugiul Mariei Tãnase ºi al altor artiºti

la Bolintin. Astfel, Virgil Stoenescu în calitate de „trimis special”

al ziarului Cortina (nr. 202, 28 aprilie 1944), a fãcut o incursiune

în satele din apropierea Capitalei: „În cele din urmã, m-am

îndreptat cãtre Bolintinul din Vale. Gicã Petrescu era în cea mai

autenticã posturã de agricultor! (locuia pe Str. Palãncii, azi

nr. 121, la Costea Cojocaru , n.r.) Tot în acest sat s-au mai

evacuat: Sergiu Malagamba, Victoria Medea, Cornelia Teodosiu,

Hristu Nicolaide ºi Maria Tãnase. De altfel, acesta e ºi grupul cel

mai vesel. Se adunã ºi cântã împreunã. Tot satul îi cunoaºte ºi

acum abia aºteaptã sã le audã glasurile. Bineînþeles cã Maria

Tãnase a devenit repede celebrã, cu ofurile ei de inimã albastrã”.

O altã artistã, Mia Braia, locuia la familia Dodiþã,

pe strada Locotenent Cãlin Tãnescu (azi

Partizani).

Prin rândurile reporterului-delegat la Bolintin,

ziarul Spectator (nr. 24, 27 aprilie 1944) scria

sub titlul: Maria Tãnase vedeta Bolintinului:

„Excelenta interpretã a melodiei populare duce

o viaþã foarte austerã. Se pare însã cã se

complace, totuºi, în aceastã lipsã de confort ºi

ajutã din toatã inima la treburile gospodãreºti,

fie spãlând rufele într-o albie primitivã, fie pãzind

orãtãniile în curte. ªi cum buna dispoziþie nu-i

lipseºte, Maria lui Tãnase arde, din când în când,

câte o cântare, spre marea satisfacþie a

bolintinenilor ºi bolintinencelor, care cascã gura

pe la gard, la auzul glasului cântãreþei”.

Tot Maria Roºca, autoarea amintitului volum,

relateazã cã, la iniþiativa lui H. Nicolaide, s-a

decis organizarea unui

spectacol la Bolintin, în

favoarea sinistraþilor.

„Spectacolul a avut loc în

ziua de 10 iunie 1944, cu

fantezia comico-muzicalã, în douã acte ºi

douãzeci de tablouri: Parada vedetelor, în Sala

Prevederea. ªi-au dat concursul Gicã Petrescu

ºi actorii H. Nicolaide, N. Gãrdescu, Nineta

Gusti, Marcel Anghelescu, Radu Beligan, care

au prezentat momente comice de mare efect,

spre delectarea unanimã a spectatorilor de

toate categoriile. Pe scena cu decoruri montate

de Florica Cordescu ºi Anatol Vulpe, a dansat

Oleg Danovski. Din partea „Cãrãbuºului”,

au venit Elena Burmaz ºi Titi Botez. Sala avea

aspectul unei premiere bucureºtene din care

nu lipseau trimiºii speciali ai Capitalei. În

reprezentaþie, marele comedian Constantin

Tãnase, a cãrui prezenþã scenicã a avut darul

de a descreþi frunþile tuturor celor aflaþi la

spectacol, a susþinut câteva scheciuri de mare

efect”.

Prezenþa atâtor artiºti celebri la Bolintin a fost pentru locuitorii

satului un eveniment de neuitat. Peste doar câteva luni aceºtia

vor trãi un alt eveniment de neuitat, dar nu artistic, ci politico-

militar: înlãturarea lui Antonescu ºi întoarcerea armelor împotriva

Germaniei hitleriste, 23 august 1944.

Miticã Manolache în prãvãlia lui Costicã ªtefãnescu

Alexandra, Vladimir ºi Ilinca Cerbacev cu Radu Costinescu,
nepoþii lui Atanasie Bolintineanu, la Bolintin Vale

La cârciuma lui Nicu Pârvu (Str. Republicii, nr. 72)

Dispensarul Uman (azi TBC) din Bolintin Vale

Rândurile de mai sus dezvãluie un Bolintin cu o viaþã trepidantã,

care pãrãsise statutul de „eminamente agrar” care se putea da în

acea vreme (ba chiar ºi azi!) celor mai multe dintre localitãþile

þãrii. Ocupaþiile aducãtoare de venit erau legate de producþia

industrialã ºi mesteºugãreascã, de comerþ, ferme moderne

(Bolintineanu, Dedu, Niculescu-Bolintin etc), funcþionãrime ºi

învãþãmânt. „Boierii” – citeºte Bolintineanu – aveau doar puþin

peste 30 de ha, însã statutul le era asigurat prin veghea ºi grija pe

care o purtau comunitãþii satului. Cãci Bolintinul era, totuºi, un

sat, un sat cu mai puþin de 5000 de locuitori, un sat cu reþea de

apã potabilã, drumuri pavate, salã de spectacole, bibliotecã,

telefon, telegraf, energie electricã ºi transport în comun ce asigura

legãtura cu Oraºul. Astãzi, la aproape un veac, n-am putea spune

cã ne-am pricopsit.

[Dupã Bolintinul, bolintinenii, Bolintineanu, Editura Dominor,

2004, p. 72-81. Precizãrile ºi completãrile V.G. Imagini din

colecþiile: Radu Costinescu, Ilinca Cerbacev, Vali Manolache,

Mioara Mãtãchiþã, Vasilescu, Mioara Mãnescu, Milica Dan,

Adrian Dumitrescu, ªtefan Crudu, Vasile Grigore. Fotografia

de pe prima paginã îl aratã pe aviatorul Sile Tãnescu cu un grup

de prieteni în centrul Bolintinului, lângã „Trandafirul Roºu”

(Costicã Manolache)]

“A lu’ Mânzu”, atelier de cizmãrie cu prãvãlie la stradã,
tipic Bolintinului interbelic (Str. Poarta Luncii, nr. 17)
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Eminescu ºi strãinii – o reconsiderare
DOR DE EMINESCUDOR DE EMINESCUDOR DE EMINESCUDOR DE EMINESCUDOR DE EMINESCU

Acad. Ioan-Aurel POPMihai Eminescu, aidoma oricãrui om de pe lumea aceasta, a
trãit într-o perioadã de timp determinatã ºi a exprimat, în general,
ideile epocii sale. Unele dintre aceste idei au valoare perenã, trec
peste locuri, oameni ºi ani, iar altele sunt strict ancorate în
prezentul trãit de marele creator. Nu existã scriitor, artist sau
chiar om de ºtiinþã care sã fi exprimat numai adevãruri, numai
sentinþe, numai afirmaþii general valabile ºi acceptate. Oamenii
de geniu însã – între care se plaseazã fãrã nicio îndoialã ºi
Eminescu – au privilegiul de a fi lãsat opere durabile, aºezate sub
semnul eternitãþii, modele de receptat ºi de neimitat,
surprinzãtoare, unice.

Elogiatorii lui Eminescu au fost ºi sunt foarte numeroºi, iar
elogiile au îmbrãcat de-a lungul timpului forme variate, de la
analize detaliate, realiste ºi pertinente pânã la discursuri
ditirambice ºi encomiastice ºi la formule sacrosancte, exprimate
într-un limbaj de lemn, în expresii stereotipe, lipsite de conþinut.
Acelaºi lucru se poate spune ºi despre detractori, unii existenþi
încã din timpul vieþii poetului, oameni de diferite calibre, de la
Alexandru Macedonski pânã la Anghel Demetriescu ºi Alexandru
Grama, de la Lucian Boia pânã la Horia Roman Patapievici.
Eminescu a fost ponegrit, la modul josnic adesea, deopotrivã de
critici ºi de adulatori, voit sau întâmplãtor, atunci când aceºtia au
vorbit ºi vorbesc despre opera sa fãrã a o cunoaºte, fãrã a-i
pãtrunde sensurile, fãrã a avea habar despre modul cum se face
analiza unei creaþii ºi, mai ales, fãrã a plasa viaþa ºi opera lui
Eminescu în contextul timpului ºi spaþiului. De exemplu, a vorbi
despre Eminescu numai în contextul gustului estetic ºi al
exigenþelor criticii ºi teoriei literare de la începutul secolului al
XXI-lea este ca ºi cum l-ai judeca pe Arhimede dupã grila
cunoscãtorilor de IT, dupã modele cibernetice sau dupã teoria
expansiunii universului!

În acest sens, revenim asupra judecãþilor relativ recente, legate
de naþionalism, xenofobie, rasism ºi antisemitism, puse în raport
cu gândirea eminescianã, cu poezia sa ºi, mai ales, cu publicistica
sa. Naþionalismul a fost definit în secolul al XX-lea drept o
ideologie care susþine o naþiune prin câteva elemente de
identificare comunã valabile pentru un grup de oameni. Ulterior,
spre vremurile noastre, termenul a dobândit contaþii negative.
Xenofobia a însemnat iniþial frica faþã strãini ºi de necunoscut ºi,
abia din secolul al XX-lea, s-a definit prioritar ca urã faþã de
strãini, faþã de popoare ºi naþiuni strãine. Rasismul este considerat
de unii o formã a xenofobiei, când de fapt acesta înseamnã cu
totul altceva: convingerea cã oamenii sunt inegali în funcþie de
etnia cãreia îi aparþin ºi de culoarea pielii. ªi rasismul a fost
teoretizat cu-adevãrat tot în secolul trecut. Antisemitismul este o
atitudine ostilã faþã de evrei ca atare, numai pentru faptul cã sunt
evrei. Noþiunea (Antisemitismus) a apãrut abia în 1879, fiind
folositã de jurnalistul german Wilhelm Marr (1819-1904) într-o
broºurã propagandisticã îndreptatã contra evreilor. Dacã preluãm
conþinutul acestor noþiuni, aºa cum este el definit ºtiinþific în
secolul al XX-lea ºi îl aplicãm operei eminesciene, gãsim destule
mãrturii în favoarea prezenþei unor idei naþionaliste, xenofobe,
rasiste ºi antisemite în anumite texte scrise de marele creator
romantic aflat în atenþie. Din pãcate, cadrul ºi timpul nu-mi permit
acum sã trec în revistã toate aceste exemple ºi nici nu pare sã fie
necesar. Vom exemplifica numai cu poezia Doina (1883), luatã
adesea drept reper pentru ilustrarea xenofobiei lui Eminescu.
„Exegeþii” grãbiþi pornesc, de regulã, de la versurile Cine-au
îndrãgit strãinii/ Mânca-i-ar inima cânii ºi decreteazã gravitatea
acestei afirmaþii, scoase din context, pentru psihologia poporului
român. Dacã cel care exprimã esenþa spiritului românesc este
xenofob, atunci ºi poporul român trebuie sa fie aºa! Dar, istorici
fiind, nu putem sã nu ne referim la contextul general al poeziei ºi
al epocii în care aceasta a fost scrisã. Oare Eminescu îi urãºte pe
toþi strãinii, fãrã excepþie ºi îi preamãreºte pe toþi românii, în chip
nediferenþiat? Cei dintâi „strãini” invocaþi de Mihai Eminescu
sunt ruºii: Din Hotin ºi pân’ la mare/ Vin muscalii de-a cãlare,/
De la mare la Hotin/ Mereu calea ne-o aþin. Urmãtorii „strãini”
sunt nenumiþi, dar sunt aceia situaþi Din Boian la Vatra Dornii,
adicã în Bucovina. Nu este greu de ghicit cã poetul se referea la
austrieci (nemþi) ºi la cei colonizaþi de aceºtia printre românii din
Þara de Sus. Alþi strãini sunt cei aflaþi Din Sãtmar pân’în Sãcele,
adicã din colþul nord-vestic în cel sud-estic al Transilvaniei. Aici
este vorba desigur despre stãpânii unguri ºi, poate, ºi de populaþiile
aºezate ºi colonizate printre români în regiune (secuii, saºii, ºvabii
etc.). De la Turnu-n Dorohoi/ Curg duºmanii în puhoi sunt
versuri urmãtoare cu o conotaþie geograficã ºi par sã se refere la
România întreagã, visatã de generaþia noastrã romanticã, dar
inexistentã încã la 1883, fiindcã diagonala respectivã porneºte
din sud-vest ºi ajunge în nord-est, trecând peste Transilvania.
Alte referiri geografice nu mai existã în aceastã poezie, cu excepþia
numelui Moldovei, invocat simbolic, alãturi de numele celui mai
important principe român din Evul Mediu, ªtefan cel Mare, nume
de domn ºi nume de þarã româneascã, menite, împreunã – în
viziunea poetului –  sã reconstituie unitatea naþionalã. Ca urmare,
trebuie sã observãm cã Eminescu îi urãºte, în primul rând pe
„strãinii” care ocupaserã partea de rãsãrit a Þãrii Moldovei la
1812, apoi pe „strãinii” care ocupaserã, în 1775, Bucovina, vatra
Þãrii Moldovei, locul de unde pornise þara, unde erau situate
vechile capitale Baia, Siret ºi Suceava ºi unde se aflau gropniþele
domneºti cele mai slãvite ºi, în primul rând, Putna lui ªtefan cel
Mare; în fine, scriitorul îi „urãºte” ºi pe acei strãini care, de multe
secole, ocupaserã vechea Dacie Superioarã, unde fuseserã aºezate
capitala lui Decebal ºi apoi a împãraþilor romani, unde se plãmãdise
sinteza româneascã ºi unde „ducele Gelou, un anumit român”,
domnise pe la anul 900 peste români ºi slavi. În fine, Eminescu
îi numeºte „duºmani” ºi pe „strãinii” de la sud ºi est de Carpaþi,
de la intrarea Dunãrii în þarã ºi pânã pe Valea Prutului.

Fireºte, ca sã înþelegem toate aceste „uri”, trebuie sã vedem
cum era þara noastrã atunci, ce teritorii cuprindea ea. Prin anii
’80 ai secolului al XIX-lea, România avea cam 137.000 de km
pãtraþi ºi cuprindea Oltenia, Muntenia, Moldova dintre Munþii
Carpaþi ºi Prut (dar numai de la sud de Suceava începând) ºi
Dobrogea (pãrþile centrale ºi de nord ale acestei provincii).
Basarabia era, din 1812, ocupatã de „muscali”, Bucovina se afla,
din 1775, sub stãpânire austriacã (din 1867 austro-ungarã), iar
Transilvania, Banatul, Criºana ºi Maramureºul fuseserã cucerite
încã din secolele XI-XIII de cãtre Regatul Ungariei (fiind, din
1688 sub autoritatea Vienei, iar din 1867 sub regim austro-ungar).
Aceste din urmã provincii aveau sã se uneascã cu Regatul
României abia la 1918-1920, când þara avea sã aibã aproape
300.000 de km pãtraþi. Dar nici Regatul României nu era, pe la
1880, o realitate puternicã ºi sigurã. Independenþa þãrii fusese
proclamatã abia în 1877 ºi cuceritã cu arma, pe câmpiile Bulgariei,
în rãzboiul din 1877-1878. Marile puteri se codiserã mult sã
recunoascã aceastã independenþã, impunând þãrii fel de fel de
condiþii, unele nedrepte. Cu alte cuvinte, dependenþa de Imperiul
Otoman era încã o amintire vie, ca ºi prezenþa turcilor la nord de
Dunãre, ca putere suzeranã, cãreia i se plãtea tribut. Vii erau ºi
protestele Greciei, din clipa în care statul român autonom, sub
Cuza, decretase secularizarea averilor mãnãstireºti. Vie era ºi
existenþa raialelor de la Turnu, Giurgiu ºi Brãila, reunite cu Þara
Româneascã abia în 1829, locuri cosmopolite, formate din
importante grupuri alogene, adãpostite unele de urgia otomanã
ºi libere sã-ºi pregãteascã în România miºcarea de emancipare
naþionalã. România de la 1880 era firavã ºi nesigurã nu numai în
ochii lui Eminescu, ci ai contemporanilor în general. De vinã
pentru toate acestea erau, natural, „strãinii”, dar nu oricare ºi nu
toþi, ci numai otomanii (care supuseserã Moldova ºi Þara
Româneascã ºi le sleiserã de sevã), ruºii (care rãpiserã Basarabia),
austriecii („nemþii”, ocupanþii Bucovinei), ungurii (stãpânii
Transilvaniei) etc. ªi nici ei în totalitatea lor! Eminescu nu acuzã
nicãieri popoarele ca fiind demne de urã, ci doar pe conducãtorii
hrãpãreþi, care luaserã ceea ce era al românului. Este semnificativ
în acest sens numele de „muscali” sau „moscali”, adicã moscoviþi,
dat ocupanþilor Basarabiei. Termenul peiorativ era cel de
„muscali”, fiindcã la Moscova se aflaserã prin tradiþie þarul,
conducerea, factorii de decizie (noua capitalã, oraºul lui Petru I,
nu intrase în conºtiinþa publicã), adicã aceia care trimiseserã
armate ca sã frângã Þara Moldovei (de fapt, intenþia era ca s-o
ocupe toatã!). Astfel, Eminescu îi evoca în Doina pe „strãinii”
care au trebuit sã pãrãseascã þãrile româneºti ocupate ºi sã se
retragã în 1918, fãcând loc României. Evocând, la 1883, o þarã
româneascã situatã „de la Nistru pân’ la Tisa”, Eminescu era un
vizionar realist ºi nu utopic, fiindcã România anului 1918 urma
sã se întindã exact de la Nistru ºi pânã la Tisa! Viaþa avea sã
dovedeascã, dupã aproape o jumãtate de secol, cã „strãinii”
condamnaþi ºi criticaþi de Eminescu fuseserã condamnaþi ºi de
istorie, de lume, de societate. La 1918, se împlinea de fapt ceea
ce prevãzuse Eminescu, iar salvarea fusese tocmai Moldova,
care conservase, în clipele cele mai grele (1916-1918), nucleul
de stat românesc.

Se ºtie cã Eminescu a exprimat idealurile generaþiei sale,
sintetizate în curentul romantic. Sã vedem ce idei au exprimat alþi
poeþi (autori) romantici din regiune. Taras ªevcenko – poetul
naþional ucrainean – scria, pe la 1838, în poemul Kateryna: Nu
vã iubiþi cu muscali,/ Fete sprâncenate,/ Cã muscalu-i strãin
vouã/ Joc de voi îºi bate!. Alexandr Sergheevici Puºkin, exilat
în Basarabia, dar beneficiar al unui regim de bejenie princiar,
scria cu dispreþ, pe la 1821, cã moldovenii erau „þigani nomazi”
ºi cã Basarabia era sfântã numai pentru cã era aureolatã de „slava
ruseascã”. Tot el, poetul, se vedea pe sine între moldovencele
cochete ca un zeu printre imbecile, iar printre moldovenii triºti ca
un leu între maimuþe sau ca un armãsar arab într-o turmã smeritã
de mãgari. La aceste jignitoare gânduri (exprimate poetic) faþã de
români, Vasile Alecsandri, le-a alãturat pe ale sale, la fel de tãioase
(tot în formã poeticã).1 Petõfi Sándor – poetul simbol pentru
spiritualitatea maghiarã – scria într-o poezie de slavã închinatã
lui Lehel (conducãtor ungur legendar, pomenit în raidurile de jaf
împotriva Vestului, spânzurat la Regensburg în 955): „Neamþule
[…], trãsnetul sã nu te omoare,/ Maghiarului sã-i încredinþeze
aceastã treabã”.2 În poezia Poporul maghiar, publicatã în iunie
1848, acelaºi poet declarã cã doar maghiarul trebuie sã fie stãpân
în þarã (adicã în Ungaria Sfintei Coroane, compusã ºi din Croaþia,
Slovacia, Transilvania, Voivodina etc., adicã ºi din croaþi, slovaci,
români, sârbi, germani, ruteni etc.), zice cã zilele „neamþului”,
comparat cu lipitoarea setoasã de sânge, sunt numãrate, ca ºi ale
altor popoare: Oare sã porunceascã în þarã neamþul, slovacul?/
Aici, unde atâþia maghiari ºi-au dat sufletul?/ Sângele maghiar
a cucerit cu glorie aceastã glie/ ªi milenii la rând au apãrat-o
maghiarii./ Doar maghiarul are aici drepturi de stãpân,/ Iar
cel ce vrea sã ni se urce în cap,/ Capul lui va simþi paºii noºtri,/
ªi-i vom împlânta pintenii în adâncul inimii…3 În poezia Viaþã
sau moarte, din acelaºi an, poetul naþional îi ameninþã pe „croaþi,
germani, sârbi ºi români” cu sabia care „sclipeºte în mâna
maghiarului”, îi face pe aceºtia „corbi scârboºi”, cu „inimi
blestemate”, „hoardã” din care ungurii aveau sã scurgã „ultimul
strop de sânge” sau „cloacã de pãduchi”, menitã a fi devoratã,
fireºte, tot de vajnicii unguri.4 În altã poezie, numitã În ziua de
Anul Nou (este vorba despre 1 ianuarie 1849), Petõfi îi numeºte
pe strãini ºi mai ales pe germani „hoardã de tâlhari”, „câini
sângeroºi”, dintre care nu avea sã rãmânã în viaþã decât unul
singur, doar ca sã spunã tremurând „Vai de cel ce nu-l cinsteºte
pe maghiar!”; invocarea finalã a diavolului din aceastã poezie
ajunge sã fie apocalipticã: „Acum Dumnezeu nu ne ajunge, cãci
el nu este destul de aspru; þie mã rog, iadule, în dimineaþa de

Anul Nou: sãdeºte în inimile noastre întreaga ta mânie, sã nu
cunoaºtem îndurare pânã mai miºcã vreunul dintre nemernicii
ãºtia pe acest pãmânt”.5 De altfel, ideea cã maghiarul trebuie sã
fie „fãrã îndurare” faþã de popoarele conlocuitoare (ºi faþã de
strãini în general) a traversat deceniile ºi chiar secolele, devenind
un laitmotiv al conºtiinþei publice elitare ungare, pânã la finele
primei jumãtãþi a secolului al XX-lea. Mai toþi contemporanii
creatori de valori intelectuale ai lui Petõfi gândeau ºi exprimau
aceleaºi idei. Széchenyi István (1791-1860), scriitor ºi om politic,
unul dintre cei mai importanþi reformiºti maghiari (a dat numele
ºi Bibliotecii Naþionale din Budapesta), spunea (la 5 octombrie
1844) în dieta þãrii de la Bratislava: „Urãsc din strãfundurile
sufletului meu orice evoluþie care nu este maghiarã”. Spre
deosebire de „strãinii” veºtejiþi de Eminescu – minoritãþi
dominante asupra majoritãþii supuse – cei urâþi de Petõfi, în
ciuda blestemelor sale, au ajuns pânã la urmã (în general), prin
voinþa popoarelor ºi recunoaºterea marilor puteri, stãpâni acolo
unde, prin forþã, dominase Coroana Sfântului ªtefan. Cu alte
cuvinte, „ura” lui Petõfi nu a fost validatã de istorie, Ungaria
revenind la frontierele sale etnice. Nici „urile” lui ªevcenko ºi
Puºkin nu au avut, în linii mari, o soartã mai bunã. Eminescu
însuºi nu s-a impus în conºtiinþa publicã prin combaterea
„strãinilor”, dar mulþi dintre „strãinii” hrãpãreþi evocaþi de el
s-au dovedit, într-adevãr, demni de condamnat, din perspectiva
nevoii fãuririi statului naþional român, aºa cum a fost el recunoscut
de istorie. Altminteri, în focul argumentaþiei poetice ºi, mai ales,
publicistice ºi în acelaºi spirit romantic, ºi Eminescu a pus accente
grave pe numele unor contemporani de altã etnie ºi credinþã.

Cu toate acestea, eu nu ºtiu sã existe în peisajul public din
Ucraina, Rusia ºi Ungaria vreo criticã serioasã la adresa acestor
titani ai romantismului, care – aºa cum era firesc, moral ºi drept
atunci – îi proslãveau pe ucraineni, pe ruºi ºi, respectiv, pe unguri,
în detrimentul strãinilor, dãruiþi cu epitete teribile ºi sortiþi pieirii.
Nu am auzit niciodatã ca vreun analist politic sau eseist sã fi spus
sau scris cã Ungaria nu va putea intra în NATO sau în Europa cu
un simbol naþional ca Petõfi Sándor, denigratorul de popoare
strãine. Pe când în România ni se atrãgea atenþia în chip foarte
serios, încã din anii ’90 ai secolului trecut, de cãtre intelectuali
subþiri – ajunºi apoi, unii dintre ei, înalþi demnitari de stat – cã
Eminescu este complet revolut, învechit, desuet, cã era bun de
pus între paranteze (în „debara”) ºi cã, în niciun caz, România nu
putea visa la NATO ºi la UE pe buze cu „autohtonistul”,
„antioccidentalul” ºi „xenofobul” Eminescu! Iar ideea cã
Eminescu nu mai este citit este falsã ºi menitã sã distragã atenþia
de la chestiuni culturale reale. Câþi englezi mai citesc azi integral
piesele sau chiar sonetele lui Shakespeare, câþi spanioli pot citi ºi
comenta de la cap la coadã „Don Quijote”, câþi tineri unguri mai
ºtiu poeziile lui Petõfi? ªi, totuºi, manualele îi cuprind, îi
comenteazã, iar oamenii – chiar ºi cei simpli – se mândresc în
continuare cu ei. Ei continuã sã fie – în universalismul lor – ºi
simboluri ale spiritualitãþii naþionale engleze, spaniole sau ungare.
Nu au fost decretaþi ca atare de parlamente, nici de academii ºi
nici mãcar de confraþii lor, ci au intrat în chip firesc în conºtiinþa
publicã, dincolo de voinþa cuiva.

La fel este – de ce ar fi la noi altfel? – ºi cu Eminescu! El a fost
omul vremii sale, cu mãrimile ºi cu micimile sale, cu ideile general
valabile ºi cu lamentabile, pentru noi, obsesii locale ºi trecãtoare.
Poetul ºi publicistul a scris uneori cu asprime despre anumiþi
strãini, i-a veºtejit cu epitete grele, pentru venalitate, politicianism,
rapacitate, dar, câteodatã, ºi numai pentru „vina” de a fi fost
strãini. Ca ºi alþi contemporani din elita intelectualã, Eminescu
voia sã-i vadã pe români stãpâni, în fine, în România ºi sã vadã
România întreagã, condusã ºi organizatã de români. Mai toate
sunt de înþeles, dupã atâtea secole de supunere ºi umilinþã, venite
din partea unor vecini lacomi. Cum ºi de ce sã-i cerem lui
Eminescu sã fi fost vizionar, când Puºkin, ªevcenko sau Petõfi
nu au fost? Cum putea Eminescu sã prevadã, de exemplu,
Holocaustul, sã ºtie cã va urma, dupã Al Doilea Rãzboi Mondial,
Declaraþia universalã a drepturilor omului (adoptatã de ONU)
sau sã ºtie cã, mai recent, UE avea sã reglementeze chestiunea
minoritãþilor? Este ca ºi cum l-am condamna pe Isaac Newton
cã nu a ºtiut teoria relativitãþii!

Oare nu ar fi mai corect sã-l restituim pe Eminescu timpului
sãu, ca sã vedem mai bine cât a fost el de atemporal? ªtiþi bine
domniile voastre cã nici vremii sale nu s-a potrivit prea bine ºi cã
s-ar fi vrut contemporan cu Alexandru cel Bun, trãitor în „umbra
sfântã” a Basarabilor ºi Muºatinilor”, aºa cum îi stã bine oricãrui
romantic, glorificator al Evului Mediu. Eminescu a iubit sincer
poporul ºi þara aceasta, cãrora le-a închinat pagini nemuritoare,
dar nu a urât cu-adevãrat popoare ºi nu a ridicat arma contra
strãinilor. A urât ºi veºtejit – uneori cu vorbe grele – oameni, dar
cine nu face asta, într-o formã sau alta? În schimb, câtã luminã
a revãrsat asupra omenirii! Vã îndemn sã vrem sã vedem aceastã
luminã, în centrul cãreia stãtea poporul sãu ºi România. A scris,
cu patimã, la 17 ani ºi a publicat în Familia (în 1867), poezia Ce-
þi doresc eu þie, dulce Românie, pe când România abia exista,
cuprinzând cu puþin peste o treime din România împlinitã la
1918. Dar încã de atunci, el vedea aievea România întreagã,
exact în sensul în care Kogãlniceanu numea patrie toatã acea
întindere de pãmânt pe care se vorbea româneºte. Citam altãdatã
o scrisoare a poetului cãtre Iosif Vulcan, în care Oradea este
plasatã, cu decenii înainte de Unire, în România. Cu alte cuvinte,
Eminescu a fost ºi un patriot vizionar, cum erau toþi marii oameni
atunci!

Critica lui Eminescu este fireascã ºi aceasta poate fi fãcutã ºi
se face din varii unghiuri, de la erori de prozodie pânã la cronologii

(continuare în pag. 13)
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ºchioape ºi de la naraþiuni filosofice greoaie pânã la decizii de
viaþã discutabile. Dar critica nu are nimic a face cu denigrarea ºi
cu demolarea poetului. Azi, la 125 de ani de la moartea poetului,
nu putem decât sã constatãm cât de intensã continuã sã-i fie
nemurirea, cât de vie rãmâne „tãria parfumurilor sale” ºi câtã
dreptate avusese Cãlinescu când l-a numit pe „bãietul” care
cutreiera demult pãdurile eternitãþii „cel mai mare poet pe care l-
a ivit ºi-l va ivi vreodatã, poate, pãmântul românesc”. Eminescu,
dincolo de ura exprimatã contra inamicilor þãrii sale, a construit
România în ºi prin poezie, iar aceastã construcþie s-a dovedit la
fel de realã ca Þara în hotarele sale din 1918. Eminescu este
demiurgul sufletului ºi trupului nostru naþional, iar prin aceasta
el ne-a proiectat în universalitate, în rând cu popoarele lumii.

(Discurs rostit la împlinirea a 125 de ani de la trecerea în
veºnicie a lui Mihai Eminescu, 16 iunie 2014, Academia Românã.
Text pus la dispoziþia noastrã prin amabilitatea dlui Neagu Udroiu)

Eminescu ºi strãinii – o reconsiderare
(urmare din pagina 12)

1 „Fiind mai negru ca þiganii,/ Ce-ai tot cerºit la noi cu anii?/ Tu,
cel primit cu dor de sus,/ Nici bogdaproste nu ne-ai spus./ Cu dar
de pâine ºi de sare,/ Cu vin din valea noastrã mare/ Te-am ospãtat,
dar tu, în zori,/ Râzând, te-ai scârnãvit pe flori./ Apoi prin codri
de milenii/ Ai tot umblat, râzând alene,/ Ei, vezi, atunci pun
mâna-n foc: Tu n-ai fost cal arab, ci porc!”.
2 Johann Weidlein, Imaginea germanului în literatura maghiarã/
Das Bild des Deutschen in der Ungarischen Literatur, Cluj-
Napoca, 2002, p. 80-82.
3 Ibidem, p. 88.
4 Ibidem, p. 89.
5 Ibidem, p. 90.

Academia Românã, rãspunzând menirii sale culturale ºi

istorice, organizeazã  Sesiunea solemnã, dedicatã aceluia numit,

cu real temei, „omul deplin al culturii românesti”, Mihai Eminescu.

Gândurile mele urmãresc sã dea câteva rãspunsuri la întrebarea

din titlul scurtei mele comunicãri: Cum gândim azi, cu Eminescu,

traducerea, tãlmãcirea ºi interpretarea operelor filosofice?

Câteva remarci cu privire la experienþa eminescianã a lecturilor

kantiene. (O carte admirabilã ºi pilduitoare, publicatã de cãtre

Editura Univers în 1975, într-o ediþie îngrijitã de C. Noica ºi de

acad. Al. Surdu).

În privinþa întâlnirii lui Eminescu cu opera lui Kant, primul

fapt care ne atrage atenþia în mod aparte este vârsta foarte tânãrã

la care Poetul ia cunoºtinþã de Kant. Eminescu avea mai puþin de

20 de ani când începe sã-l studieze pe filosoful german, iar

înainte de a împlini 25 de ani, tradusese deja o mare parte din

secþiunile cele mai dificile ale Criticii raþiunii pure.

Noica spune, cu deplin temei: „O asemenea întâmplare poate

fi exemplarã pentru orice conºtiinþã de culturã. Fie cã-i e dat

cuiva sã cunoascã de timpuriu gândirea lui Kant sau a unui alt

mare gânditor, fie cã, sub orientarea veacului, îl cucereºte o

ºtiinþã sau câte o viziune ºtiinþificã, îi poate fi rodnic sã vadã cum

a vibrat cineva mare, în anii tinereþii, la o asemenea întâlnire ºi

cum a ºtiut sã transforme o emoþie filosoficã într-o muncã de

severã rãspundere”.

Întâlnirea cu un gânditor fondator esenþial, sau cu un mare

autor, este, fireºte, constitutivã, în ordinea spiritului, pentru fiecare

dintre noi; pentru cã o astfel de apropiere acþioneazã ca un soi de

catalizator sau de placã de developare fotograficã a propriilor

noastre gânduri ºi teme pe care le vom urmãri, apoi, întreaga

noastrã viaþã.

Dar ºi întâlnirea unei culturi cu un astfel de autor este tot atât

de importantã. Cum a preluat cultura românã pe Kant, poate fi o

temã de reflecþie ºi de dezbatere fascinantã, care ne-ar ajuta sã ne

înþelegem mai bine pe noi înºine, rosturile noastre culturale ºi,

mai specific, rostirile noastre filosofice.

Dar cine face posibile aceste apropieri? Fãrã îndoialã,

traducãtorul, care mediazã ºi intermediazã, ca un interpret de

primã instanþã al autorului ºi al textului pe care îl tãlmãceste

pentru cei din propria sa comunitate de vorbire ºi de culturã.

Traducãtorul de filosofie este tot atât de important, pentru o

culturã, precum acela care traduce prozã sau poezie.

Întâlnirea lui Eminescu cu filosofia lui Kant ºi receptarea marii

filosofii a gânditorului german în cultura noastrã, graþie aceastei

traduceri, ne prilejuieºte, fireºte, reflecþii care pot fi articulate pe

diferite planuri de interpretare; fiecare plan corespunzând unor

semnificaþii care se degajã fie din motivaþia pentru care Eminescu

face aceastã traducere, sau din locul pe care aceste lecturi kantiene

îl ocupã în opera de ansamblu a poetului, sau încã din importanþa

ºi semnificaþia culturalã ale traducerii pentru construirea,

consolidarea ºi dezvoltarea unui vocabular ºi limbaj filosofic

românesc.

Din aceastã ultimã perspectivã, doresc sã fac câteva remarci

asupra lecturilor kantiene pe care ni le-a dat Eminescu, insistând

asupra construirii unui vocabular filosofic autohton ºi asupra

dezvoltãrii ºi creãrii unei limbi filosofice româneºti. În cele ce

urmeazã, mã voi mãrgini la un comentariu asupra unui singur

termen – e drept, esenþial pentru traducerea ºi regândirea în limba

românã a marii opere filosofice a lui Kant – termenul este Urteil

(judecata), hotãrâtor nu numai în kantianism, ci ºi în întreaga

filsofie de datã mai veche sau mai recentã.

Aºadar, cum ar trebui sã primim ºi sã interpretãm semnificaþia

traducerii lui Eminescu?

Dacã o limbã este la începuturile ei într-un domeniu sau altul

al cunoaºterii sau al spiritului, este de înþeles cã mai mulþi termeni

diferiþi în limba din care se face traducerea ajung sã fie echivalaþi

cu unul ºi acelaºi termen în limba în care traducem. Sãrãcia

lexicalã ºi semanticã a unei limbi, încã nedesþelenite ºi necultivate,

face ca traducerea sã utilizeze unul ºi acelaºi cuvânt ca echivalent

semantic pentru o clasã întreagã de termeni din limba tradusã.

Dar la Eminescu, oarecum curios, se produce fenomenul

invers. Unul ºi acelaºi termen kantian ajunge sã fie redat prin

mai mulþi termeni româneºti. Este, desigur, o maximã a traducerii

aceea de a pãstra o anumitã constantã în echivalarea unui termen

strãin - a se pãstra, pe cât posibil ºi depinzând de context, pentru

un termen strãin unul ºi acelaºi cuvânt în limba românã.

Eminescu, însã, nu se luptã doar cu echivalarea semanticã, ci

de-a dreptul ºi cu gândul kantian – el interpreteazã, de fiecare

datã, cuvântul dat, în funcþie de contextul apariþiei sale, ºi ne dã

nu atât o corelare semanticã stabilã, cât o interpretare ºi

reinterpretare ale contextului în care apare gândul filosofic

respectiv.

Poate cã traducerea, astfel realizatã, nu va fi ireprosabilã, dar

interpretul ºi traducatorul ne pun în situaþia de a gândi dinamica

ºi dialectica temei filosofice în cauzã. Adicã de a întelege viaþa

acelei idei.

Exemplul care ne va reþine atenþia este, aºa cum spuneam deja,

traducerea termenului Urteil. Eminescu foloseste în anumite

Rector, Universitatea Bucureºti

Cum gândim azi, cu Eminescu, traducerea ºi tãlmãcirea operelor filosofice?
(Câteva remarci cu privire la experienþa eminescianã a lecturilor kantiene)

cazuri arhaismul judeþ, alteori utilizeazã un latinism (inexistent

în limba actualã), anume judicia (pluralul de la judicium –

interesant, totuºi, cã limba a creat ºi pãstrat adjectivul judiciar,

sau pe acela – ºi cu valenþe filosofice – de judicios), iar în alte

locuri va folosi – dupã stabilizarea terminologiei logice

tradiþionale, o datã cu apariþia Logicii lui Titu Maiorescu –

termenul judecatã.

Sã fie, oare, cel mai mare creator de limbã poeticã româneascã

atât de nesigur ºi ezitant în transpunerea ideilor filosofice kantiene

în limba românã? Cum este posibil ca Eminescu sã foloseascã o

terminologie atât de ciudatã, uneori rebarbativã, lãsând a se

înþelege cã am avea nevoie de o reîntoarcere la o fazã anterioarã

a limbii ºi culturii? Dar dacã nu este vorba de aºa ceva?! Dar

dacã ar fi vorba, mai degrabã, de un sãnãtos impuls filosofic?

De o intuiþie corectã ca echivalarea unor termeni filosofici atât de

încãrcaþi conceptual ºi semantic se poate realiza printr-o clasã de

termeni echivalenþi, fiecare marcând una dintre nuanþele semantice

ale acelui termen polisemantic?

Aici începe lecþia kantianã a lui Eminescu (traducerea laolaltã

cu interpretarea): Termenul de judecatã spune mai multe lucruri

laolaltã. Termenul este echivoc sau ambiguu: judecata înseamnã,

în sens juridic, ºi procesul, dar ºi sentinþa, iar filosofic, denumeºte

facultatea de judecare – fiind de interes pentru psiholog – dar ºi

forma logicã obiectivã, adicã judecarea logicã propriu-zisã sau

conþinutul judicativ al procesului de judecare. Termenul stã ºi

pentru procesul (psihologic), dar ºi pentru produsul (logic

obiectiv al) acelui proces.

Sã deplângem, acum, aceastã bogãþie de sensuri, acest echivoc

sau ambiguitate sistematicã? Nicidecum. Limba naturalã, cu toate

aceste caractistici semantice ºi pragmatice, care par a fi infirmitãþi,

este întru totul în ordine, aºa cum este ea. Nu are nevoie de vreo

reformã specialã. Este adevãrat cã avem nevoie de o bunã punere

în ordine a cuvintelor care redau aceste concepte. ªi cred cã aici

instinctul ºi impulsul pentru creearea de limba ale lui Eminescu

sunt cât se poate de fertile. Eminescu este pe acea cale care duce

la dezvoltarea sãnãtoasã ºi la diversificarea necesarã ale

vocabularului filosofic.

Din nou, Noica vorbeºte cu deplin temei: „Ce instinct... îl face

pe Eminescu sã schimbe (adicã, sã foloseascã mai mulþi termeni,

din timpuri istorice diferite, având etimologii contrastante etc)?

Vom spune cã este instinctul filosofic cel bun, care pe noi ne-a

pãrãsit, ba pare a-l fi pãrãsit ºi pe el dupã 1877, probabil sub

influenþa terminologiei lui Maiorescu... Cu înzestrarea sa

filosoficã, aci evidentã... el îºi dã seama cã trebuie sã moduleze

gândul, ca ºi expresia”.

Da, într-adevãr, pentru filosofie, modularea gândului ºi a

expresiei sale, trasarea ºi clarificarea distincþiilor, a diferitelor

corelaþii dintre diferitele accepþiuni ale unui concept, ei bine toate

acestea, ºi altele legate de aceastã modulare ºi modelare a gândului

ºi limbajului sunt esenþiale ºi decisive.

Nu putem decât sã constatãm cã filosoficeºte, limba ar fi fost

mult mai modulatã ºi aptã sã redea aceste nuanþe conceptuale

dacã nu s-ar fi impus, sub influenþa unor manuale precum acela

al lui Maiorescu, sau sub varii considerente, o standardizare,

simplificare, minimizare ºi sãrãcire ale vocabularului filosofic.

Desigur, nu vreau sã susþin cã din perspectiva limbii filosofice

pe care o vorbim azi, ar mai fi de conceput sã utilizãm un termen

precum judicia pentru una dintre acceptiunile kantianului Urteil.

De vreme ce termenul nu s-a pãstrat în limbã, noi nu mai putem

gândi ºi opera cu el. Dar dacã, într-o istorie contrafactualã a

semanticii vocabularului filosofic românesc, s-ar fi pãstrat mai

multe echivalenþe ale acestui esenþial termen filosofic, care este

germanul Urteil, atunci ºi gândul filosofic redat în cuvinte

româneºti ar fi fost mult mai modulat ºi mai bogat, ar fi avut o

viaþã deplinã.

Pentru a sesiza importanþa enormã a acestei specializãri ºi

diversificãri filosofice a limbajului sã aruncãm o scurtã privire la

acelaºi termen – judecatã – de data aceasta din perspectiva

vocabularului filosofic contemporan englezesc, bine reprezentat

printr-o clasã de termeni care desemneazã diferitele semnificaþii

ale acestui concept în cauzã: proposition, sentence, statement,

utterance, judgement. Toþi aceºti termeni sunt legaþi de conceptul

de judecatã, dar între ei apar, din raþiuni filosofice clare ºi bine

argumentate, diferenþe subtile, dar care nu sunt mai puþin reale.

Este o ºansã pentru limba filosoficã exprimatã în englezã sã aibã

aceastã bogaþie terminologicã. Aceasta denotã ºi o cultivare

sistematicã ºi temeinicã a vocabularului filosofic. (În engleza

vernacularã nu sunt operate aceste distincþii, Termenii sunt folosiþi,

oarecum. echivalent ºi indistinct.) A fost modularea gândului

filosofic aceea care a determinat ºi a impus ºi modularea expresiei

lingvistice!

Când traducem aceºti termeni în limba românã întâmpinãm

greutãþi, care sunt date atât de lipsa unor termeni dedicaþi în

vocabularul filosofic de specialitate, cât ºi faptului cã terminologia,

nefiind fixatã, nu permite acea modulare a gândului filosofic de

care vorbeºte Noica. Sau, mai corect, nu o permite cu toatã

bogãþia de nuanþe implicate în familia ºi vecinãtatea conceptului

filosofic ºi logic de judecatã. Aºa se face cã în traduceri recente

în limba românã din filosofia germanã ºi mai ales din aceea

analiticã anglo-saxonã ºi americanã, din autori precum G. Frege,

B. Russell, L. Wittgenstein, dar si W. Quine, D. Davidson, H.

Putnam, D. Kaplan, S. Kripke sau K. Fine apar dificultãþi care

sunt legate nu de lipsa de ingeniozitate sau virtuozitate lingvisticã

a traducãtorilor, ci de limitele istorice sau contextuale ale semanticii

vocabularului filosofic românesc actual. (În unele din aceste

traduceri am fost direct implicat – Wittgenstein, Quine, Kripke,

Kaplan sau Fine – ºi în ceea ce spun aici transpare ºi propria mea

experienþã!).

Cu siguranþã, limba filosoficã româneascã a fãcut un lung

drum în ultima sutã de ani. Avem acum gândurile ºi filosofiile lui

Blaga, lui Noica, dar ºi ale lui Rãdulescu-Motru, P. P. Negulescu

ºi Mircea Florian admirabil exprimate ºi modulate într-o limbã

filosoficã bogatã, suplã, capabilã sã exprime idei dintre cele mai

abstracte sau profunde într-o manierã care se potriveºte firescului

limbii române.

Avem, totodatã, traduceri din opere filosofice constitutive

pentru spiritul filosofic european: Platon, Aristotel, Descartes,

Leibniz, Hume, Kant, Hegel, dar ºi mai aproape de noi, în veacul

al douazecelea ºi începutul celui de-al douãzeci ºi unulea,

Heidegger ºi Wittgenstein. Limba românã este perfect aptã sã

primeascã toate aceste opere în structurile ºi în mediul ei. Aºadar,

limba românã exprimã foarte firesc ºi natural filosofie de cea mai

bunã calitate.

Aceasta nu ne impiedicã, însã, sã nu ne intrebãm – reflectând

la experienþa eminescianã a creãrii de limbaj – ce ar fi de dorit sã

se întâmple pentru ca acest impuls cãtre invenþie lexicalã ºi

originalitate, prezent în lecturile kantiene eminesciene sã prezideze

spiritul limbii ºi de acum înainte?

Întorcându-ne, pentru a ºi încheia, la acest exemplu prezent în

traducerea lui Eminescu, impresia mea este aceea cã limba

filosoficã românã ar fi fost într-o stare mai bunã, dacã ar fi avut

la dispoziþie aceastã bogãþie lexicalã care surprinde diferitele

aspecte ºi nuanþe ale conceptului logic, psihologic, juridic etc. de

judecatã. Adicã, am fi fost într-o poziþie mai bunã din punctul de

vedere al subtilitãþii ºi flexibilitãþii redãrii diferitelor nuanþe

filosofice, dacã impulsul originar, creator de limbã filosoficã, al

lui Eminescu, nu ar fi fost atenuat, inhibat sau „domesticit” de

tendinþa contrarã de uniformizare, simplificare ºi unificare

terminologicã, ce a condus, în mod inevitabil, ºi la o sãrãcire a

vocabularului filosofic.

Desigur, invenþia ºi creaþia lexicalã poeticã nu sunt ºi nu pot fi

un substitut pentru gândirea filosoficã autenticã, dar lecþia

eminescianã ne aratã cã acest impuls originar, creator de termeni

ºi de limbaj este „instinctul filosofic cel bun” (Noica), ce ne ajutã

sã dezvoltãm un limbaj bogat, flexibil ºi subtil, adecvat pentru a

modula nuanþele diverse ale gândului filosofic.

Orice elogiu adus lui Mihai Eminescu este, ipso facto, un

elogiu adus limbii române ºi culturii pe care o edificãm prin

aceastã limbã.

(Discurs rostit la împlinirea a 125 de ani de la trecerea în

veºnicie a lui Mihai Eminescu, 16 iunie 2014, Academia Românã.

Text pus la dispoziþia revistei prin amabilitatea dlui Neagu Udroiu)
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Motto: Scopul primordial al celor care traseazã strategiile

guvernamentale americane nu l-a constituit nicidecum lupta

împotriva terorismului, ci stabilirea unor baze militare

americane în Irak, un stat clientelar total dependent, care sã se

afle situate în centrul celui mai mare zãcãmânt energetic mondial,

oferind SUA un avantaj strategic asupra rivalilor sãi: Europa

ºi Asia. (Noam Chomsky, Interventions, 2007)

În urmã cu trei ani, pe blogul personal, Spionaj în crizã, îmi

exprimam câteva opinii în legãturã cu „operaþiunea” de lichidare,

filmatã în direct, a fostului amic ºi partener al CIA – Osama bin

Laden, devenit inamicul Numãrul 1 al planetei pentru „creatorii”

sãi, dupã ce acesta ºi-a încheiat misiunea. Atrãgeam atenþia, ca ºi

acum, cã asistãm la un nou scenariu hollywood-ian lipsit de

imaginaþie, conceput de mai marii celor 16 agenþii de spionaj ºi

contraspionaj americane ºi de Pentagon, de a încheia, dupã un

deceniu de „cãutãri”, odissea Al-Qaida ºi Bin Laden. Maurul

îºi fãcuse datoria, deci maurul trebuia sã pãrãseascã scena

într-o „operaþiune” de mare succes a serviciilor americane,

menitã sã justifice cheltuielile uriaºe alocate anual de Congres

pentru misiuni de spionaj ºi „democratizare” prin forþã a

Irakului ºi Afganistanului, acþiuni care s-au dovedit a fi un

mare eºec. În loc sã stabilizeze Orientul Mijlociu, prin aceste

operaþiuni, SUA a „reuºit” performanþa de a incendia planeta

ºi de a resuscita sentimentele antiamericane ºi antioccidentale

în þãri în care erau în mod tradiþional susþinãtoare

necondiþionate ale politicii americane ºi mã refer la Qatar,

Arabia Sauditã, Pakistan, Malaezia, Turcia.

La un deceniu de la înlãturarea de la conducerea Irakului

a dictatorului Sadam Hussein, un prieten ºi partener de

afaceri al familei Bush, þara este sfâºiatã de lupte interne

între suniþi, ºiiþi ºi kurzi, iar regimul politic pro-american

instalat la Bagdad continuã sã fie fragil ºi sã nu se bucure de

susþinerea popularã. Instituþiile democratice irakiene sunt

supuse zilnic presiunilor din interior ºi exterior, iar armata ºi

forþele de ordine instruite de americani ºi britanici nu pot

stãpâni situaþia operativã, operaþiunile militare dublate de

atentate organizate de Statul Islamic ameninþând însãºi

existenþa statului irakian. Economia s-a prãbuºit, nivelul de

trai al oamenilor a scãzut semnificativ, iar problema securitãþii

personale ºi colective a devenit un test de anduranþã pentru

supravieþuire. Dacã la acest tablou mai adãugãm ºi poziþia

ambiguã a preºedintelui turc, Erdogan ºi a guvernului sãu

faþã de intenþia Statului Islamic de a înfiinþa un mare Califat

în zona Orientului Mijlociu extins, înþelegem cã situaþia politicã

ºi de securitate în zonã tinde sã generalizeze conflictul ºi sã

atragã în acest turbion interesele geopolitice ºi geoeconomice ale

Rusiei, Franþei, Arabiei Saudite, Turciei, state ce în prezent s-au

manifestat cu oarecare discreþie.

Flacãra rãzboiului civil din Siria, provocat de americani ºi

unele þãri europene, s-a extins rapid ºi în Irak, Libia, Liban,

Palestina, cu reverberaþii în Algeria, Sudan, Yemen, Nigeria,

Somalia, fapt ce aduce în actualitate problema vechiului conflict

dintre Orient ºi Occident, conflict ce afecteazã în mod direct

viaþa ºi existenþa comunitãþilor creºtine, devenite þinte predilecte

ale atacurilor, persecuþiilor ºi exterminãrii din partea

fundamentaliºtilor islamici, fie cã se numesc Statul Islamic, Al-

Qaida, Fraþii Musulmani, Hezbollah sau alte organizaþii teroriste.

Este evident cã obiectivul acestor acþiuni îl constituie smulgerea

rãdãcinilor creºtinismului din arealul în care s-a plãmãdit. În

ciuda apelurilor la pace ºi bunã vieþuire între musulmani ºi creºtini

lansate de Sanctitatea Sa, Papa Francisc I, totuºi, situaþia tinde sã

scape controlului, tot mai mulþi creºtini vãzându-se nevoiþi sã-ºi

pãrãseascã cãminele ºi încercând sã se salveze în þãrile limitrofe:

Liban, Iordania, Turcia.

Pe acest fond de tensiune ºi insecuritate, Federaþia Rusã,

prin intermediul Departamentului Relaþiilor Externe Bisericeºti

al Patriarhiei Moscovei, a lansat invitaþia ca Muftiul Suprem al

Siriei, Ahmad Badreddin Hassoun sã efectueze o vizitã la

Moscova pentru a prezenta ultimele evoluþii ale situaþiei din Siria

ºi a solicita spijin pentru protejarea creºtinilor din Siria ºi Irak.

În cadrul întrevederilor avute, Muftiul Suprem a adresat ºi un

mesaj musulmanilor din Federaþia Rusã, avertizându-i „sã fie

atenþi când cineva vorbeºte despre înfiinþarea unui stat islamic”.

Distrugerea pe care o vedeþi acum în Siria, demonstreazã

care este pericolul acestor cuvinte. În Siria, þara luptã pentru

adevãr împotriva minciunii, o luptã a dreptãþii împotriva

nedreptãþii. Siria este teatrul de confruntare între marile puteri

pentru reaºezarea sferelor de influenþã economicã, politicã ºi

culturalã.

Ahmad Badreddin Hassoun ºi-a exprimat îngrijorarea atât

în legãturã cu activitãþile forþelor extremiste din Orientul Mijlociu,

susþinute de o serie de þãri occidentale ºi preocuparea pentru

soarta creºtinilor supuºi persecuþiilor, cât ºi în legãturã cu

ameninþãrile Statului Islamic de a invada Ierusalimul. În acest

context, Muftiul Suprem a atras atenþia responsabililor ruºi cã

„urmãtoarele þinte ale Statului Islamic sunt Balcanii, Cecenia ºi

zona Caucazului, unde Statul Islamic va coopera cu Al-Qaida

pentru comiterea de acte teroriste”.

Informaþii recente din zonã evidenþiazã cã între Alianþa Ansar

Bait Al-Maqdia din Egipt, Ansar Al Sharia din Liban ºi Al-

Qaida din Yemen, s-a realizat o unire a eforturilor, exprimându-

ºi sprijinul pentru luptãtorii din Irak ºi Libia. Pentru a avea

tabloul complet, recent, Statul Islamic a anunþat cã va aduce pe

piaþã dinarul din aur ºi argint pur, folosit la începuturile islamului

(634 d.Hr), care sã fie folosit ca monedã unicã în zonele controlate

de Califat, în paralel cu lansarea unor atacuri economice ºi militare

împotriva intereselor americane, ca rãspuns la noua campanie

militarã antiteroristã declanºatã de Washington.

De la confruntare la colaborare între Al Qaida ºi Statul

Islamic

Odatã cu apariþia Statului Islamic ca o nouã organizaþie

teroristã mult mai bine structuratã ºi dotatã cu armament ºi

mijloace logistice moderne de comunicaþii, cu acþiuni teroriste

bine planificate ºi organizate, cu o infuzie de adepþi din rândul

tinerilor, care, parte din ei au pregãtire superioarã dobânditã în

universitãþi americane ºi europene, cu mesaje dure ºi pline de

încãrcãtura emoþionalã, galaxia jihadistã a intrat într-o nouã erã.

Creºterea în putere a Statului Islamic în Irak ºi Siria a stârnit o

adevaratã rivalitate competiþionalã cu Al Qaida, organizaþia mamã

din care s-a desprins, situaþie care a generat o adevãratã agitaþie,

tensiune ºi confuzie, suscitând vii dezbateri ºi rupturi între

diversele facþiuni radicale care graviteazã în jurul acestor doua

organizaþii. Aceasta stare de lucruri s-a tradus printr-o sângeroasã

luptã pentru adjudecarea puterii. De o parte asistam la acþiuni din

partea lui Ayman Al-Zawahiri, „emir” al Al-Qaida ºi ºef al

Comandamentului General al miscãrii fondate de Osama bin

Laden, de a se impune ca singur conducãtor al tuturor

organizaþiilor teroriste, inclusiv a Statului Islamic, iar pe de alta

la „califul” Abu Bakr al Baghdadi, care a renegat jurãmântul de

credinþã faþã de Al-Qaida, din care a fost exclus la 2 februarie

2014, proclamând la 29 iunie 2014 Statul Islamic – Califat, sub

conducerea sa.

Noua organizaþie teroristã Statul Islamic (ISIS), prin forþa

sa militarã, financiarã ºi organizatoricã, suscitã atracþie

considerabilã pentru jihadiºtii strãini, care i s-au alãturat ºi i se

alãturã în continuare, motivate nu numai de raþiuni religioase ci

ºi de succesele militare din teren, precum ºi de veniturile obþinute

din vânzarea petrolului ºi din jaf.

Fatã de aceste evoluþii care ameninþã interesele de securitate

americane, britanice ºi franceze, preºedintele SUA, Barak Obama

a cerut sã fie revizuitã strategia de securitate în lupta împotriva

ISIS, iar Marea Britanie, prin vocea premierului David Cameron,

a anunþat adoptarea unei noi legi antiteroriste pentru a putea face

faþã ameninþãrilor prezentate de compatrioþii sãi care s-au înrolat

în forþele ISIS.

În ciuda rapoartelor Pentagonului ºi a agenþiilor de securitate

americane ce clameazã victoria împotriva ISIS, analiºtii militari

apreciazã cã operaþiunile militare americane se dovedesc a fi

neconvingãtoare, fapt datorat în principal inconsecvenþei celor

douã strategii aplicate: lupta împotriva lui Bashar al Assad ºi

operatiunile de lichidare a jihadiºtilor ISIS. Opinia experþilor

este cã se impune a fi ales un singur obiectiv.

Recent, în Congres, ministrul apãrãrii, Chuck Hagel a

recunoscut cã „în Siria, în momentul de faþã prioritatea este ISIS

ºi apoi înlãturarea lui Bashar al Assad”. Pentru atitudinea sa,

care a fost în totalã contradicþie cu poziþia preºedintelui Obama,

acesta a fost nevoit sã demisioneze. Fostul ºef al Pentagonului a

insistat cã „strategia ce trebuie urmatã este de a se consolida

forþele de opoziþie siriene pânã la nivelul când ele ar fi în mãsurã

sã apere ºi sã-ºi controleze teritoriul, iar urmãtorul pas sã fie

ofensiva împotriva ISIS. În final sã se abordeze aºa numita

problemã a lui Assad.” Ultimele informaþii relevã faptul cã SUA

aprovizioneazã cu armament, alimente ºi echipament militar,

inclusiv de comunicaþii, opoziþia sirianã, organizând în paralel ºi

instruirea militarã a acesteia.

Problema care se pune, în opinia mea, este: ce garanþii sunt

ca aceºti combatanþi instruiþi ºi echipati de Pentagon, la un moment

dat, nu trec de partea radicalilor musulmani, aºa cum s-a întâmplat

în Afganistan cu talibanii Al Qaida? Sau, mai grav, cã o parte din

armamnet ºi echipamente destinate opoziþiei siriene sa ajungã în

mâinile forþelor ISIS, aºa cum de altfel s-a ºi întqmplat, ºeful

Pentagonului fiind obligat sa recunoascã public eºecul unor

asemenea operaþiuni.

Elena Suponina, reputat orientalist, expertã în

problemele Orientului Mijlociu, fãcea recent urmatoarele

remarci: „Nu-mi amintesc nici un exemplu al succesului

SUA în Orientul Mijlociu, pur ºi simplu pentru cã nu

existã asemenea succese. Acelaºi lucru se poate spune ºi

despre lupta împotriva terorismului. În realitate ISIS a fost

creat ºi ºi-a consolidat influenþa în Iark dupã invazia

americanã, când situaþia politicã ºi de securitate s-a

destabilizat. Pe fondul destabilizãrii situatiei din Siria, vidul

de putere a fost ocupat de combatanþii ISIS care ºi-au

intensificat operaþiunile militare ºi acþiunile teroriste în Siria,

acþiuni la care au aderat ºi alte organizaþii extremiste care

vãd în ISIS speranþa de a transforma întregul Orient într-

un Califat.”

Pe un alt plan, preºedintele SUA a anunþat trimiterea

în Irak a 3.000 de militari care sã contribuie la antrenarea

forþelor irakiene, inclusiv cele kurde, în scopul de a se crea

un guvern credibil, care sã fie în mãsurã sã opreascã

extinderea ISIS în þãrile din zonã prin ocuparea de noi

teritorii. În paralel, strategia americanã are în vedere mãsuri

pentru „axfisierea financiarã” a ISIS, considerat de SUA

ca fiind „cea mai bine finanþatã organizaþie teroristã din

lume”. Serviciile de informaþii americane ºi europene sunt

în alertã maximã, întrucât s-au obþinut informaþii potrivit

cãrora organizaþii teroriste afiliate ISIS vor folosi

îmbrãcãminte îmbibatã în substanþe explozibile pentru

comiterea de atentate sinucigaºe în locuri aglomerate, ºtiind

cã nu existã încã în dotarea forþelor de securitate aparatura

necesarã detectãrii.

Aºa cum menþionam, Marea Britanie, prin noua lege

antiterorism ce va fi adoptatã, vizeazã „acordarea de noi puteri

poliþiei de frontierã pentru a confisca paºapoartele ºi de a împiedica

suspecþii sa calãtoreascã în zonele cunoscute a fi sub controlul

jihadiºtilor, dar ºi pentru a împiedica revenirea cetãþenilor britanici

jihadiºti sã intre în þarã”. Viitorul text de lege mai prevede ca

„pentru cei care au luptat în Irak ºi Siria sã existe interdicþia de

cel puþin doi ani de a reintra în þarã, interdicþie ce ar putea fi

ridicatã numai dacã individul vizat acceptã reîntoarcerea sub

escortã, urmãrirea judiciarã ºi deradicalizarea dupã un anume

program”. Deasemeni, textul mai prevede ca „companiilor aeriene

care nu respectã listele cu persoanele aflate sub interdicþie, puse

la dispoziþie de autoritãþi, sã nu li se autorizeze operarea pe

aeroporturile britanice”. Totodatã, se vor intensifica acþiunile

contra „rãdãcinilor ameninþãrii teroriste”, prin expulzarea

propovãduitorilor extremiºti ºi suprimarea conþinutului nociv de

pe Internet. În acest sens, ºeful Agentiei Britanice de

Supraveghere (GCHQ), robert Hannigan, a invitat la discuþii

reprezentanþii marilor grupuri americane de Internet, Facebook,

Twitter, pentru a coopera împreunã contra grupurilor jihadiste ce

folosesc reþeaua pentru a recruta noi membri ºi a transmite mesaje.

Ce este aºa-zisul Stat Islamic ºi cum a apãrut?

Al-Dawla Al-Islamiyya este o organizaþie teroristã armatã,

jihadistã salafistã, originile ei datând din 13 octombrie 2006,

când Statul Islamic din Irak a fost creat de Consiliul Consultativ

al Mujahedinilor din Irak, o alianþã de grupuri înarmate jihadiste

care proveneau din Al-Qaida ºi din triburile sunite ce reprezentau

70% din populaþia provinciei Al-Anbar (vestul Irakului), locul

de origine al dictatorului Sadam Hussein. Organizaþia a avut

drept obiectiv prioritar „restabilirea Califatului Abbasizilor,

împrumutând ideologia wahhabistã ºi lupta împotriva ºiiþilor”.

În scurt timp, au apãrut divergenþe între Al-Qaida ºi ISIS, care se

refereau îndeosebi la obiectivele ce trebuiau atinse ºi la strategia

de urmat. Astfel, Al-Qaida considera ca jihadul trebuie orientat

în direcþia SUA, Israel, þãrile occidentale ºi aliaþii lor regionali,

iar ISIS considera inamicul principal Iranul ºi ºiiþii. ISIS se

declara succesorul califatelor precedente, ultimul dispãrând în

1924, prin dezmembrarea Imperiului Otoman.

Purtãtorul de cuvânt al ISIS, Abu Mohammad Al-Adnani

declara cã „este de datoria tuturor musulmanilor din lume sã

depunã jurãmânt de credinþã noului calif Ibrahim (Abu Bakr Al-

Baghdadi). Musulmani, respingeþi democraþia, laicitatea,

Gl.bg.(r.) Gheorghe DRAGOMIR

Osama bin Laden e „mort”, trãiascã
„Statul Islamic”, noul inamic al planetei

(continuare în pag. 15)
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,

naþionalismul ºi alte mizerii ale Occidentului. Reveniþi la religia

voastrã!”

Din punct de vedere geografic, ISIS este deja operaþional în

Irak ºi Siria, dar îºi afimã cu discreþie influenþa ºi prezenþa în

sudul Turciei, Liban, Iordania, Gaza, Sinai, Indonezia, Arabia

Sauditã, Yemen, Sudan, Abu Bakr Al-Baghdadi proclamându-

se „ºeful musulmanilor de pretutindeni în lume”. Aceasta

autoproclamare ºi mesaj de unire a tuturor organizaþiilor jihadiste

în jurul ISIS au stârnit reacþii negative din partea facþiunilor Al-

Qaida din Maghreb, iar predicatorul islamist Abou Qatada a

declarat „nul ºi neavenit mesajul ºi fãrã niciun sens, pentru cã nu

a fost aprobat de jihadiºtii din întreaga lume”. Yusuf Al-Qaradawi,

preºedintele Uniunii Internationale a Savanþilor Musulmani, a

þinut sa precizeze cã „ISIS violeazã Sharia, iar titlul de calif

trebuie acordat de naþiunea musulmanã din întreaga lume ºi nu

de un grup cunoscut pentru atrocitãþile sale ºi vederile radicale

care nu servesc de proiect islamic”.

Cu toate aceste reacþii, pe care le consider a fi de complezenþã,

faþã de situaþia politico-militarã ce a evoluat în

favoarea ISIS, se contureazã pericolul

expansiunii ISIS în zona Orientului Mijlociu

Extins cu repeziciune. Astfel pânã în luna

octombrie 2014, mai multe grupãri extremist-

teroriste s-au raliat proiectului ISIS: Ansar

Dawlat al Khilafah (Liban), Ansar Dawlat al

Ismammiyya (Yemen), Miºcarea Califat ºi

Jihad (Pakistan), Jamaah Ansharut Tauhid

(Indonezia), Jun al Khilafah al Tawheed

(Afganistan), Ansar al Khilafah (Filipine), Al

I Tsam a Coranului ºi Sunna (Sudan), Ansar

al Tawheed (India), Brigada Islamului

(Afganistan).

Oraºul Mossul din estul Irakului a fost

transformat în capitala religioasã ºi intelectuala

a ISIS, iar oraºul Racca (centru Siriei) a devenit

capitala politicã ºi militarã. Ocuparea de cãtre

ISIS a provinciilor din nord-estul Irakului,

bogate în petrol ºi gaze, creeazã o baza

economicã ºi financiarã care-i permite sã

susþinã o forþã militarã puternicã, bine înarmatã

ºi antrenatã ºi sã atragã atât noi combatanþi

din alte organizaþii jihadiste, cât ºi aventurieri

din rândul tineretului occidental, afectat de

somaj ºi dezamãgit de politicile adoptate de

instituþiile UE.

Din punt de vedere logistic ºi organizatoric, situaþia se prezintã

astfel: conducãtorii ISIS au desemnat personalitãþi locale,

respectate de comunitãþi, sã preia controlul administrativ ºi politic

în teritoriile ocupate, forþele armate mutându-ºi permanent

taberele de antrenament, depozitele de armament ºi proviziile de

alimente, pentru a nu fi reperate ºi bombardate de forþele

americane si aliate. În lunile septembrie-octombrie 2014, peste

15.000 de luptãtori din strãinãtate, proveniþi din 74 de þãri (3.500

europeni) s-au alaturat forþelor ISIS din Irak si Siria, ceea ce

reprezintã o mobilizare strãinã fãrã precedent de la rãzboiul din

Afganistan (1980), numãrul total al combatanþilor depãºind

60.000. Din punct de vedere al dotãrii logistice, potrivit evaluãrilor

serviciilor de informaþii americane ºi occidentale, ISIS dispune

de 50 de tancuri T-52 ºi T-55, 3.000 de automobile de teren

(Hummer), 150 blindate uºoare dotate cu armament, 3 avioane

(piloþi irakieni dezertori din armata guvernamentalã), 80.000 arme

individuale, sisteme de apãrare antiaerianã cu raza medie de

acþiune etc. Paradoxal este cã majoritatea armamentului a fost

capturat de la o bazã militarã aflatã sub control american din Irak.

Experþii militari apreciazã cã acest arsenal le este suficient

jihadiºtilor pentru doi ani.

Din pãcate, responsabilii politico-militari occidentali ºi presa,

în loc sã fie preocupaþi de gãsirea celor mai adecvate mãsuri care

sã limiteze acþiunile teroriste ºi influenþa ISIS în zona Orientului,

sunt preocupate în legãtura cu folosirea sintagmei Stat Islamic,

convenindu-se cã nu întruneºte condiþiile pentru o asemenea

denumire, ci de Organizaþia Statului Islamic (OEI) sau DAESH

(cuvânt peiorativ ce desemneazã o entitate care calcã totul în

picioare).

Personal consider cã, indiferent de denumire, realitatea din

teren ne obligã sa recunoaºtem cã, dacã lucrurile vor evolua în

sensul extinderii expansiunii în zonã a acestei organizaþii teroriste,

în scurt timp se vor întruni condiþiile de a fi recunoscutã ca stat

(deja ocupã un teritoriu vast, pe care îl administreazã dupa normele

unui stat islamic, are o populatie din ce în ce mai stabilã cãreia îi

oferã condiþii de trai mai decente decât în alte þãri arabe, se

preconizeazã adoptarea dinarului din aur ºi argint pur ce va fi

moneda de circulatie în teritoriile ocupate, va adopta legi pentru

protejarea minoritãþilor religioase, dispune de armatã proprie

bine dotatã ºi instruitã ce tinde sa devinã regulatã ºi ideologizatã,

are drapel etc).

Având în faþã acest tablou se impun câteva concluzii ºi

întrebãri:

SUA, Marea Britanie ºi Franþa, implicate în mod direct în

combaterea Organizaþiei Statului Islamic, nu au o strategie comunã

ºi coerentã, limitându-se la bombardamente ce nu si-au dovedit

eficacitatea, dar care încurajeazã forþele jihadiste sã afirme cã, în

momentul în care se va ajunge la confruntãri terestre, forþele

aliate vor suferi pierderi considerabile. De altfel, bombardamentele

au fãcut mai multe victime din rândul populaþiei civile decât la

nivelul forþelor juhadiste. Referitor la aceste atacuri aeriene,

Sanctitatea sa, Papa Francisc I, a þinut sã sublinieze cã

„bombardamentele nu sunt soluþia de succes, ci trebuie sã ne

aplecãm serios asupra cauzelor care genereazã acþiuni extremiste

ºi teroriste, menþionând sãrãcia, marginalizarea socialã ºi culturalã,

atitudinea arogantã a Occidentului, ignoranþa”. Indiferent de

responsabilitãþile regimului sirian în evoluþia ISIS, prioritatea,

din pãcate, nu este de a-l înlãtura pe Bashar Al-Assad, ci, mai

degrabã, de a împiedica crearea unui stat juhadist implantat în

inima lumii arabe, ce dispune de reþele pânã la periferiile europene.

În acest context, se pune întrebarea de ce a fost nevoie de

destabilizarea Siriei, când se putea acþiona preventiv asupra ISIS,

iar apoi sã se pregãteascã temeinic înlãturarea de la putere a lui

Bashar Al-Assad?

Cum a fost posibil ca serviciile de informaþii americane ºi

europene sã scape din vedere monitorizarea atentã a evoluþiei

situaþiei de securitate din Irak, în epoca post-Sadam ºi sã

urmareascã atent miºcãrile din interiorul Al-Qaida, destructurând

de la început tendinþele de coagulare a unei noi organizaþii teroriste

cu vocaþie globalã – ISIS? Aceastã situaþie ne determinã sã

credem în ineficienþa seviciilor de informaþii occidentale care, în

ciuda bugetelor impresionante, nu au fost în mãsurã sã asigure

infiltrarea cu agenþi a reþelei Al-Qaida ºi a ISIS sau sã înþelem cã,

dupã eliminarea lui Osama bin Laden, SUA ºi aliaþii occidentali

aveau nevoie de o nouã þintã pentru a justifica cheltuielile pentru

acþiuni de spionaj ºi militare în Orientul Mijlociu?

Cum a fost posibil ca, nici dupã reuniunea NATO la nivel

înalt, alianþa sã nu aibã nici pânã în prezent o strategie coerentã

pentru combaterea organizaþiei teroriste ISIS, în condiþiile în

care peste 5.000 de combatanþi jihadiºti provin din Marea Britanie

ºi Franþa? Chiar aceste servicii de spionaj ºi antiteroriste nu sunt

capabile sa facã recrutãri din rândul acestor mercenari pentru a

cunoaºte din interior planurile strategice ale ISIS sau se aºteaptã

o înrãutãþire fãrã precedent a situaþiei pentru a justifica o acþiune

militarã energicã vizând invazia aliaþilor ºi constituirea de baze

militare NATO pe termen lung în aceastã zonã, pentru a proteja

accesul la resursele de petrol ºi gaze a multinaþionalelor

occidentale?

Oare situaþia din zona Levantului poate fi rezolvatã fãrã

implicarea directã ºi cooperarea strânsã cu serviciile de informaþii

ºi cu diplomaþia Federaþiei Ruse ºi Turciei, care cunosc mai bine

specificul ºi particularitãþile situatiei operative din acest areal?

Oricum, clarvãzãtorii ºi misticii creºtini ºi musulmani au prevãzut

cã al Treilea Rãzboi Mondial va izbucni din Orientul Mijlociu

Extins, cã otrava fundamentalismului islamic afecteazã încet dar

sigur Europa ºi întregul Occident, care nu dispune încã de niciun

instrument pentru a lichida ISIS sau poate cã nici nu se doreºte

acest lucru.

În 2011, când am lansat cartea Europa cu capul în stele ºi

trupul însângerat, în care un capitol îl dedicam pericolului

islamizãrii Europei în urmãtoarele decenii, o serie de analiºti

politici ºi militari au þinut sã mã atenþioneze cã panichez lumea cu

asemenea idei. Iatã cã, la mai puþin de trei ani de la acest eveniment,

situaþia realã din zona Orientului Mijlociu Extins vine sã confirme

cã, dupã invazia americanã a Irakului ºi declanºarea „primãverii

arabe”, situaþia din regiune s-a deteriorat. „Cruciada Occidentului”

în Orientul Mijlociu ºi Africa de Nord a lãsat în urma ei o proastã

administraþie ºi conflicte interetnice ce s-au transformat în mize

geopolitice.

Pentru a avea o viziune mai clarã la ceea ce se întâmplã în

mod real în aceastã zonã, trebuie sã dãm la o parte valul

propagandei occidentale ºi sã cunoaºtem opiniile unui politolog

irakian ºi a unui orientalist rus. Potrivit lui Ahmed Al Sharif: „În

acest caz avem de-a face cu un rãzboi pentru controlul asupra

resusrselor energetice, de anexare a cãilor de transport a lor. În

primul rând este vorba de gaze naturale. Se considerã cã ele au

fost cauza principalã a conflictului din Siria ºi a apariþiei ISIS,

iar formarea unei coaliþii în frunte cu SUA aratã cã este vorba de

interesele mai multor þãri, activitatea acestei coaliþii trebuind sã

protejeze aceste interese”.

În acest context se pune întrebarea, cât de departe poate

merge coaliþia anti-ISIS? Rãspunsul, chiar dacã pare subiectiv,

ar putea veni de la orientalistul rus Viaceslav Matuzov: „toate

aceste evoluþii din zona Orientului Mijlociu Extins ne îndeamnã

sa credem ca s-au creat condiþii

operative pentru o nouã invazie în Irak.

De data asta este vorba de o ocupatie

care nu se va rezuma numai la Irak, ci

ºi la teritorii strategice din Siria, sub

pretextul cã ISIS acþioneazã în nord-

estul Siriei, zonã bogatã în gaze ºi

petrol, unde ISIS are sub control ºase

câmpuri petroliere, iar în nordul

Irakului deþine ºapte câmpuri petroliere

ºi douã rafinãrii. Exploatarea acestor

câmpuri oferã ISIS posibilitatea

extragerii a cel puþin 40-50.000 barili/

zi, ce sunt vânduþi în mare mãsurã

companiilor americane la preþul de 25-

40 $/baril”. Orientalistul rus pune sub

semnul întrebãrii ajutorul militar

acordat de americani Armatei pentru

Eliberarea Siriei, consideratã a fi un

paravan al ISIS, ce acþioneazã pe

teritoriul irakian ºi sirian. Concluzia

expertului rus este cã „americanii joacã

un joc dublu, al cãrui scop final este

ocuparea Irakului ºi Siriei sub pretextul

luptei împotriva ISIS”.

Daca decidenþii politici euroatlantici

se intereaseazã mai puþin de soarta

comunitãþilor creºtine din Orient, Sanctitatea sa, Papa Francisc I

a lansat o amplã campanie diplomatico-religioasã în direcþia

Turciei care ar putea sprijini acþiuni de protejare a refugiaþilor

creºtini care solicitã adãpost în acestã þarã. Vizita papei la Istambul,

contactele avute cu preºedintele Erdogan ºi cu înalþii reprezentanþi

ai cultului musulman ºi cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe a

Constantinopolului, oferã speranþa gãsirii unor soluþii

încurajatoare.

Pe un alt plan, vizita în România a Patriarhului Antiohiei,

Ioan al X-lea Yazigi, reprezentând cea mai veche bisericã creºtinã

arabã din lume, întemeiatã în anul 42 d.Hr de Sf. Apostol Pavel

ºi Sf. Apostol Barnaba, ce a avut drept prim episcop pe Sf.

Apostol Petru, a constituit un alt demers al diplomaþiei religioase

în direcþia sprijinirii comunitãþilor creºtine din Orient, supuse

persecuþiilor ºi exterminãrii de cãtre jihadiºtii ISIS. În cuvântul

sãu la Te Deum-ul de la Catedrala patriarhalã din Bucureºti (28

noiembrie 2014), Patriarhul Antiohiei a þinut sã sublinieze cã:

„Nu dorim ca þara noastrã sa devinã un teritoriu al terorismului.

Nu s-a cunoscut pânã acum, nici în Siria ºi nici într-o altã þarã

din Orient, cultura takfirului, a rãpirii ºi nici a deportãrii

populaþiilor creºtine ºi necreºtine. Cei doi Mitropoliþi ai Alepului

care au fost rãpiþi de mai mult de un an ºi jumãtate n-au fost decât

ambasadori ai pãcii pentru lumea aceasta, cãutând sã aducã pace

prin Cuvântul lui Dumnezeu. Ce face acum lumea” Se ocupã ea

de aceastã problemã? De ce comunitatea internaþionalã pãstreazã

tãcerea în ceea ce priveºte soarta lor? Noi am venit în România

sã vã transmitem o imagine a durerii nostre pentru ceea ce se

întâmplã în Siria, Liban, Irak ºi în tot Orientul Mijlociu”.

Din România, înaltul prelat se va deplasa în America pentru

a întroniza în scaunul de ªef al Bisericii Ortodoxe Antiohiene pe

Mitropolitul Iosif ºi pentru a sensibiliza administraþia americanã

în legãtura cu situaþia dramaticã din Orinet.

Sã sperãm cã demersurilor diplomaþiei religioase se vor

alãtura ºi demersurile politico-militare ºi diplomatice ale ONU,

pentru a limita expansiunea conflictului din Orient ºi spre alte

zone sensibile, unde comunitãþile musulmane s-ar putea alãtura

acþiunilor ISIS, considerând cã este momentul revanºei împotriva

Occidentului.

Dumnezeu sã-i lumineze pe mai marii lumii ºi sã-i cãlãuzeascã

pe calea Adevãrului ºi Luminii!

Osama bin Laden e „mort”, trãiascã
„Statul Islamic”, noul inamic al planetei

(urmare din pagina 14)

Gl.bg.(r.) Gh. Dragomir vorbind la Toamna Culturalã Bolintineanã 2014
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Recentele evenimente funeste din Franþa, dar ºi

nenumãratele tragedii ale colectivitãþilor din numeroase

puncte ale globului, ne reamintesc cã mediul în care

trãim, oricare ar fi acesta, pare sã fie nesigur, cã fiecare

clipã a vieþii poate sã fie ultima.

Într-o lume a permisivitãþii totale ca a noastrã, se

cultivã intensiv o teamã vicleanã, pentru ca omul sã poatã

fi uºor de manipulat ºi, sub bombardamentul

informaþional, sã fie spoliat de personalitate ºi

transformat într-un zombi. Reglementãrile draconice

introduse în ultimii ani la nivel

mondial privind cãlãtoriile cu

avionul, consecinþã a fricii de

terorism, sunt doar un exemplu despre

modul cum frica modeleazã spaþiul

nostru de acþiune. Aceasta pare sã fi

devenit atotcuprinzãtoare, în sensul

cã nu mai existã nicio zonã a

societãþii în care sã nu se aplice perspectiva fricii. Frica

a devenit emoþia care controleazã publicul, iar mulþi

gânditori susþin cã societatea de azi poate fi descrisã cel

mai bine ca o „culturã a fricii”.

În Tractatus logico-philosophicus, Ludwig

Wittgenstein scrie: „lumea omului fericit este diferitã de

aceea a omului nefericit”; prin urmare lumea omului sigur

este diferitã de cea a omului cuprins de fricã. Jean-Paul

Sartre subliniazã aceastã idee: „O emoþie schimbã

fundamental lumea”. O persoanã sigurã trãieºte într-o

lume de încredere – cuvântul „sigur” înseamnã

„netulburat de sentimente de fricã, îndoialã sau

vulnerabilitate” – în timp ce o persoanã nesigurã trãieºte

într-o lume ce se poate întoarce împotriva sa, unde bazele

existenþei pot oricând sã fie trase de sub picioarele lui.

Ne ameninþã primejdii oriunde: pe strãzi ºi în casele

noastre uneori, în naturã, dar ºi înconjuraþi de tehnologie,

înãuntrul corpurilor noastre (boli), ca ºi în faþa unor forþe

externe. Se pare cã nu mai existã nimic care sã fie cu

adevãrat sigur.

În fricã întâlnim ceva din afara noastrã, o negare a

voinþei proprii. Ne temem ca lucruri importante din viaþã

sã nu ne fie luate, cum ar fi libertatea, demnitatea,

sãnãtatea, statutul social ºi – în cel mai înalt grad – viaþa.

Ne temem ºi pentru alþii, în special pentru cei dragi. Când

suntem ameninþaþi, frica este o reacþie normalã. Vrem sã

ne protejãm împotriva ameninþãrilor de orice fel. Viaþa

umanã pare sã fie înfricoºãtoare, de fapt. Cum aratã

Montaigne: „Fragilitatea noastrã umanã ne spune adesea

cã trebuie sã scãpãm cu fuga, decât sã luptãm pentru

ceva”. În aceastã frazã apare ceva fundamental despre

fricã ºi nu este tocmai o coincidenþã cã frica este prima

emoþie menþionatã în Biblie: când Adam a gustat din

Pomul Cunoaºterii ºi a descoperit cã era gol, frica a

precedat ruºinea. Ne naºtem în lume goi, neînarmaþi ºi,

spre deosebire de majoritatea animalelor – rãmaºi fãrã

apãrare toatã viaþa noastrã.

Dar, chiar în aceste condiþii, nu pare deloc evident cã

frica este cea mai adecvatã perspectivã asupra vieþii

umane. Se poate afirma cã toatã conºtiinþa – sau obsesia

– riscului este un pericol mai mare decât toate primejdiile

care, cu siguranþã, existã. Dupã câte ne putem da seama,

vedem totul dintr-o perspectivã a fricii.

Totuºi, nu trãim deloc într-o lume lipsitã de pericole.

Existã o lungã serie de fenomene de care trebuie sã ne fie

fricã. De exemplu, se pare cã încãlzirea globalã ar putea

avea consecinþe dramatice pentru întreaga planetã, cã în

majoritatea oraºelor mari existã anumite zone unde

pericolul de a fi atacat este ridicat. Atacurile teroriste,

mai vechi ºi mai recente, nu numai cã au sporit conºtiinþa

fricii, ci au corespuns unui model deja existent, iar

mijloacele de informare ne amintesc constant cât de

„periculoasã” este lumea – ºi cât de îngroziþi devenim

tot mai mult de ea.

Suntem încredinþaþi continuu cã pãmântul, aerul ºi

apa devin mereu mai poluate, cã criminalitatea creºte

constant, cã hrana noastrã capãtã tot mai mulþi aditivi ºi

poluanþi periculoºi. La majoritatea oamenilor existã o

percepþie predominantã cã astãzi suntem expuºi unui

risc mai mare decât înainte ºi cã, în viitor, lucrurile se

vor înrãutãþi încã mai mult. Frica este contagioasã. Dacã

cineva se teme de ceva, aceastã fricã are tendinþa de a se

rãspândi la alþii care o vor transmite mai departe. Acest

lucru se va întâmpla chiar dacã iniþial n-a existat nicio

bazã raþionalã pentru fricã. Dar dacã mulþi oameni se

tem de ceva, totuºi nu putem trage concluzia cã acest

fenomen este în realitate ceva de care sã-þi fie fricã.

Conºtienþa riscului a devenit chiar la modã,

„paranoia chic” este o nouã tendinþã a modei.

Îmbrãcãmintea antiglonþ, cu croialã ultramodernã, este,

se pare, foarte popularã. În anii 2005-2006, Muzeul de

Artã Modernã din New York a deschis expoziþia

Siguranþa: Designul îºi asumã riscul, în care au fost

prezentate tot felul de obiecte vestimentare care pot sã

ne protejeze. Curatorul expoziþiei sublinia cã frica este

ºi o sursã a creativitãþii: „În special în viaþa de fiecare zi,

securitatea este o industrie în expansiune constantã,

pentru cã, neexistând limitã în ceea ce poate sã ni se

întâmple rãu, nu existã limitã nici în posibilitãþile

creatoare ºi comerciale pe care le poate oferi designul.”

Frica a devenit ºi o temã în arhitecturã, unde un element

important al funcþiei unei clãdiri este sã protejeze

locuitorii ºi utilizatorii împotriva a ceva ameninþãtor de

„afarã.”

Suntem obsedaþi, se pare, de orice pericol imaginabil.

S-au turnat filme care se ocupã cu pericolele ascunse din

viaþa de fiecare zi ºi cerceteazã toate accidentele ce i se

pot întâmpla omului modern în cursul unei zile. Sunt

programe tv. dar ºi cãrþi despre posibile dezastre globale

pentru paranoicul postmodern. S-au publicat cãrþi de

supravieþuire personalã, despre ce ar trebui sã facem când

dezastrul loveºte cu adevãrat. Astfel, suntem tentaþi sã

credem cã Apocalipsa se aflã chiar dupã colþ.

Însã, înainte de toate, frica este o resursã politicã

importantã pentru autoritãþile publice, partidele politice

ºi grupurile de presiune. Când vechile ideologii nu mai

au mari resurse de motivaþie, frica devine unul dintre cei

mai puternici agenþi în discursul politic. Frica pregãteºte

terenul pentru a avea puterea sã comunici un mesaj ºi

poate sã fie folositã pentru subminarea oponenþilor. Aici

jucãtorii politici funcþioneazã într-o simbiozã perfectã

cu mijloacele de informare, întrucât înfricoºarea

populaþiei vinde, fãrã îndoialã, ziarele ºi atrage oamenii

spre ecranele televizoarelor – tocmai pentru acest motiv

ºtirile de la televizor ºi ziarele par sã se afle în competiþie

adesea pentru a comunica cele mai mari grozãvii.

Într-o carte despre dezastrele naturale, geologul

Henrik Svensen scrie: „Dacã privim la ce ne aºteaptã,

dezastrele naturale urmeazã sã devinã încã mai frecvente.

Schimbãrile umane asupra climatului ºi încãlzirea

globalã vor conduce la o vreme tot mai extremã.

Uraganele pot deveni mai violente, alunecãrile de

terenuri mai frecvente, inundaþiile mai destructive ºi

perioadele de secetã mai lungi.” Desigur, dezastrele

naturale pot deveni mai periculoase, dar existã o diferenþã

uriaºã între a declara ipotetica posibilitate cã se pot

întâmpla ºi certitudinea cã acestea vor avea loc cu

adevãrat. Existã un anumit joc între posibilitate ºi

realitate; cât timp ne aflãm pe tãrâmul posibilitãþii, se

pot întâmpla toate dezastrele.

Majoritatea datelor indicã, ni se spune, cã schimbãrile

climatice trebuie sã ne îngrijoreze cu adevãrat, dar nu

este deloc aceeaºi situaþie în cazul altor pericole,

nenumãrate, pe care le întâlnim în fiecare zi la ºtiri. Totul

poate fi prezentat ca fiind periculos cât timp informaþia

este formulatã într-un mod suficient de unilateral. Adesea,

mijloacele de informare nu-ºi pun întrebãri în legãturã

cu ºtirile ce vin de la organizaþiile idealiste, în ciuda

faptului cã, fãrã îndoialã, acestea au o agendã ºi prezintã

informaþia într-o modalitate adesea lipsitã de echilibru.

Nu toatã lumea adoptã temerile promovate de diferite

grupuri de presiune, dar multã lume acceptã afirmaþiile

fãcute fãrã sã fie cercetatã veridicitatea lor.

O trãsãturã frecventã a ºtirilor este aceea cã pericolele

potenþiale sunt prezentate drept pericole reale. Lumea

pare plinã de pericole potenþiale. Cineva te poate împinge

în faþa trenului, se poate ca un meteorit sã-þi cadã în cap

ºi un terorist sã captureze avionul în care te afli, dar nu

este deloc bine sã consideri cã astfel de lucruri se întâmplã

în viaþa de fiecare zi. Cea mai mare parte dintre pericolele

potenþiale nu devin niciodatã pericole reale.

Toate epocile au avut propria lor fricã, iar frica însãºi

se schimbã. Astãzi, în partea noastrã a lumii, nu mai sunt

atât de mulþi oameni care sã se teamã de osânda veºnicã,

dar sunt cu atât mai mulþi care se tem de cancer, de

teroriºti ºi dezastre ecologice. O cercetare britanicã afirmã

cã jumãtate dintre copiii de 11 ani se trezesc noaptea

pentru cã le este fricã de schimbãrile climatice. Când

eram eu adolescent, pericolul nuclear era sursa cea mai

puternicã de teamã apocalipticã. Aparþin probabil ultimei

– sau cel puþin ultimei generaþii provizorii – care a crescut

cu credinþa unui pericol iminent de rãzboi nuclear care

va duce la exterminarea rasei umane. Expresii ca „iarna

nuclearã” fãceau parte din viitorul nostru imaginat. În

1983, mai mult de jumãtate dintre toþi adolescenþii

britanici erau convinºi cã în timpul vieþii lor va avea loc

un rãzboi nuclear. Armele nucleare sunt încã un pericol,

dar nu este primejdia cea mare, copleºitoare, în conºtiinþa

majoritãþii oamenilor, chiar dacã o anumitã parte

subliniazã eventualitatea

aflãrii armelor nucleare în

mâinile teroriºtilor ca fiind un

scenariu deosebit de

îngrijorãtor. Dacã acestea pot

fi niºte bombe mici ce pot

încãpea într-o servietã, este

deosebit de înfricoºãtor ca o

sacoºã micã de plastic sã poatã fi strãpunsã ºi sarinul sã

se reverse în vagonul metroului, sau ca bacteria antrax

sã fie trimisã într-un plic obiºnuit. Întrebarea este ce rol

trebuie sã i se permitã acestei temeri sã joace în vieþile

noastre.

„Teroristul” este, poate, cea mai îngrozitoare figurã

din lumea de azi. Deºi terorismul nu este un fenomen

nou, el este perfect adaptat unei lumi globalizate, care

este deja pregãtitã sã se teamã de cele mai multe lucruri.

În principiu, poate lovi oricând ºi în orice loc; nu ne

simþim în siguranþã nicãieri.

Dacã privim starea lumii ca un întreg, situaþia actualã

este mai bunã decât a fost înainte. Existã mai puþine

rãzboaie civile, genociduri ºi încãlcãri ale drepturilor

umane decât au fost vreodatã. Toate statisticile aratã cã

noi, cei din Apus în special, trãim în societãþile cele mai

sigure care au existat vreodatã, unde primejdiile sunt

mai puþine iar ºansa noastrã de a le face faþã este mai

mare decât oricând. Cu toate acestea, suntem nevoiþi sã

ducem o viaþã protejatã în gradul cel mai înalt. Frica

începe cu teama de una sau alta, dar cu un suficient numãr

de repetiþii ºi extinzându-se asupra mult mai multor

fenomene, ea poate deveni o perspectivã generalã asupra

vieþii. În cultura noastrã caracterizatã, în multe privinþe,

prin dezintegrare socialã, teama este aplicatã tuturor, este

perspectiva unificatoare asupra existenþei. Frica a

devenit, deci, o caracteristicã de bazã a întregii noastre

culturi. Dupã sociologul britanic Frank Furedi:

„Societãþile vestice sunt dominate din ce în ce mai mult

de o culturã a fricii. Trãsãtura definitorie a acestei culturi

este credinþa cã umanitatea este confruntatã cu forþe

distructive puternice care ameninþã existenþa noastrã de

fiecare zi. Întâlnim în mod regulat ideea cã „sfârºitul

este aproape”, indiferent dacã este vorba de hranã

modificatã genetic sau gripa aviarã, iar primejdiile sunt

scoase în evidenþã în oricare activitate pe care o

presupune viaþa.

Frica este, neîndoielnic, un important factor de

vânzãri pentru mijloacele de informare, cãreia i se acordã

un spaþiu din ce în ce mai amplu. Mass media sprijinã

crearea unei frici disproporþionate faþã de fapte. Ne

bombardeazã cu poveºti despre virusuri primejdioase

mortal, teroriºti, pedofili, adolescenþi violenþi, dezastre

ecologice ºi hranã otrãvitoare. Mediile de informare

joacã un rol atât de pivotal încât un pericol sau o

catastrofã devine „realã” doar când este relatatã în presã.

Cei care privesc mult la televizor sunt mai înclinaþi decât

ceilalþi sã perceapã vecinãtatea ca fiind nesigurã, sã

creadã cã criminalitatea este în creºtere, cã ei înºiºi se

aflã în pericol.

Logica mijloacelor de informare este una dintre cele

mai importante cauze ale dezvoltãrii culturii fricii, dar a

putut sã se dezvolte pentru cã suntem susceptibili la

aceastã formã de logicã. Privite din perspectivã naturalã,

fiinþele umane sunt creaturi expuse într-un grad înalt.

Suntem nãscuþi într-o lume pe care nu o putem controla

ºi se pare cã suntem destinaþi unei nesiguranþe

existenþiale toatã viaþa. Totuºi, frica noastrã pare sã se

afle într-o descreºtere continuã, bazatã pe propria

experienþã. Câþi dintre noi am fost expuºi la un atac

terorist, o violenþã din partea strãinilor sau am fost grav

bolnavi din cauza aditivilor din hranã sau a unui virus

nou? Rãspunsul este – extrem de puþini. Trãim o viaþã

protejatã dar ne temem de pericole potenþiale care,

probabil, nu se vor întâmpla niciodatã în decursul vieþii

noastre. Frica este un subprodus al luxului. Dar acest

lucru nu o face, nicidecum, sã fie mai puþin realã.

(Din introducerea la  Filosofia fricii de Lars Svendsen,

apãrutã recent la Editura Pandora. Traducere ºi adaptare

de Ion Monafu. ionmonafu@yahoo.com)

Cultura fricii
Ion MONAFU
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Luminiþa CORNEA
Înaltpreasfinþitul Ioan Selejan a fost ales de Sfântul

Sinod, în data de 16 decembrie 2014, ca Arhiepiscop al

Timiºoarei ºi Mitropolit al Banatului, în urma vacantãrii

acestui scaun ca urmare a trecerii la Domnul a

Înaltpreasfinþitului Pãrinte Mitropolit Nicolae Corneanu

în data de 29 septembrie 2014 ºi care a condus Mitropolia

Banatului vreme de 52 de ani.

Înaltpreasfinþitul Ioan Selejan (n. 1951 la Pietrani, jud.

Bihor) a ostenit timp de 20 de ani în Eparhia Covasnei ºi

Harghitei. A pus fundamentul acestei noi episcopii pe

meleaguri unde românii sunt minoritari. Munca

Înaltpreasfinþitului Ioan s-a concretizat în ridicarea din

temelii a zeci de biserici ºi mãnãstiri, iar sute de lãcaºuri

de cult au fost renovate ºi redate slujirii, menþinând

aprinsã flacãra credinþei strãbune în sufletul

credincioºilor ºi, totodatã, identitatea româneascã.

Dar mai mult decât toate, Înaltpreasfinþitul Ioan este

un adevãrat mângâietor de suflete. Dupã ce i-a mângâiat

pe credincioºii ºi pelerinii aflaþi în Þara Sfântã (unde a

fost Superiorul Aºezãmintelor Româneºti de la Ierusalim

ºi Iordan), Î.P.S. Ioan, timp de mai bine de 20 de ani, a

mângâiat sufletele credincioºilor din Covasna ºi

Harghita. Doamne, cum au trecut anii?! Da, nouã, celor

din Covasna ºi Harghita, ne-a oferit mângâiere ºi

dragoste atâþia ani, înãlþându-ne întru credinþã ºi tradiþie

ortodoxã. Ne-a mângâiat cu privirea ochilor sãi blânzi,

de câte ori ne întâlneam, la biserici ori la hramuri de

mânãstiri, unde reuºea sã realizeze sãrbãtori creºtine cu

mare încãrcãturã duhovniceascã ºi educativã. Senin,

blând, deschis ºi bun cu toatã lumea. Ne-a învãþat cã

rugãciunea întãreºte credinþa, însufleþeºte nãdejdea,

înflãcãreazã dragostea, deprinde umilinþa, este scara

cerului, conducând pe cãrarea Raiului.

Înaltpreasfinþitul Ioan îºi fãcea timp sã ne asculte

bucuriile ºi durerile. Ne încuraja ºi ne îndemna la fapte

bune. A condus cu atâta înãlþare de cuget, cu atâta tãrie

de fapte ºi într-un chip atât de desãvârºit redeºteptarea

naþionalã a credincioºilor ortodocºi din Covasna ºi

Harghita! Ne-a trezit pe toþi întru vechea credinþã a

strãmoºilor noºtri. Ne-a condus cu bucurie pe cãrarea

Raiului. Am lucrat timp de mai bine de opt ani la

realizarea volumului Pe cãrarea Raiului – convorbiri

duhovniceºti cu Î.P.S. Ioan al Munþilor (douã ediþii, 2010,

2014), cu titlul sugerat de Înaltpreasfinþitul Ioan. Am

fost de nenumãrate ori la Episcopia Ortodoxã din

Miercurea-Ciuc, l-am ascultat de numeroase ori de-a

lungul anilor, nu totdeauna am avut bucuria sã-l gãsesc

liber pe Î.P.S. Ioan. Am învãþat sã am rãbdare, am învãþat

multe. Am învãþat cã existã o mare diferenþã între a auzi

de Hristos, a vorbi despre Hristos ºi a-L cunoaºte pe

Hristos. Multe sfaturi mi-au rãmas în suflet ºi le voi pãstra

cu drag. Îmi voi aminti  mereu cuvintele Î.P.S. Ioan, care

se aflã ºi în cartea amintitã mai sus: „Trãiþi iertându-vã,

ajutându-vã ºi iubindu-vã cu iubire sfântã!” Minunat!

În sufletul nostru, fiecare dintre noi, cred, l-am asemãnat

pe Î.P.S. Ioan cu o persoanã având intensã trãire

duhovniceascã. Probabil cea mai potrivitã este alãturarea

cu Sfântul Ierarh Nicolae – aºa cum îl ºtim din copilãrie,

blând ºi bun, care ne mângâie ºi care ne iartã; în faþa

cãruia privim cu sfialã ºi cu fricã de Dumnezeu.

Înaltpreasfinþitul Ioan a afirmat într-un cuvânt de

învãþãturã ideea cã mulþi copii cred cã Dumnezeu este

bun ºi blând ca Sfântul Nicolae. Frumoasã identitate!

Î.P.S. Ioan a mãrturisit de multe ori – ºi la întâlnirea de

rãmas bun de la Catedrala din Sf. Gheorghe, din 21

decembrie 2014, ºi în prima zi de Crãciun - 2014, la

catedrala episcopalã din Miercurea-Ciuc ori cu diverse

ocazii, mai mult sau mai puþin oficiale, cã nu se desparte

uºor de preoþii, monahii ºi credincioºii din Covasna ºi

Harghita, din Eparhia Munþilor, cum îi place

Înaltpreasfinþiei Sale sã spunã. A constituit astfel o

Eparhie a Munþilor, neoficialã, cum neoficial este ºi titlul

de Ierarh al Munþilor. Treptat, ambele denumiri s-au

impus, devenind cunoscute în þarã. De acum este greu ca

cineva sã-i ia acest titlu ºi aceastã demnitate izvorâtã

întru slava neamului românesc trãitor în Carpaþi ºi la

poalele acestor binecuvântaþi de Dumnezeu munþi.

Mãrturisirea, transmisã nouã cu ochii înlãcrimaþi, cã

ne va pomeni în rugãciuni înaintea numelui mamei sale,

ne-a emoþionat pânã la lacrimi. Asemenea ºi afirmaþia:

„o sã-i port tot timpul în rugãciuni, oriunde voi umbla în

lumea aceasta”, cu referire la credincioºii din Covasna ºi

Harghita. ªi noi, Înaltpreasfinþite Pãrinte, vã vom purta

în rugãciunile noastre, simþindu-vã aproape de sufletul

nostru, ca pe un pãrinte bun, cãruia ne rugãm de iertare.

Vã pãstrãm chipul nu numai pe o carte ori pictat pe sfinþiþi

pereþi ai bisericilor ctitorite de Înaltpreasfinþia Voastrã,

la Izvorul Mureºului, Sita Buzãului, Valea Mare,

paraclisul Episcopiei din Miercurea-Ciuc º.a., ci îl

pãstrãm în inima noastrã. Acum, la despãrþire, plângem?

ªi în aceastã privinþã ne-aþi învãþat ceva minunat:

plângem aºa cum pãrinþii plâng când îºi mãritã fetele,

dar, pânã la urmã, se bucurã de norocul lor. Ne bucurãm,

Înaltpreasfinþite Pãrinte!

Dumnezeu ne-a dãruit nouã, credincioºilor din Munþi,

un ierarh care sã ne zideascã întru credinþã de neam ºi de

þarã, care ne-a învãþat cã rugãciunea ºi faptele bune sunt

douã aripi cu care omul se înalþã spre cer. Î.P.S. Ioan s-a

înãlþat pe cãrarea vieþii la o importantã demnitate în

ierarhia bisericeascã, aceea de Arhiepiscop al Timiºoarei

ºi Mitropolit al Banatului, iar înãlþându-se, ne-a lãsat pe

noi cei de aici, mai buni ºi mai plini de har izvorât din

dãrnicia-i duhovniceascã ºi din aleasã-i vrednicie. Cel

mai greu este sã gãseºti poteca spre inima omului. Î.P.S.

Ioan a gãsit-o, de aceea l-am simþit ºi îl simþim atât de

prezent în sufletul nostru.

Înaltpreasfinþitul Ioan va rãmâne pentru noi, în

continuare, Ierarhul Munþilor, chiar dacã de duminicã

28 decembrie 2014 a devenit ierarhul unei pãrþi din

România aflatã la brazda dinspre vest a þãrii, aºa cum a

afirmat la întronizarea de la Timiºoara. Noi vom rãmâne

în inima þãrii, dar ºi în inima Înaltpreasfinþiei Sale, care

a realizat o cãrare între Covasna-Harghita ºi Banat, a

realizat un arc duhovnicesc ortodox creºtinesc între

plaiuri româneºti.

S-a îndreptat spre acele meleaguri ºi spre acei

credincioºi, preoþi ºi monahi, cu dorinþa de a le fi alãturi

la bine ºi la rãu, cu gând de mângâiere, cu nãzuinþa de a-

i cunoaºte pe cei încredinþaþi spre pãstorire, pe fiecare,

preot, monah ºi credincios, aºa cum atât de bine i-a

cunoscut pe cei din Covasna ºi Harghita. Considerãm cã

astfel va mai aºeza o cãrãmidã la temelia ce existã între

românii din toate provinciile româneºti, dar ºi între

românii din þarã ºi cei din afara graniþelor. Toþi sã lupte

mai întâi „pentru pacea lãuntricã, duhovniceascã, pentru

cã nu putem vorbi despre o pace generalã pe planetã,

într-o comunitate sau într-o familie, dacã fiecare dintre

persoane nu are înlãuntrul ei aceastã pace lãuntricã, pace

în Dumnezeu, împãcarea cu Dumnezeu, împãcarea cu

semenii ºi împãcarea cu sine însuºi. Acestea sunt cele

trei dimensiuni ale pãcii duhovniceºti”, afirmã hotãrât

Î.P.S. Ioan (Pe cãrarea Raiului. Convorbiri duhovniceºti

cu Înaltpreasfinþitul Ioan al Munþilor, realizate de prof.

dr. Luminiþa Cornea, Ediþia a doua revãzutã ºi adãugitã,

Editura Sophia, Bucureºti, p. 10).

Înaltpreasfinþitul Ioan rãmâne al tuturor românilor, ca

Ierarhul Ioan al Munþilor.

Î.P.S. Ioan, Mitropolit al Banatului -

îndreptãtor credinþei ºi chip blândeþelor

Doamne ia-mã Tu de mânã ºi mã învaþã sã fac primii

paºi în aceste locuri binecuvântate de Tine, în care au

trãit ºi Þi-au slujit Þie ºi neamului nostru, strãmoºii noºtri

sfinþi din Banat, aºa cum maica mea m-a învãþat sã fac

primii paºi în vatra casei pãrinteºti! De azi Banatul va fi

pentru mine pridvorul Raiului, de unde, Doamne,

primeºti pe toþi cei ce vom mãrturisi credinþa în

Preasfânta Treime – Dumnezeu, ºi ne vom face tuturor

toate. Doamne, dã-mi cheile acestui sfânt tezaur al

Bisericii, al neamului nostru din Banat ºi ajutã-mã ca

împreunã cu cinstitul cler ºi cu bunii credincioºi sã îl

pãstrãm cu sfinþenie ºi sã mai adãugãm la el lacrimile

credinþei ºi ale pocãinþei noastre. În Sfânta Bisericã Îl

vom cunoaºte pe Dumnezeu-Tatãl, vom trãi viaþa în

Hristos ºi Îl vom dobândi pe Duhul Sfânt.

Sfântul Ignatie Teoforul zice: „Unde este Hristos,

acolo este ºi Biserica Universalã”. Azi, când trãim într-o

lume din care se doreºte a fi izgonit Hristos, ierarhii,

preoþii ºi credincioºii sunt chemaþi, mai mult ca oricând

sã rãmânã neclintiþi în Trupul viu al Bisericii.

Banatul va fi pentru mine pridvorul Raiului
Cinstiþi pãrinþi, sã ne rugãm Bunului Dumnezeu sã

ne ajute ca, împreunã lucrând sã primim rãsplata celui

care a ºtiut sã înmulþeascã talanþii. Parohia pe care o

pãstoriþi este locul în care împãrtãºiþi credincioºilor

cuvântul, Trupul ºi Sângele lui Hristos. Astãzi se produc

mutaþii demografice în parohii, iar cele de la sate au o

populaþie din ce în ce mai îmbãtrânitã. Suntem provocaþi

astãzi sã rãspundem problemelor noi care apar într-o

societate tot mai secularizatã. Azi, preotul nu mai poate

sluji la un singur Altar, ci el trebuie sã slujeascã ºi la

altarul milei ºi al întrajutorãrii celor în nevoi ºi în

necazuri. Bãtrânii nu sunt la marginea lumii, ci ei trãiesc

în pridvorul Împãrãþiei lui Dumnezeu. Tinerele vlãstare

ale Banatului trebuie sã fie o prioritate a misiunii noastre

pastorale, ei sunt viitorul Bisericii din Banat ºi al

neamului nostru. Biserica ºi ºcoala trebuie sã conlucreze

cât mai strâns pentru a lãsa Bisericii ºi neamului fii de

nãdejde, buni creºtini ºi buni români, iubitori de

Dumnezeu, de neam ºi de þarã. De asemenea, ºcoala

teologicã are menirea sã formeze tineri bine pregãtiþi, cu

o trãire aleasã pentru Sfintele Altare.

Vieþuitorilor din mãnãstiri, vã îndemn sã trãiþi dupã

rânduielile Sfinþilor Pãrinþi ºi ale marilor duhovnici,

fãcând din mãnãstire o oazã duhovniceascã spre

mângâierea celor care vin cu evlavie spre aceste vetre

vechi de spiritualitate româneascã.

Iubiþi fii duhovniceºti ai Banatului, am rãspuns astãzi

chemãrii frãþiilor voastre ºi a Sfântului Sinod de a veni

pe aceste locuri binecuvântate de Dumnezeu, în care au

slujit atâþia ierarhi sfinþi, printre care ºi Sfântul Iosif de

la Patraº. Vin cu dorinþa sincerã ºi sfântã de a fi slujitorul

lui Dumnezeu ºi a frãþiilor voastre. Aveþi aici un distins

corp universitar, care a pregãtit atâþia fii ai neamului

nostru românesc; iatã una din bogãþiile Banatului.

Împreunã cu cei care slujesc la altarul ºcolii, cu preoþii

din parohii, cu autoritãþile locale, aº dori sã-mi unesc

truda mea spre binele Bisericii ºi al neamului.

(Cuvânt rostit de Înaltpreasfinþitul Pãrinte Mitropolit

Ioan, la instalarea ca Arhiepiscop al Timiºoarei ºi

Mitropolit al Banatului)
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Constanþa CRUDU

Valeriu BIRLAN

Întâmplãrile referitoare la perioada stagiului militar le-am

cules destul de greu de la Georgicã, din frânturi de discuþii ce au

durat câteva luni. Am pornit de la desele afirmaþii cã el ar putea fi

ºi zidar, ºi curelar, ºi fierar, ºi tâmplar, dar ºi... geodez... Era ca

ºi când atunci, în armatã, el ar fi fost pionul principal, nu a cincea

roatã la cãruþã. Dar sã mergem pe firul poveºtii...

A fãcut armata la Buzãu, cazarma unitãþii militare fiind la

aeroportul vechi, la vreo 4-5 km spre Râmnicu Sãrat, începând

cu 26 octombrie 1966 pânã la 12 sau 15 februrie

1968 (aici memoria îi joacã feste!). Nu i-a plãcut

armata de la bun început, pentru cã recruþii au

fost puºi, de cum au ajuns, de „cãprari” rãutãcioºi,

sã sape cu lopãþica Lineman un teren semãnat cu

mãturi. Ca sã priceapã ce îi aºteaptã! „Armata nu

te dezmiardã, raºpã (adicã jigodie) te-ai dus, aºa

te-ntorci”, zice el cu obidã. „Te-nvaþã doar sã coºi

cãmaºa, sã freci, nimic altceva. A fost bunã pentru

unu’ ca vãru’ Hruºciov, cã a învãþat acolo sã-ºi

facã bocancii, sã se spele!...”

Pe 10 mai 1967 a plecat pe teren – geodez –

pentru a construi „piramide” (puncte de reper

conform hãrþilor topografice militare). De aceea

a fost bucuros: „Mi-a plãcut cã n-am fãcut

instrucþie. M-am întors în anul II la unitate. ªi

aºa... Armata lui Zero! Pentru asta mi-a plãcut: c-

am fost liber, nu instrucþie, nu frecuº... Nici

cãpitanului nu-i ardea, stãtea mai mult la

Bucureºti, iar noi ne descurcam singuri.”

Echipa de „geodezi” era formatã din ºapte

soldaþi, un ºofer ºi un inginer topograf militar, cu rang de cãpitan

sau, cum afirmã naratorul, ironic: „noi – cinci lulele ºi trei

smocuri!” Ceilalþi soldaþi erau de la Constanþa, Ciulniþa, Feteºti,

dobrogeni toþi de-o talie, de meserie potcovar, fierar ºi rotar

(douã meserii într-una), forjor etc.

Prima piramidã au construit-o la Iaºi, la Vânãtori, pe malul

Prutului, iar cazarea celor „mici” era la Podul Iloaiei, la primãrie,

în timp ce ºoferul (un civil) ºi cãpitanul erau la altã gazdã. Periplul

continuã: la Liteni, jud. Botoºani, la Dolhasca, unde au rãmas cel

mai mult, din iunie pânã pe 5 octombrie 1967, dar ºi la Lingurari,

Fãlticeni, Tãtãruºi, Forãºti, Dolheºtii Mari ºi Mici, Manoleasa,

unde erau duºi cu maºina dupã „hârtie” (hartã) spre punctele de

lucru. Acolo, la Dolhasca, au locuit într-un grajd, iar cãpitanul în

sat, la un dispensar veterinar unde era ºi centru de însãmânþãri

pentru animale: „Dã-i dracu, ei sã stea la grajd!”

Acolo, la Dolhasca, de care, mi se pare mie, îºi aminteºte cu

drag, s-a scãldat în Siret, a mers la iarmarocul de cai ºi vite, cu

care erau vecini. Îºi aminteºte acum, dupã aproape o jumãtate de

secol, cã era împrejmuit cu sârmã ghimpatã, cum era la noi, la

Bolintin, pânã în ’52, când târgul nostru a fost mutat pe locul

actual, al lui ªtefãnescu. Îi pãrea bine cã „fãceai ce vreai”, adicã

„vreai sã bei bere, te duceai sã bei bere, dacã aveai cu ce... 18 lei

era solda...”

Altã pasiune a lui Georgicã era bucãtãria, gãtitul mai bine

zis. Dacã te gãsea pregãtind mâncare, îþi dãdea sfaturi, dupã ce te

Poveºtile lui Georgicã – Anii de armatã
urmãrea ºi considera cã greºeºti. De pildã, când fãceam pilaf, îmi

spunea care este secretul: dacã pui prea puþinã sau prea multã

supã, aia e... ai ratat orezul! Poate de aceea a ºi ajuns în armatã

bucãtarul echipei de „geodezi”. Zice cã fãcea mâncare gustoasã,

motiv pentru care îl iubea ºi cãpitanul. Fãrã ceas, fãrã nimic, la

ora 5, scularea. Gãtea dupã meniul trimis de la cazarmã, întocmit

de bucãtarul-ºef de la Buzãu. Tot el fãcea ºi aprovizionarea. Se

ducea la CAP-ul din localitate de unde aducea carne: „ne

tãia câte un cârlan” (berbecuþ). Cea mai bunã mâncare la

cazan erau „icrele de morun” sau „fãsui”, cum le spune el.

Dezamãgitor a fost faptul cã prin august ºi-a pierdut

postul, fiind înlocuit de un alt soldat, care se operase ºi nu

mai putea lucra la „piramide”. A înþeles situaþia, dar n-a

uitat. Poate era adevãrat, poate doar puþinã invidie îl fãcea

sã spunã despre ciorba celuilalt cã era o zeamã chioarã.

Demnã de el este încheierea stagiului de bucãtar. Pânã

când a dat în primire inventarul bucãtãriei ambulante,

fãcuse „economii serioase”. A împãrþit la ºapte inºi tot ce

prisosea. Partea lui a pus-o în valiza cu care venise ºi a

trimis-o prin poºtã. O burduºise cu „zacãr”, conserve din

carne de vitã (zece bucãþi de câte 350 g.), chiar ºi sãpun

„Cheia”. Oricine s-ar întreba: ce-a fãcut soldatul Gheorghe

Neagu fãrã valizã? Dar s-a descurcat.

S-a întors din armatã fãrã sã fi câºtigat mare lucru,

dar a vãzut Moldova, ºi-a întipãrit numele localitãþilor pe

unde a umblat, le-a pãstrat în amintire, ceea ce înseamnã

cã tot s-a ales cu ceva, mai ales cã la lista cu meseriile pe

care le-ar putea practica a adãugat-o ºi pe cea de „geodez”.

ªi dacã vreþi sã vedeþi cum aratã o astfel de „piramidã”, mi-a

spus cã una se aflã la ieºirea din Ciorogârla spre Bucureºti, dupã

staþia PECO, pe aceeaºi parte cu aceasta.

P.S. De-acum bãsmuitorul a plecat. A plecat spre o altã lume,

poate mai bunã, cãci aici, pe pãmânt, ultimii ani i-au fost grei.

Neînþeles de mulþi, marginalizat, se retrãsese într-o viaþã boemã

ºi izolare. I-au rãmas în urmã poveºtile deja scrise sau cele ce

aºteaptã sã vadã lumina.

BOLINTIN via negoestiBOLINTIN via negoestiBOLINTIN via negoestiBOLINTIN via negoestiBOLINTIN via negoesti,,,,,

Anul trecut, la Editura Semne a apãrut volumul de prozã

Fântâna cu lacrimi, semnat de doamna Lia-Maria Andreiþã.

Volumul propune cititorilor o arie geograficã ºi de existenþã

româneascã mai puþin abordatã: câmpia din preajma Dunãrii, în

secolele al XIX-lea ºi al XX-lea, cu prelungiri în secolul nostru.

O situare istorico-geograficã, desigur, dar ºi una pe coordonatele

mitului, ale tradiþiilor multiseculare. O încãrcãturã de imemorial,

de magic strãbate paginile cãrþii. Ceea ce se

petrece în ele simþim cã s-a petrecut ºi în sutele

de ani care au curs pe acest pãmânt binecuvântat

de Dumnezeu.

Titlul e o metaforã de mare frumuseþe ºi

simplitate, chintesenþã a vieþii duse de oameni.

Eroii sunt, covârºitor, anonimii istoriei, þãranii,

sub cele mai diverse aspecte ale traiului lor.

Cartea reînvie, cu talent ºi acuitate, o lume

nãpãstuitã, oprimatã ºi nedreptãþitã în

umanitatea sa esenþialã.

Nucleul ideatic este constituit din dramele

oamenilor, aºa cum le-a cunoscut autoarea sau

i s-au relatat de cãtre persoane apropiate. Prozele

din Fântâna cu lacrimi sunt povestiri pe tema

destinului. Ele conþin un caleidoscop de

manifestãri ºi de ipostaze definitorii pentru satul

românesc. E atent „inventariat” un întreg

complex istoric ºi de vieþuire, caracteristic.

Retrãieºte, în volum, o comunitate cu reguli

bine stabilite, în strânsã legãturã cu periodicitatea

anotimpurilor, de la viaþa de zi cu zi (muncile

agricole, duritatea confruntãrii cu o naturã nu o

datã ostilã) la adversitatea timpului neiertãtor

(colectivizarea, cu incredibilele ei abuzuri,

impactul cu autoritãþile vremii în ºcoalã, bisericã CAP) ºi de la

unicitatea ºi inocenþa obiceiurilor (colindatul cu „Bunã dimineaþa”)

pânã la suferinþele pricinuite de cãsãtoriile nepotrivite ºi de

neputinþele vârstei.

Cãsãtoria este izvorul multora dintre nefericirile ce se abat

îndeosebi asupra femeilor. Povestirea care dã titlul volumului e

alcãtuitã, de fapt, din alte douã povestiri distincte ca personaje,

acþiune ºi implicaþii. Le apropie ideea. Dar le desparte ceva capital.

În prima (s-o numim „Didina ºi Chivu”) ni se dezvãluie faþa

hidoasã a iubirii, a cãsniciei, cu urmãrile ei dezastruoase. Eroina

se confruntã cu o mare decepþie fiindcã s-a cãsãtorit cu un bãrbat

bogat, dar beþiv. Îndurã umilinþe din partea soþului, pe care îl

gãseºte mort, dupã ce el se îmbãtase ºi cãzuse sub o glugã de

coceni. Faþa revigorantã, beneficã a iubirii ºi a cãsniciei o întâlnim

în cea de-a doua povestire (s-o numim „Adina ºi Emanuel”).

Aici, iubirea substanþialã, deºi târzie, dintre cei doi eroi se

împlineºte în cãsãtorie, dupã îndelungi încercãri ºi obstacole ale

sorþii.

Numele localitãþilor, ele însele, sunt repere ale unui þinut cu o

identitate inconfundabilã: Negoeºti, ªoldanu, Budeºti, Curcani,

Valea Dragului, Crivãþ, Radovanu, Valea Popii, Olteniþa, Nana,

Luica, Sohatu, Aprozi, Cãscioarele, Valea Stânii. În mijlocul

acestui teritoriu se aflã Negoeºtii, veche vatrã de locuire ºi de

simþire româneascã (acolo s-a stabilit, o

vreme, însuºi marele domnitor Matei

Basarab, iar biserica satului e ctitoria

comunã a acestuia ºi a soþiei sale,

luminata Elina Doamna, sora omului de

culturã Udriºte Nãsturel din Herãºti; un

vestit cãlãtor, Paul de Alep, a vizitat în

veacul al XVII-lea, printre altele,

Herãºtii ºi Negoeºtii). Negoeºti este

localitatea natalã a autoarei ºi „centrul”

în jurul cãruia se desfãºoarã toate

celelalte povestiri. Negoeºti este „o

aºezare din Bãrãgan”, „cu mult praf vara,

din cauza secetei, iar iarna bântuitã de

viscole ºi geruri nãprasnice”. Satul

Negoeºti, situat în vecinãtatea Dunãrii,

era „în calea invaziilor turceºti ºi, adesea,

prãdat”. Locuitorii lui „înnodau de

fiecare datã sãrãcia, luând de la capãt

înjghebarea gospodãriilor pârjolite” (p.

11). Acest sat, aºa cum este el înfãþiºat

în carte, e aproape un spaþiu mitic. Are o

„hartã” a lui, sui-generis, cu puncte

recunoscute ºi respectate de cãtre

membrii comunitãþii ºi transmise ca atare

de-a lungul generaþiilor: „Uliþa lui Coman”, „Uliþa de la Anica

Sârbii”, Uliþa ªcolii”, „Uliþa Bisericii”, „Devale”, „ªosea”, „Duzii

lui Curieru”, „Puþul lui Gârtanu”, „al lui Miticã Dicã”, „Puþul lui

Marchidan”, „Castelul”, „Moara”, „În Þigãnie”.

De remarcat ºi ineditul numelor de þãrani ce populeazã paginile

volumului: Tudora lui Moºu, Greierele, Nanã, „unul al lui

Pingeaua”, Didina lui Vasile al Bâdii, Didina lui Chivu, Tuºa

Mariþa, Nenea Vasilicã, Nenea Stelicã, Gigel al lui Turcu, Sârba

lui Decu, Miticã al lui Covrig, Dodoaca, ªoanta, Slãnãnie, Baboi,

Bâta Dumitra, Turturica, Diniºoaia, Gogu lui Mãrgun, „a lui

Paþurcã”, „a lui Topalã”, „ai lui Chelbea”, Furcoi, Pãrintele Alecu,

Pãrintele Târziu. Prin pitorescul ºi particularul lor, aceste nume

ne amintesc de unele nume din opera lui Ion Creangã, Zaharia

Stancu ºi Marin Preda.

Râurile care trec prin apropierea Negoeºtilor au o importanþã

majorã pentru sãteni. Argeºul, de pildã, prin plurivalenþa

binefacerilor sale, ne duce cu gândul la Dunãrea vechilor daci.

Din Argeº „femeile iau apã de spãlat, oamenii udã grãdinile,

adapã vitele” (p. 116). Setea de apã este raþiunea fãuririi de

fântâni în sat ºi pe câmp. Þãranii mai înstãriþi sãpaserã „ca sã-ºi

potoleascã setea orice pãlmaº, dar mai ales sã adape animalele cu

ajutorul cãrora fãceau muncile câmpului” (p. 45). Starea actualã

a fântânilor reflectã starea generalã de impas, marasm ºi decãdere

a societãþii noastre. „Astãzi, puþurile nu mai sunt. Celor din sat li

s-au furat ghizdurile”. Puþurile de pe câmp pur ºi simplu nu mai

existã, pentru cã „nu-i mai e sete nimãnui, cã nimeni nu mai

munceºte” (p. 46). Însã nu numai puþurile au dispãrut, ci ºi

þãranii. Semnificativ, sensul adânc al fântânii este pus în relaþie

cu acela al situaþiei þãranilor din decursul vremii: „Despre setea

de dreptate a þãranului – noteazã autoarea – se poate spune cã a

zguduit istoria. Nedreptatea l-a urmãrit permanent. Fiecare

domnitor sau guvern nou-instalat, de la începutul neamului

românesc ºi pânã astãzi, au pornit prin sporirea corvezilor, a

birurilor, a taxelor, dupã cum erau timpurile” (p. 45).

Firul epic nu este doar unul unidirecþional, liniar (dinspre

prezent spre trecut) dar ºi unul vizând realitatea de ultimã orã, cu

reverberaþii spre viitor. Iatã cum, în volumul doamnei Lia-Maria

Andreiþã, coexistã emoþia rememorãrii  unor timpuri îndepãrtate

cu aceea a unor momente fulgurante de contemporaneitate (a se

vedea, de exemplu, întâlnirea soþilor Andreiþã cu poetul Ion

Alexandru ºi cu soþia lui, Ulvine, la Neptun, în 1976 ori aceea,

uluitoare, cu un OZN, tot acolo).

Unele bucãþi sunt fragmente de viaþã intens trãite de cãtre

autoare („Coadã la Sfântul Dumitru” ºi în special „Moartea

tatãlui” – replicã, într-un fel, la „Ce mult te-am iubit”, romanul-

capodoperã al lui Zaharia Stancu, numai cã, spre deosebire de

acesta, personajul central este cel specificat în titlu, nu cel al

mamei). Adãugãm, spre ilustrarea cuantumului de prezent, teribila

povestire „Transplant”, elocventã pentru cruzimea ºi cinismul

din lumea de azi.

Uneori, discursul ia forma unui memorial de cãlãtorie, evocând

cu evlavie personalitãþi ºi locuri celebre („Beatificare”, „Întâlniri

cu Maica Domnului”, „Roma celor patru anotimpuri”).

Fântâna cu lacrimi rezumã însuºi destinul neamului nostru,

cu suiºurile ºi coborâºurile sale. Un motiv în plus pentru ca ea sã

fie primitã cu deschidere maximã de inimã. Cartea doamnei Lia-

Maria Andreiþã ne oferã o lecturã fermecãtoare ºi emoþionantã,

de neuitat.

P.S. Un ecou, aparþinându-mi, este acest poem – Nesecata

fântânã: În ciutura cu lacrimile / strãbunilor / mi-am picurat ºi

eu / lacrima. / Plinã, grea ciuturã. / Apa strãlimpede / ne

astâmpãrã setea. / Ne lecuieºte de boli, / de rãul istoriei, / de

jariºtea dorului. / ªi tot scoate, tot scoate / ciutura lacrimi.

O carte fermecãtoare ºi emoþionantã
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Clubul de istorie
Marian GRIGORE

Prima ediþie din acest început de 2015, din 17 ianuarie, a

Clubului de istorie a marcat intrarea celei mai importante

manifestãri culturale periodice bolintinene în cel de-al cincilea an

de existenþã. Ea a avut drept piloni douã teme fundamentale ale

românismului: Mihai Eminescu ºi Civilizaþia geto-dacã. Prilejuit

de sãrbãtoarea culturii române ºi de ziua de naºtere a celui mai

mare scriitor al nostru, evenimentul a fost marcat de Clubul de

istorie prin invitarea a douã personaliþãti de marcã ale culturii

contemporane: poeta ºi traducãtoarea Victoria Milescu ºi

profesorul ºi publicistul Nicolae Scurtu. Prezenþa dumnealor

ne-a onorat ºi le adresãm mulþumirile unanime ale participanþilor.

Lucrãrile Clubului de istorie au debutat cu scurte alocuþiuni

(Vasile Grigore; ªtefan Crudu) privitoare la contribuþiile celor

doi invitaþi la propãºirea culturalã a naþiei. S-a scos în evidenþã

faptul cã d-na Victoria Milescu, începând cu ianuarie 1999, vreme

de mai bine de, iatã!, cincisprezece ani, a fost ºi continuã sã fie

un colaborator de nãdejde ºi un sprijin nepreþuit al revistei Sud.

La fel, cu ample preocupãri de criticã ºi istorie literarã, de

promovare a „localismului creator” a fost descris ºi prof. dr.

Nicolae Scurtu. Momentul a fost încununat prin înmânarea unor

diplome de excelenþã celor doi invitaþi, în semn de recunoºtinþã

din partea Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã

Bolintineanu ºi a revistei Sud.

A urmat partea dedicatã

poetului Mihai Eminescu,

deschisã de d-na Victoria Milescu

care a recitat poezia Eminescu,

publicatã cu cinsprezece ani în

urmã în revista Sud. În aceeaºi notã au fost ºi emoþionantele

versuri ale bolintinencei Dana Ene. P.C. preot Valeriu Dumitrescu

a vorbit participanþilor despre prima tezã de doctorat cu o temã

dedicatã lui Mihai Eminescu, aparþinând unui tânãr

teolog studios, Elie Cristea, nimeni altul decât

viitorul patriarh Miron Cristea. Intervenþiile

participanþilor au completat în mod armonios

momentul, încheiat printr-o pledoarie în favoarea

„localismului creator”, susþinutã de domnul prof.

dr. Nicolae Scurtu, care a evocat o

figurã tragicã a învãþãmântului

bolintinean, institutorul Gh. M. Ioniþã

(Marinescu – Zãbãvoiu), cãzut pe

câmpul de bãtãlie în primul rãzboi

mondial.

Trecerea cãtre principala temã a

Clubului din 17 ianuarie 2015 –

Civilizaþia geto-dacã – a fost lãsatã

în sarcina celor mai tineri dintre

membri: Iuliana Lazãr, Cedric Viºa,

Narcis Fãnicã. Prin intermediul

imaginilor ºi informaþiilor adunate, ei

ne-au vorbit despre tradiþia culturii

viþei de vie (Iuliana Lazãr), despre evenimentele

culturale la care au participat (Anul Brâncoveanu la

Potlogi – Cedric Viºa), despre vechi credinþe ºi

obiceiuri (Narcis Fãnicã). Dupã prezentarea unei hãrþi

a zonei Bolintinului cuprinzând  locurile în care s-au

gãsit urme atribuite arheologic epocilor geto-dace,

daco-romane ºi post-aureliene, intervenþiile participanþilor au curs

în favoarea îmbogãþirii cunoºtinþelor, a elucidãrii unor

necunoscute, a noilor contribuþii ºi câºtiguri în cercetarea

civilizaþiei acestor epoci: prof. Constantin Bãrbuþã (trecere în

revistã a epocii geto-dace); prof. Corneliu State (credinþe,

divinitãþi, ritualuri), Vasile Grigore (indoeuropeni, satem ºi

centum, limba tracã, debutul slav), Floricã Dan (Tãrtãria); Gabriel

Stegãrescu (monede de aur). Discuþiile iscate în urma alocuþiunilor

au fost vii ºi nu mai puþin interesante, lãsând loc pentru multe

alte viitoare teme ale Clubului de istorie. Au intervenit: Victoria

Milescu, Nicolae Scurtu, Constantin Vasile, Iuliana Lazãr, Cedric

Viºa, Valeriu Dumitrescu, Nicolae Stoica, Sorin Chiva, Dana

Ene, ªtefan Ene, Floricã Dan, Narcis Fãnicã, Constanþa Crudu,

Andreea Grigore, Oana Dobrin, ªtefania Fãnicã, Constantin

Bãrbuþã, Marian Grigore, Tania Marciu, Corneliu State, Mioara

Mãnescu, ªtefan Crudu, Vasile Grigore.

Urmãtoarea ediþie a Clubului de istorie, programatã pentru

sâmbãtã, 14 martie 2015, între orele 15.00 – 19.00, va fi dedicatã

aniversãrii împlinirii a 582 de ani de la prima atestare documentarã

a Bolintinului. Tema, cum este uºor de dedus, va fi legatã de

istoria acestei localitãþi: devenire, neamuri, negustori, personaje,

locuri... Vã aºteptãm la sediul nostru pe toþi cei interesaþi a face

parte din comunitatea culturalã bolintineanã. Relaþii la tf.

0720350555, sau e-mail: revistasud@yahoo.com.

7.12.2014 – Sabar revãrsat (?!)... târg de

rahat!
ªtim (cei mai în vârstã dintre noi) cã gârla din apropiere s-a

mai revãrsat uneori ºi a intrat pe sub vechiul podeþ ºi în incinta

târgului. Dar asta a fost demult, demult. Povestea spune cã în

trecere, un domnitor vãzând atâta apãraie l-a întrebat pe starostele

târgului: „Da’ cu apa cum staþi?”

Acesta, plin de sine i-a rãspuns:

„Berechet, Mãria Ta!” Drept urmare,

domnul a dat dispoziþie cãlãului sã-i

înlãture ce-i prisosea: capul!. Lãsând

la o parte povestea, dupã ploile

abundente suprafaþa târgului era la

sud-est ºi nord-vest o mare baltã, iar

în rest bãltoace izolate. Vânzãtorii,

curajoºi ºi prevãzãtori ºi-au luat

cizmele ºi câteva perechi de ciorapi

pentru tot ce poate fi mai rãu, dar

cumpãrãtorii au luat apã rece în

încãlþãri, pricopsindu-se ºi cu o micã

rãcealã (ca mine, de exemplu). Marfa,

deºi puþinã din lipsã de ofertanþi, a

fost totuºi destulã pentru prea puþinii cumpãrãtori. Ca atare ºi

foarte ieftinã (cartofii, la 0,7-0,8 lei/kg, pe alese). Zarzavaturi la

preþuri de lichidare (ardei la 5 lei/plasa – striga unul ºtiindu-ºi

marfa perisabilã, parcã pentru a scãpa de ei). Ceapa la un leu/kg.

Lapte ºi brânzeturi ieftine (5 lei/2 litri laptele ºi 12 lei/kg brânza

dulce). Paiele: 6 lei/balot pentru porc. Ca sã respect tradiþia, am

cumpãrat un curcan cu 100 lei pentru naºu’.

14.12.2014 – Carne, cartofi, cocoºi, covrigi,

curcani. La ce sã renunþi dacã nu-þi permite

punga?
Concluzia: confuzie. Deºi sub influenþa vremii mohorâte –

de aproape o lunã nu a mai fost vãzut soarele, acoperit fiind de

norii aducãtori de ploi sau de ceaþã – târgul a fost foarte animat.

Mãrfuri destule, îndeosebi carne ºi preparate. Covrigi mai erau

(Giovana deja vânduse tot, fiind cei mai apreciaþi). Cartofii tot la

0,8 lei/kg. Mulþi cocoºi ºi curcani (pentru plocon la naºu). Preþul

însã la 150 lei/buc. (mai scumpi decât sãptãmâna trecutã). Legume

de sezon ieftine ºi pe alese. Salata verde, autohtonã, la 1 leu/buc.

Morcovii: 1-1,5 lei/kg. Merele: 2-2,5 lei/kg. Ce mai încoace ºi

încolo, sã ia tot poporul pentru sãrbãtori. Obs.: toþi baloþii de

paie se vânduserã. Se apropie Ignatul ºi deci tãierea porcilor.

21.12.2014 – Cadouri, clopoþei ºi iar covrigi
Azi, conform calendarului, târgul era pregãtit pentru

completarea cu produse care sã umple mesele de Crãciun. Ieri

Ignatul, azi solstiþiul de iarnã. Ieri soare ºi +10°C (perfect pentru

tãiat porcul, vezi foto), azi o ploaie rece ºi în reprize susþinute.

Normal cã a perturbat „mersul târgului” ºi ca atare a „înmuiat”

preþurile, mai ales la carne (s-a ajuns pânã la 13 lei/kg pulpa ºi 5

lei/kg cãpãþâna). Din pãcate a rãmas multã marfã nevândutã. La

fel s-a întâmplat cu covrigii ºi cu pãsãrile. Legumele nu au avut

cãutare (câþiva vânzãtori doar). Lactatele s-au vândut la prima

orã (normal, pentru cozonaci sau alte preparate).

Instantaneul zilei: într-o dubã plinã cu curcani

albi ºi foarte mari (14 lei/kg viu) vânzãtorul

legase la gâtul unuia un clopoþel. Ceilalþi, posibil

invidioºi, îl ciuguleau. Împodobitul scutura din

cap iar clopoþelul suna inevitabil. Deºi pãrea,

nu era o scenã de circ. I-am sugerat

proprietarului vânzãtor sã-i doteze pe fiecare

cu câte un clopoþel ºi astfel ar fi avut o orchestrã

de curcani. Vedeþi câte se întâmplã prin târg?

28.12.2014 – Sfârºit de

„stagiune” cu spectacol ratat
Lapoviþa, ninsoarea ºi frigul au hotãrât: nu

meritã deplasarea. În plus, nimeni nu aºteaptã

pânã în ultima zi sã se aprovizioneze pentru

Anul Nou. Doar câþiva negustori ºi-au încercat

norocul, unii în virtutea inerþiei, alþii, care au cumpãrat marfa din

en-gros-uri, încercau sã-ºi recupereze banii investiþi. Pe scurt,

doar trei tarabe cu legume, câteva cu mere, trei cu brânzeturi

(zise clasice, dar erau reciclate), una cu carne prea mult plimbatã.

O femeie în vârstã vindea (cu succes) coroniþe ºi vâsc. La

revedere, 2014!

4.01.2015 – Nimeni nu cumpãrã zãpadã
Viscolul ºi abundenþa zãpezii cãzute din dispoziþia Celui de

Sus – care s-a gândit la odihna tuturor – au acoperit totul. Ca un

fãcut, tocmai la sfârºit de sãptãmânã, când, moleºiþi de mâncãrurile

grele, toþi cei cu sarcini de deszãpezire acþioneazã tardiv. Plus

drumurile care scoalã morþii din „tron”. Aºa cã târgul este troienit,

tarabele pline de zãpadã. Sã nu disperãm. Peste o sãptãmânã,

târgul va fi resuscitat. De voi, cei care îi daþi viaþã!

11.01.2015 – Repetiþie fãrã spectatori
O zi frumoasã ºi cãlduroasã dupã gerul Bobotezei (clasic,

trei nopþi cu –20°C). Normal ar fi fost sã înceapã sã se miºte

târgul dupã trecerea sãrbãtorilor de sfârºit ºi început de an. Nu a

fost aºa. Câþiva vânzãtori (opt cu totul, cu legume specifice –

unele îngheþate). Preþuri mici (cartofi 0,7-1 leu/kg), datoritã cererii.

Niciun producãtor (deja au intrat în sere ºi solarii pentru reparaþii

ºi pregãtirea însãmânþãrii rãsadurilor). Mãrfuri industriale: tot

puþine. Câteva lãptãrese (din Cartojani ºi Buturugeni) cu marfa

nevândutã, îngheþate ca ºi marfa (nu-i bai, o vor aduce

reîmprospãtatã sãptãmâna viitoare). Printre puþinii cumpãrãtori,

am apreciat desigur preþurile, la cota minimã (fructe ºi legume:

1,5-2 lei/kg, lapte: 5 lei/2 litri). Acum, de vinã nu a mai fost

vremea ci lipsa banilor (s-a cheltuit/risipit mult de sãrbãtori).

Dar las’ cã vin ele pensiile sãptãmâna viitoare!

18.01.2015 – Nimic sub 2 lei
Târgul, încã sub cota de avarie (câþiva vânzãtori ºi destul de

puþini cumpãrãtori). Fructele ºi legumele de sezon la preþuri de

peste 2 lei/kg. Multã marfã nevândutã. Aºteptãm vremuri mai

bune. Oamenii – prudenþi – îºi pãstreazã banii pentru lemne dacã

iarna e mai lungã.
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EUGEN DRÃGUÞESCU

SERBAT LA CENTENAR

ARARARARARTTTTTA PLA PLA PLA PLA PLAAAAASTICÃSTICÃSTICÃSTICÃSTICÃ

Florin COLONAª

2014 a fost bogat în evenimente pentru iubitorii de artã plasticã

din România prin faptul cã, în anul ce a trecut s-au succedat un

numãr important de expoziþii care au marcat aniversarea unui

centenar scurs de la naºterea unor reprezentanþi de frunte ai picturii

contemporane. Este vorba despre manifestãri, care au depãºit

cadrul strict expoziþional, dedicate centenarului

Aurel Cojan, Alexandru Þipoia, Eugen

Drãguþescu, Jules Perahim ºi George

ªtefãnescu-Râmnic.

Toþi aceºti valoroºi artiºti ºi-au fãcut studiile

la Bucureºti, activând o bunã bucatã de vreme

în Patrie, excepþie fãcând Eugen Drãguþescu

care a pãrãsit România la o vârstã tânãrã. Ceilalþi,

prinºi în chingile orânduirii comuniste cu greu

au putut depãºi fruntariile þãrii, reprezentaþi fiind

de cãtre operele lor, prezente în expoziþiile

colective organizate peste hotare de cãtre

Uniunea Artiºtilor Plastici.

O laturã comunã a celor patru rãmaºi în

România este aceea cã în partea a doua a vieþii

lor, când s-au mai detensionat condiþiile unor

plecãri peste graniþã, au preferat sã se stabileascã

în Occident. Aºa s-a întâmplat cu Jules Perahim,

plecat prin 1967, iniþial în Israel, apoi stabilit în

Franþa, urmat de Aurel Cojan, în 1968, în

Franþa. Dupã alte decenii, i-au urmat Alexandru

Þipoia în Elveþia ºi George ªtefãnescu-Râmnic

în Germania Federalã.

Extrem de activ în perioada româneascã,

acest cvintet format din maeºtri ai artei picturale,

ne-au fãcut cinste în strãinãtate, fiind la fel de

neobosiþi în activitatea lor de creaþie ca ºi acasã.

De aceea ºi cinstirea centenarului naºterii

fiecãruia dintre ei s-a desfãºurat la cel mai ridicat

nivel, organizându-se expoziþii,pe care ne face

plãcere sã le reamintim.

Seria „Centenar Cojan”, cuprinzând o

expoziþie de picturã la Palatul Suþu ºi una de

graficã la Biblioteca Academiei Române, unde

s-a prezentat o galã de filme, având loc între

aceste manifestãri ºi lansarea volumului Conu

Ricu.

Cvadrupla manifestare Aurel Cojan din

primavarã a fost urmatã în ultima lunã a anului

de expoziþia trio-ului Cojan, Þipoia, Drãguþescu,

gãzduitã de cãtre galeria „Dialog” de la Primãria

Sectorului II al Capitalei.

Anterior, lui Alexandru Þipoia i s-a organizat o galã de filme,

tot la Biblioteca Academiei, succedatã de o expoziþie în care au

fost prezentate lucrãri în variate tehnici (ulei, graficã, sculpturã)

din creaþia sa. A fost lansat ºi un catalog.

Aceeaºi mare instituþie culturalã, Academia Românã, l-a

omagiat ºi pe Eugen Drãguþescu printr-o fundamentatã expoziþie

(lucrãri de graficã, manuscrise, fotografii, tipãrituri), desfãºuratã

simultan cu cea în care la „Dialog” împãrþea simezele alãturi de

Cojan ºi Þipoia.

La mijlocul lui noiembrie, în Capitala Europei, la Strasbourg,

s-a vernisat o grandioasã expoziþie Perahim, manifestare menitã

sã ilustreze opera complexã a artistului pictor, desenator,

scenograf, sculptor, unul dintre pionierii avangardei româneºti,

colaborator la Unu, Integral, Muci, Pinguinul. Expoziþia, deschisã

pânã la 5 martie 2015 ºi unde soþia maestrului, doamna prof. dr.

Marine Vanci-Perahim a avut o majorã contribuþie, este însoþitã

de un catalog documentat ºi bogat ilustrat, ceea ce înlesneºte

înþelegerea activitãþii prodigiosului artist.

Tot în ultima parte a anului, centenarul pictorului George

ªtefãnescu-Râmnic a prilejuit o serie de acþiuni cultural-muzeale:

o întâlnire gãzduitã de Banca Naþionalã a României, unde s-a

lansat un album al operei artistului, o expoziþie cuprinzãtoare la

Sala de expoziþii a Muzeului Satului, ca ºi acordarea unui premiu

din partea fundaþiei care-i poartã numele.

Manifestãri multe, bine fãcute de cãtre oameni pricepuþi ºi

entuziaºti. Bucurii mari pentru cei care au participat la evenimente

ºi pentru spiritele importanþilor artiºti omagiaþi. S-au cunoscut

între ei pe acest pãmânt, iar acum, în Eternitate, spiritele lor s-au

reîntâlnit într-un cenaclu al marilor valori.  Interesant, maeºtrii

aceºtia cinci au reuºit sã se apropie fiecare de vârsta patriarhilor,

lucrând ca în tinereþe, dintre ei, unii nonagenari fiind erau încã

activi.

Fie-le cinstitã opera de adevãraþi Patriarhi ai penelului!

Plecat pe meleaguri strãine încã din tinereþe, Eugen

Drãguþescu avea sã fie prea puþin cunoscut în þara natalã, în

condiþiile unui regim care, dupã 1946 s-a închis sub propriul sãu

scut, izolându-se în spatele Cortinei de Fier, calificând pe toþi

românii din afara graniþelor drept trãdãtori ºi duºmani ai poporului

muncitor.

Sã urmãrim traseul vieþii artistice a unuia dintre cei cinci mari

maeºtri omagiaþi la centenar.

Eugen Drãguþescu se naºte la Iaºi, într-o familie de origine

genovezã. Urmeazã cursurile Academiei de Arte Frumoase de la

Bucureºti, la clasa profesorului Francisc ªirato, unde, printre alþi

colegi se vor afla Nuni Dona (nepoata lui Delavrancea) ºi Natalia

Dumitrescu (cea care, alãturi de soþul sãu, Alexandru Istrati, vor

deveni legatarii testamentari ai lui Brâncuºi). Dovedind de la

începutul studiilor academice o mare înclinare cãtre desen, având

o abilitate cu totul remarcabilã în mânuirea creionului sau peniþei,

va atrage simpatia maestrului sãu ªirato, ca ºi a altor profesori de

la Academia de Arte: Oscar Han, Cecilia Cuþescu-Storck sau

marele desenator Jean Al. Steriadi.

Studentul Drãguþescu colaboreazã cu desene la importante

gazete încã din al doilea an de studiu. Astfel, Cuvântul liber,

Vremea, Adevãrul literar, Universul literar sau Timpul ºi-l

disputã drept un colaborator de mare interes. Sã nu mai spunem

cã în timpul studenþiei va deschide o expoziþiei în Sala Mozart,

de pe Calea Victoriei, unde au expus artiºti de o mare reputaþie în

artele vizuale, printre care avangardistul Victor Brauner sau marele

fotograf, astãzi foarte cunoscut Europei, Aurel Banh.

Tânãrul ambiþios, bazându-se pe talentul sãu, nu se va sfii sã

expunã lucrãri abordate în diferite tehnici: ulei,

acuarelã, desen sau gravurã. Va avea succes de public,

dar mai ales de criticã, aºa cã va obtine un important

premiu acordat de cãtre Academia di Romania, din

capitala Italiei, care-i va conferi o bursã, în intervalul

1940-1943, dupã ce la Bucureºti obþinuse mult

invidiatul Premiu Simu pentru desen.

În 1944, se reîntoarce în þarã, dar dupã un scurt

interval petrecut în atmosfera încãrcatã, care domina,

dealtfel, întreaga Europã, este trimis curator al unei

expoziþii româneºti în Germania. Aici, într-o situaþie

politicã ºi militarã cât se poate de încâlcitã, va fi internat

în lagãrul de la Krummhübel, unde, neastâmpãrul

sãu de creator nu-i dã pace, devenind responsabilul

unei publicaþii: Giulia.

La finele rãzboiului, în 1945, se va stabili definitiv

în Italia. Este perioada în care, dealtfel, vor pãrãsi

definitiv România, plecând cu burse în strãinãtate,

tineri artiºti care vor ajunge sã fie apreciaþi în þãrile

lor de adopþie, cum ar fi: Horia Damian stabilit în

Franþa, la fel ca soþii Natalia Dumitrescu ºi Alexandru

Istrati, în Elveþia Alexandru Padina, în Spania o vom

afla pe Maria Droc, dupã cum Petre ªutianu va ajunge

pe continentul latino-american, pendulând între

Venezuela ºi Costa Rica. Este însã adevãrat cã faþã de

toþi ceilalþi, acesta din urmã s-a reîntors cãtre 1970,

devenind profesor la Liceul Tonitza.

În cele douã expoziþii care-i sunt dedicate lui

Eugen Drãguþescu ºi pe care le-am amintit în prima

parte a acestui material, existã o serie de particularitãþi,

care fac din respectivele manifestãri o excelentã

prezentare a ceea ce înseamnã un maestru al desenului.

Sã nu uitãm un amãnunt: Drãguþescu a fost redactor

la Marea Enciclopedie Italianã, unde a rãspuns de

secþiunea de artã modernã ºi unde decenii s-a

preocupat de grafica prestigioasei publicaþii.

Desenator înnãscut, a abordat fãrã nici un fel de

reþinere portretul, pe simeze întâlnind o serie de figuri

ale intelectualilor din epocã: pianistul Carlo Zecci,

marele pictor suprarealist-metafizic Giorgio de

Chirico, poetul Giuseppe Ungaretti, pictorul Ion Mirea

(stabilit ºi el în Franþa), sculptorul Ion Lucian Murnu,

academicianul Alexandru Rosetti, dar ºi a scriitorilor Felicia

Marinca sau Ion Bãnuþã.

În marea lui pasiune pentru muzicã, pictorul, desenând, a

intrat în vibraþia emoþionalã a ºefului de orchestrã, fie în cazul

interpretãrii lui César Frank, la Stockholm, fie a lui Ravel pe

acelaºi podium, dirijorul fiind nimeni altul decât apreciatul

Constantin Silvestri. Existã ºi câteva imagini cu un alt celebru

compatriot, surprins la pupitrul dirijoral, maestrul George

Georgescu.

Minunãþiile Italiei nu-l puteau lãsa indiferent pe un artist de

o asemenea staturã. Existã, deºi în minoritate, uleiuri din Roma,

augumentate cu numeroase desene din Veneþia (nici nu se putea

altfel!), Assisi sau Siena, ca ºi cele din Tivoli sau de pe însoritele

plaje ale Peninsulei.

Sunt cunoscute în opera artistului ºi acuarele pline de farmec,

executate în acel paradis al pictorilor români care a fost Balcicul.

Acest fascinant desenator l-a impresionat pe Tudor Arghezi,

exigent cronicar plastic, el însuºi cochetând cu desenul, care nota

în 1943, în Vremea: „rapid ºi în rãspãr, Drãguþescu concentreazã

o continuã pasiune ºi rãzvrãtire abruptã ºi explozivã.”

Un alt condeier, la rândul sãu preocupat de arta plasticã,

Miron Radu Paraschivescu, nota în acelaºi an, în Timpul:

„Drãguþescu aduce în plastica româneascã o febrã a muncii, despre

care Matisse spunea cã este indispensabilã creaþiei chiar atunci

când existã geniu”.

Eugen Drãguþescu -Tãtãroaicã la Balcic


