
11111

A consemnat Florentin Popescu

(continuare în pag. 3)

pag. 19 pag. 2

pag. 14

pag. 10

pag. 16

Gl. bg. (r) Gheorghe Dragomir
Cine aduce rãzboiul în Europa

(continuare în pag. 2)

Pomana
Vasile GRIGORESCUEditorial

Stejarul

Luminiþa Cornea
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Constanþa Crudu
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Nae Popescu
Un “pornograf” bolintinean

Suzanne Valadon, La boîte à violon, Paris, 1923,
Muzeul de Artã Modernã (©Roger-Viollet)

Pe vârf de deal, în largul de zãpadã,

Bãtrân stingher stejarul e de pazã,

Subt bolta lui vin corbii de s-aºeazã

Când umbrele-nserãrii prind sã cadã.

Jur împrejur e gol, e frig, e groazã...

ª-a lupilor flãmândã serenadã,

Din când în când, în noapte-i dã dovadã

Cã-n depãrtare, ura mai vegheazã.

El, mut ºi blând, stã fãrã se se-ncline,

Acolo, unde-n vifor ºi urgie

Blestemul rãdãcinilor îl þine...

Cu împãcare înfruntând povara,

Înfãºurat în vechea lui mândrie,

E neclintit: viseazã primãvara...
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TATTARESCU

Nu e un secret pentru nimeni (ºi o intuieºte pânã ºi un ºcolar din clasele primare) cã anumite

expresii, zicãtori etc., intrate de multã vreme în folclor ºi în uzul curent al oamenilor au avut/au

la bazã întâmplãri ºi evenimente reale, experienþe ale unuia sau mai multor inºi ºi cã, în urma

acestora (a experienþelor) amintitele formulãri au venit ca o concluzie, sau, cum zice românul

„ca o învãþãturã de minte ºi pentru alþii”.

Sã ne oprim, bunãoarã la expresia „las’ cã merge ºi-aºa!”. De câte ori n-am auzit-o rostitã

în situaþii limitã, în care un concetãþean al nostru era/e musai sã gãseascã o soluþie, o ieºire dintr-

un impas. ªi cum noi, românii suntem întotdeauna isteþi ºi descurcãreþi, cu idei care nu se lasã

prea mult aºteptate, aflãm întotdeauna o cale de rezolvare a unei probleme, precum în istorie cu

oul lui Columb.

ªi iatã ºi câteva din sutele, miile de exemple ce vorbesc convingãtor despre asta. Înainte de

1989, dar ºi mult mai încoace câþi ºoferi amatori sau profesioniºti, aflaþi la volanul unei Dacii

1300, al unei basculante sau al unui tractor, când a rãmas fãrã o piesã n-a improvizat ceva rapid

ºi pe loc? A legat cu o sârmã acolo unde era nevoie de un colier, a folosit chiar ciorapul soþiei

în loc de curea de ventilator atunci când a rãmas în panã pe un câmp, departe de orice localitate.

Diverse medii, virtuale ºi nu numai, gãzduiesc o disputã pe seama subvenþionãrii

revistelor culturale. Nu m-aº fi oprit asupra ei dacã numele combatanþilor ar fi fost

unele comune. Sunt dintre cele care conteazã, printre ele ºi al preºedintelui Uniunii.

La sfârºitul lui 2014, Parlamentul a adoptat o lege de finanþare a publicaþiilor

culturale. Nu oricare, ci acelea aparþinând uniunilor de creatori. Care, la rându-le, iar

nu sunt oricare, ci alese dupã niºte criterii care nasc controversele mai sus menþionate.

Or, cel puþin, asta am înþeles, pentru cã altfel ce rost ar avea sã se conteste acordarea de

subvenþii publice unor publicaþii culturale?

Am citit una dintre ultimele luãri de poziþie ale d-lui Manolescu (Adevãrul, 19-21 feb.

2014, p. 39). Domnia sa deplânge dificultãþile de aplicare a legii ºi „ostilitatea unor

tineri scriitori faþã de revistele de literaturã în general ºi faþã de cele editate de USR în

special”. Cum am zis, totuºi disputa are alt obiect decât cel enunþat de dumnealui. De

fapt, se contestã criteriile actuale ºi viitoare de selecþie ale publicaþiilor ce meritã a fi

sprijinite financiar, felul în care aceastã subvenþie susþine o ideologie ºi îngroapã o alta/

altele, partizanatul într-un domeniu care ar fi trebuit sã fie al maximei libertãþi. De aici

întrebarea legitimã: cine are cãderea ºi priceperea de a spune care publicaþie culturalã

meritã sã trãiascã ºi care sã moarã. Trecerea timpului rafineazã gusturile ºi aºeazã altfel

valorile decât contemporaneitatea. Câteva exemple le puteþi urmãri în paginile revistei

noastre. Ar fi subvenþionat vreodatã Carol al II-lea ºi a sa camarilã publicaþiile

avangardiste? Sau, dupã Iorga, ar fi meritat sã fie publicaþi Arghezi, Barbu sau Lovinescu?

Oare, sã zicem, ca exemplu ºi fãrã falsã modestie, Sud-ul chiar nu are suficiente merite ca

sã beneficieze de subvenþia Ministerului Culturii în vecii vecilor? Oare opiniile

independente, neafiliate, nu au voie sã se exprime?

Disputa este artificialã ºi n-ar fi trebuit sã se nascã. Rostul unei Legi, al Parlamentului,

al Statului este sã creeze un cadru echidistant în care cultura, ideile sã se exprime ºi sã

se dezvolte fãrã discrimãri. A da pomeni unora, pentru a se încãiera cu alþii, nu este

sprijinul de care avem nevoie. De ce nu s-a gândit nimeni sã se acorde librãriilor ºi

chioºcurilor de presã facilitãþile magazinelor BOR, iar pentru produsele culturale un

tratament asemenea celor bisericeºti? Sãrãcea þara cu un regim al dreptului de autor

lipsit de hârþogãrie, jecmãnealã ºi umilinþã? Apoi publicul ºi criteriul estetic urmau

sã facã selecþia, sã alegã cine sã moarã ºi cine sã trãiascã. Nu mai era nevoie de nicio

pomanã, nu mai era nevoie sã se învrãjbeascã oamenii de culturã unii împotriva altora

pentru o chestiune fãrã fond.

Pe lângã acest cadru de libertãþi, de un „cititor” bogat ºi fãr’ de fricã ar mai fi avut

nevoie cultura românã. O sarcinã pe care, inocenþi (?), tot Statului i-am dat puteri ca

sã-l formeze. Rãmânem cu întrebarea: oare n-ar fi fost mai nimerit ca aceste importante

personalitãþi ale culturii contemporane, inclusiv dl Manolescu, sã-ºi fi canalizat

energiile cãtre binele general ºi nu sã le iroseascã în polemici partizane, inutile cauzei?
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Amurgul unei expresii: „Las’ cã merge ºi-aºa!”

Tãnase Dana - cojocar

În dreapta Ilie Gheorghe (Crivina) lângã
Cãminul Cultural, Bolintin Vale

Cine n-a folosit te miri ce – ºaibe, ºuruburi sau chiar beþe de chibrit pentru a improviza un contact,

a astupa un spatiu, a rezolva o defecþiune la un aparat de radio sau la unul electrocasnic? A pornit

aparatul? E perfect, lasã-l sã meargã aºa ºi-om vedea noi când ne vom duce cu el la un atelier sã

facã treaba profesionist.

Pe vremuri, în îndepãrtata mea studenþie, prin deceniul al ºaptelea al veacului trecut aveam un

coleg venit din Japonia ºi care se adaptase perfect stilului nostru de viaþã: a învãþat limba românã

la perfecþie încã din primul an, mergea cu noi pretutindeni: la spectacole, la plimbare, la serile

dansante de sâmbãtã seara ºi chiar la cafenea. Într-un cuvânt, omul ne-a mãrturisit de la început cã

vrea sã cunoascã viaþa românilor sub toate aspectele ei, sã nu se întoarcã în þara lui doar cu

specializarea în filologie românã ºi atât. Lucru lãudabil ºi care ne-a bucurat. De-aceea l-am

„arondat” ºi ca prieten. ªi uite-aºa, ca ºi cum n-ar fi fost, sau „ca apa”, cum zicea undeva

Topârceanu, cei cinci ani au trecut ºi-ntr-una din ultimele zile pe care colegul nostru japonez le mai

avea de stat la noi, pe când ne aflam pe o terasã la o bere ºi la o cafea, iar el cãzuse într-un fel de

melancolie (explicabilã, se înþelege, fiindcã se consumase probabil una dintre cele mai frumoase

perioade din viaþa lui), nu mai ºtiu cine l-a întrebat: „Acum, când o sã pleci în Japonia, dupã atâta

timp þi-ai fãcut o impresie, o pãrere despre noi ºi despre România. Dacã ar fi s-o sintetizezi în doar

câteva cuvinte, care ar fi aceea?” Colegul nostru din îndepãrtata þarã a florii de cireº a stat puþin pe

gânduri ºi apoi, fãrã sã ºovãie, a zis: <<Pe voi, românii vã caracterizeazã vorba asta „Las’ cã merge

ºi-aºa!” La noi, la japonezi „nu merge ºi-aºa”. Cred cã înþelegi ce vreau sã spun...”>>

Straºnic simþ de observaþie!

Straºnic spirit de observaþie ºi grozavã concluzie! Japonezul ne-a lãsat pe moment, cum se

zice, „cu gurile cãscate”. Inutil sã-i cerem explicaþii. Inutil sã-l mai întrebãm, vorba lui Marin

Preda, pe ce se bazeazã. Totul era limpede ca bunã ziua ºi la mintea cocoºului, fiindcã nu era

nimeni dintre care sã nu fi auzit expresia asta aproape în tot locul ºi în cele mai neaºteptate

împrejurãri.

Astãzi mã întreb dacã zisa cu pricina nu era/nu este cumva legatã ºi de trecuta orânduire, cea

de dinainte de 1989, când lipsa de piese ºi sãrãcia ne stimulau inventivitatea ºi nu era vorba doar

de o anume superficialitate a românului, descurcãreþ ºi isteþ pânã la Dumnezeu.

Atunci, în comunism, când totul era al statului ºi bietul om era silit fie de o normã pe care

trebuia s-o facã, fie de alte ºi alte condiþii, iar el cãuta sã se „salveze”, expresia despre care este

vorba fãcea parte din vocabularul de zi cu zi al românului. Uneori chiar ºi cei însãrcinaþi cu

verificarea, cu acel „control tehnic de calitate” (în cazul fabricilor, atelierelor, instituþiilor) mai

închideau ochii, mai acceptau ºi ei „cã merge ºi-aºa”. Dar azi? Azi, când avem patroni exigenþi,

când aproape totul s-a privatizat ºi însãºi piaþa e alta, când a apãrut concurenþa ºi calitatea conteazã,

ce se mai întâmplã?

ªi ne rãspundem singuri: produsele româneºti au standarde tehnice ridicate, altfel n-ar mai fi

primite la export ºi ar rãmâne sã zacã prin depozite – ºi de aici un întreg ºir de necazuri: falimente,

ºomaj, disperare.

Nu e de mirare, prin urmare, cã mãrfuri pe al cãror prospect scrie CE sunt din România,

cãutate fiind în întreaga comunitate a continentului, dacã nu cumva ºi mai departe. Aci, acasã, de

multe ori sunt preferate celor din strãinãtate. ªi asta spune multe. Ba, ne poate da ºi un anume

sentiment de mândrie naþionalã.

ªi iatã cum o expresie încãrcatã de sensuri ºi cu multe subînþelesuri se poate goli de conþinut,

dacã nu cumva ajunge la groapa istoriei...

Dacã întâmplarea mi l-ar scoate în faþã pe fostul coleg japonez din anii studenþiei, tare aº fi

curios sã aud ce mi-ar mai rãspunde la o întrebare nevinovatã precum aceea a unui alt coleg al

nostru de odinioarã, aflând cã expresia prin care ne caracteriza el atunci a ajuns la amurg...

Nicu Vatra Rece cu Vasile Dan.
În spate brutãria Vasiliu

Neacºu Ruse, Ion Carbarãu,
Marin Stan, 6 mai 1977

Clasa înv. Vasilica Popescu, 1938
Printre eleve Duþu Tãnase Niculina, fiica lui Tãnase Dana, 1935-1936
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Nicolae Dan Fruntelatã, E noapte-n Trinidad-Tobago,

Bucureºti, Editura eLiteratura, 2015. În cartea aceasta o sã

gãsiþi, sper, bucuria mea de a umbla prin þãri ºi oraºe, nu

ambiþia turistului care stã cu ghidul în mânã ºi vrea sã bifeze

þinte ºi locuri celebre. Eu scriu despre ce am simþit, încerc sã

împart cu voi aerul acelor locuri, mirosul lor, plãcerea purã a

cãlãtoriei. Într-un horoscop savant care mi s-a fãcut se spune

cã am fost cândva negustor portughez de mirodenii. Mi-am

dorit sã ajung în Portugalia, la Lisboa, mãcar o datã, dar nu

s-a întâmplat.

Victoria Milescu, Raportul de aur / La proportion d’or,

traducere în limba francezã de Paula Romanescu ºi Elisabeta

Bogãþan, Paris, Ed. Poètes à vos plumes, 2015. „Da, poemele

noului volum al Victoriei ne fac sã intrãm în misterul poetului

iniþiat. Noi ºtim bine: a scrie poezie înseamnã a da împreunã

bucurii fulgurante ºi disperare profundã. Aceasta însemnã a te

întreba fãrã încetare dacã poemul care tocmai a fost scris ºi care

este oferit spre a fi citit este adevãr. ªi dacã ai rãmas fidel

esenþei însãºi a fiinþei tale.” (Linda Bastide, Ambasador al

Republicii Montmartre)

Paul Strepol, Sufletul nostru, Brãila, Editura Placebo, 2015.

Ca prozator închipuit ºi iscoditor, tare mi-ar fi plãcut ca un

ins trecut prin evenimente ºi ani sã-mi rãspundã la întrebarea

simplã: Ce ai realizat într-o viaþã de om? Din pãcate, n-am

gãsit insul cu pricina! Neavând altã soluþie, vã rãspund eu

vouã, aºa cum mi-ar fi plãcut sã-i aud pe alþii...

Imaginile provin din colecþiile Lucica Ilie ºi Ion Carbarãu
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Nicolae Dan Fruntelatã

SUD, PÂNÃ LA CAPÃT

BALCANII LUI

NEA FANE

Doamne, ce lume înfloreºte în ochiul nostru deschis

spre Sud ca într-o poveste bolnavã ºi, în acelaºi timp,

fascinantã!

A fi reporter al realului imediat înseamnã a iubi cu

patimã frumuseþea zilelor, chiar întunericul lor, înseamnã

a trãi cuvântul ca pe o ameþealã dulce a gândului. Scriu

aceste rânduri citind pagina lui Fane Crudu,

bolintineanul dezlãnþuit în metafore ale realului, îmi

place gustul vorbelor lui. Iar prezicerea Didinei,

spoitoreasa care cerºeºte ºi se exprimã obraznic dacã

este refuzatã, ca „sã plouã duminicã, gherþoilor”, sã fie

o simplã rãutate.

Prietenul meu, ªtefan Crudu, îmi place sã-l strig

„Fane”, este, ca orice gazetar adevãrat, un ciudat. El

umblã prin bâlciul de Sfântul Dumitru, observã, miroase,

numeºte. El cautã personaje cu care populeazã lumea

acestui bâlci, care este chiar lumea noastrã de azi.

Personaje cum este nea Vasile din Piteºti,

acordeonistul deznãdejdii, cel venit de pe lumea cealaltã

– splendidã metaforã, coane Fane! – cerºetorul poet,

asemeni unor tipuri ale lui Mateiu Caragiale.

Pe urmã, Fane Crudu pãºeºte într-un tãrâm al prozei.

Aºazã bâlciul de Sfântul Dumitru între rai ºi iad, aduce

toamna peste noi, ridicã un târg zgribulit deasupra

cuvintelor întomnate.

Iatã cum viaþa de fiecare zi se deschide într-o floare

de cuvânt, în literaturã, în sentimentul cald al iubirii

unei imagini pe care o descoperim. Am citit o paginã cu

titlul Mersul târgului, într-o revistã frumoasã ºi m-am

gândit la o carte care se va numi, poate, nu depinde mine,

Mersul lumii. Ce zici, nea Fane?

SEMNUL IUBIRII

În marea Câmpie a Dunãrii, la tâmpla Bãrãganului

sacru, un om încã tânãr, puternic prin dorinþa lui de a

þine în picioare o publicaþie vie, „Apollon”, dar ºi un

supliment pentru cei ce ne urmeazã, este vorba despre

George Cãlin, îºi scrie cãrþile sub un semn tutelar,

copleºitor aº zice, acela al Iubirii.

De fapt, domnilor ºi doamnelor, Iubirea a nãscut de

câteva mii de ani Poezie, a fost, poate, singurul reazim al

sufletului omenesc invadat de real.

Am în faþã douã cãrþi de poeme semnate de George

Cãlin. Simt nevoia sã scriu despre ele pentru cã-l descopãr

ca pe un om al Sudului meu, un rob al cuvântului, dar ºi

un suflet liber, cãlãreþ pe vânt, aºa cum au fost cavalerii

traci ai câmpiei noastre, bolnav de iubire ºi îngãduind

în pieptul lui o sãgeatã otrãvitor de dulce.

Trãiesc într-un vis de iubire,/ scãldat de ploile

Toamnei,/ legat de rãzvrãtirea frunzelor îngãlbenite,/

mã pierd în picurii ploii,/ regãsindu-mã dupã Milenii/

între sânii tãi/ amirosind a gutuie proaspãtã.

Versul lui coboarã din metafizica iubirii pure în

concreteþea mirosului de gutuie, simbol al toamnei ºi al

naturii crepusculare, ca un imn în amurg, ca o litanie.

Acesta este tiparul versurilor lui George Cãlin. În Zapisul

iubirii, volum elegant tipãrit de Editura Antim Ivireanul

în 2015, dar ºi în Simfoniile viselor pierdute – Editura

Rafet 2014, prietenul nostru sudist compune imne

Frumoasei din inima lui, dar ºi Frumoasei absolute.

El are instinct de poet, el ºtie sã amestece într-o

alchimie a cuvintelor ºi sentimentelor, concretul cu

sublimul: mi-e somn cãprui, pe pleoapa ta;/ þi-e dor

firesc pe fruntea mea;/ e aºa un fel de timp absolut/ ºi-o

dragoste mare-ntre noi.../... e un fel de nimic în toate,/

un cuvânt nerostit/ ºi-o cãdere fireascã din lume.../ þi-e

sãrutare pe buza de jos,/ þi-e mângâierea uºoarã,/ e,

aºa, o joacã de îngeri cuminþi/ ºi-o liniºte ciudatã-ntre

noi.

Aceasta este cheia poeziei lui George Cãlin. ªi, cred

eu, atestatul lui de poet adevãrat. M-am obiºnuit, în cei

peste patruzeci de ani de cititor ºi iubitor de poezie (poate

ºi de scriitor) sã caut într-o carte de versuri aceastã cheie

a lui sol care dã tonul autenticitãþii.

Dincolo de aruncarea lui, uneori retoricã, în râul

iubirii, George Cãlin este un poet al Sudului dezlãnþuit

ºi sentimental pânã la umbra lacrimii, trist pentru cã

dragostea e o înfrângere în celãlalt, o abandonare a

orgoliilor ºi a iluziei libertãþii totale.

Te salut, prietene George Cãlin!

PARTEA ÎNSORITÃ A

SUFLETULUI

Am în faþã una dintre cãrþile profesorului Ion C.

ªtefan, scriitor cu multe volume, prieten vechi din lumea

„Luceafãrului” pur ºi simplu.

Tãria de a rãmâne se cheamã cartea ºi are douã

versiuni – cea în românã ºi cea în francezã datoratã

doamnei Ecaterina Chifu. A tipãrit-o meºterul ªtefan

Dulu, prietenul nostru de la „Semne”, în 2015.

Ion C. ªtefan e un poet sudist prin sentimentul de

libertate pe care-l respirã versurile lui ºi prin zborul larg,

graþios al cuvintelor care compun un continuu descântec

de dragoste. S-a nãscut la Aref de Argeº, un sat voievodal

legat de amintirea lui Vlad Þepeº, a învãþat la Curtea de

Argeº, dar a coborât spre Bucureºti, în pridvorul luminat

al Filologiei cu dascãli mari, a trãit în Bucureºti, a condus

o ºcoalã la Mihãileºti – Giurgiu. A scris, a citit, a crescut

generaþii de copii în cultul limbii române ºi nu i-a fost

niciodatã ruºine sã se legitimeze ca atare.

Îl þin minte cum venea în redacþia din „Casa Scânteii”,

cu geanta plinã de versuri, cum trecea pe la prietenii lui,

pe la nea Nicu Velea, pe la Grigore Hagiu, pe la mine ºi

cum ne lumina sufletul cu optimismul lui de om care-ºi

ia energia din ochii copiilor de þãrani pe care-i învaþã

carte.

Acesta ar fi, în câteva linii, portretul profesorului.

Cartea lui este, aºa cum ziceam adineauri, o carte de

descântece de dragoste. E scrisã pe partea însoritã a

sufletului:

Pe partea însoritã a sufletului/ Glas de vis, de cântec

ºi de izvor/ La nunþile inimii - / Adevãrurile care dor.

Pentru cã rareori o traducere se încarcã de vibraþia

profundã a sentimentului unui poet, o sã citez ºi splendida

traducere a Ecaterinei Chifu:

Sur la côte ensoleillée des âmes/ La voix de rêve, de

chanson et de source/ Au noces du coeur/ Les verités qui

provoquent les douleurs.

Cartea respirã prin sentimentul panteist al unui suflet

tânãr care aude vinul gâgâind în viþa de vie, vede umbra

pãsãrilor alunecând peste marea de grâu.

Uneori poezia rãmâne într-o singurã strofã, restul e de

prisos:

A înflorit un gând – / Ca un trandafir/ Ca o stea/ În

mijlocul zborului erai tu/ În rochie de mireasã.

Descântecul de dragoste poate sã apropie imaginea

iubitei, poate sã îndepãrteze bãtrâneþea, spaima de timp.

Iubita este o povarã între soare ºi vis/ Pe care abia le mai

port/ În lãcaºul sufletului meu deschis.

Închei aceastã însemnare a mea despre un prieten din

Sud printr-un vers al lui care-mi aminteºte de Cântarea

cântãrilor:

Tu tãceai/ Gleznele-þi înfloreau ca trandafirii.

Punctum.

Certitudinea înseamnã siguranþa faptelor noastre, corectitudinea informaþiilor

obþinute, echilibrul judecãþilor pe care le emitem sau primim, armonia convieþuirii

cu oamenii din jur.

Astfel, certitudinea poate fi înþeleasã prin opoziþie cu nesiguranþa,

probabilitatea, îndoiala, incertitudinea unor hotãrâri ºi acþiuni.

De fapt, ea se prezintã tocmai ca un contrariu al acestora, cu scopul de-a le

înlãtura ºi cu dorinþa de-a pãºi în viaþã pe-un drum sigur al progresului constant.

Certitudinea este necesarã ºi în dragoste, fiindcã, având siguranþa asupra

trãiniciei sentimentelor partenerului nostru, putem avansa sigur pe o cale de

normalitate a relaþiilor dintre cei doi.

În ºtiinþã, certitudinea este rezultatul unei experienþe, al unui calcul pozitiv,

al unui raþionament precis.

TABLETE Dorinþa de certitudine

În societate, certitudinea este barometrul care confirmã corectitudinea faptelor

noastre ºi aprobarea lor de cãtre cei din jur.

În creaþie, certitudinea pare mult mai greu de identificat, deoarece ea nu

evolueazã pe-un teren sigur, ci relativ, de-o lungã duratã ºi pe niºte criterii

comparative cu realizãrile celorlalþi oameni cu preocupãri similare. Ea poate fi

probatã prin propriile noastre reguli, prin gustul artistic, prin raportarea la

realizãrile celorlalþi creatori dedicaþi artei. Ea este intuitã ºi prin ecoul pe care-l

are în public opera noastrã.

Dar, cu cât este mai greu de înþeles, cu atât mai mult devine necesar s-o

cãutãm, deoarece ea confirmã succesul creator.

Ion C. ªTEFAN
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Ion Andreitã,

Eminescu la Olteniþa
Jurnal, pur ºi simplu

Nu se ºtie precis dacã Mihai
Eminescu a poposit ori doar a
trecut prin Olteniþa, ca în oraºul-
frate (poate chiar geamãn)
Giurgiu, unde viitorul poet a fost
descoperit, de cãtre actorul unei
trupe ambulante de teatru, în
grajdul unui hotel, trântit într-o

claie de fân ºi citind cu voce tare pe Schiller în original. Tot pe
atunci – sã fi avut 18 ani – l-a cunoscut Caragiale, care dupã 20
de ani ºi-l aminteºte: „Era o frumuseþe!
O figurã clasicã încadratã de niºte plete
mari negre: o frunte înaltã ºi seninã, niºte
ochi mari – la aceste ferestre ale sufletului
se vedea cã cineva este înãuntru; un
zâmbet blând ºi adânc melancolic. Avea
aerul unui sfânt tânãr coborât dintr-o veche
icoanã, un copil predestinat durerii, pe
chipul cãruia se vedea scrisul unor chinuri
viitoare”.

Revenind la Olteniþa, sora bunã a
Giurgiului, putem afirma cã dacã nu se ºtie
precis sã fi avut ºansa întâlnirii cu
Eminescu, a avut posibilitatea de-a primi
ºi gãzdui un alt purtãtor de condei din
stirpea geniilor: pe scriitorul rus Lev Tolstoi
care, în primãvara anului 1854, pe atunci
tânãr locotenent de artilerie, a stat în Olteniþa
douã sãptãmâni, mobilizat la Bateria a 3-a
a Brigãzii a 12-a, încartiruitã aici.

Dând timpul înapoi cu vreo sutã de ani,
notãm cã pe la Olteniþa ºi Negoeºti trecea
cu oaste domnitorul Constantin
Mavrocordat. Pe la 1711, pe ruta Olteniþa-
Turtucaia cãlãtorea cãtre Înalta Poartã
tributul domnitorului Constantin Brâncoveanu.

Tot coborând în timp, ajungem la importanta datã de 1 iunie
1526, când Radu de la Afumaþi emite un document domnesc în
care este atestatã pentru prima oarã (cel puþin pânã acum!)
localitatea Olteniþa. De-am împinge în continuare jocul istoriei,
descoperim anul 335 î. Chr. când Alexandru cel Mare, regele
Macedoniei, face o incursiune peste Dunãre care, în viziunea lui
Vasile Pârvan, trebuie sã se fi petrecut pe la gurile Argeºului; în
trecere, grãbit sau hãrþuit, Alexandru, sau unul dintre comandanþii
armatei sale, ºi-a pierdut o pafta de aur (gãsitã mai acum, în
timpii moderni, în urma unor sãpãturi arheologice, la Chirnogi).
Adâncind „sãpãturile”, descoperim – la temelia dealului
Gumelniþa; 4 km. Est – vechea, strãlucita ºi mult importanta
Civilizaþie Gumelniþa, aºezare neoliticã între a doua jumãtate a
mileniului 4 ºi începutul mileniului 3 î. Chr.

Urcând treptele timpului modern, îl întâlnim la Olteniþa, în
1866, la 13 ani de la botezarea locului ca oraº, pe însuºi Carol I,
într-o toamnã când „drumurile, în urma vremei rele, sunt într-o
astfel de stare, cum prinþul n-a mai vãzut niciodatã pânã atunci”.

Un rol major l-a jucat Olteniþa în Rãzboiul de Independenþã,
1877-1878, prin Regimentul 16 de Dorobanþi – despre ale cãrui
isprãvi a scris ºi Iosif Vulcan în Familia din Pesta – dar pentru
relatarea acestor evenimente ar fi nevoie de toate paginile revistei!

Sã mai subliniem însã cã, mai târziu ceva, Constantin C.
Giurescu evocã, în „Amintirile” sale, zilele frumoase petrecute la
pescuit la Olteniþa – uneori în tovãrãºia lui Mihail Sadoveanu,
care într-una din nuvelele sale redã o zi de pescuit la Dunãrica.

De ce am amintit toate acestea? – pe care nu le doresc o
povarã pentru cititor. Pentru cã, dupã spusa lui Lucian Blaga,
„Existã douã realitãþi a cãror imensã, zdrobitoare greutate nu o
simþim, dar fãrã de care nu putem trãi: aerul ºi istoria”.

Aceasta este Olteniþa, cu istoria ei. Acesta este locul care, prin
oamenii sãi minunaþi, l-a omagiat pe Mihai Eminescu, Poetul
Naþional al Românilor, cu prilejul împlinirii a 166 de ani de la
naºterea sa, sãrbãtorind implicit ºi Ziua Culturii Române. Punctul
central al acestui eveniment l-a constituit vernisarea Expoziþiei
de Tapiserie cu lucrãri inspirate din opera Poetului, aparþinând
artistei Lia-Maria Andreiþã, membrã a Uniunii Artiºtilor Plastici
din România – expoziþie organizatã de cãtre Muzeul Civilizaþiei
Gumelniþa (director Theodor-Valentin Zavalaº) ºi Primãria
Municipiului (primar Petre Þone) în prezenþa a peste o sutã de
participanþi, între care mulþi elevi din anii terminali de liceu, însoþiþi
de profesorii lor. Am recunoscut între iubitorii de Eminescu ºi
arta þesutului pe mulþi dintre membrii Cenaclului din localitate
(înfrãþit cu Cenaclul Elina Doamna, din Negoeºti, condus de
artista-scriitoare Lia-Maria Andreiþã) între care: Dobriþa Spirea,
poetã de inspiraþie religios-ortodoxã; profesoara-poetã Mira
Glodeanu; poeþii Florian Sofianu ºi Silviu Cristache; scriitorul
Relu Cotoban, autorul Monografiei Chirnogi; profesorul de
Informaticã Vifor Dorobanþu, care a asigurat sunetul de fond al
manifestãrii prin poezii din Eminescu în lectura unor personalitãþi
artistice. Au fost prezenþi cei ce-au dus greul pregãtirii acestui
eveniment de excepþie, specialiºtii de la Muzeul Civilizaþiei
Gumelniþa: Olga Androne, Viorica Gureºoae, Mirela Geta Ghinea,
Violeta Poenaru, Silviu Cristache, în frunte cu destoinicul director
al aºezãmântului, Theodor-Valentin Zavalaº.

Invitatã sã-ºi spunã crezul artistic ºi felul cum se reflectã el în
lucrãrile de pe simeze, doamna Lia-Maria Andreiþã face o succintã

incursiune în istoria acestei arte, din care am reþinut: „Tapiseria –
Arta Þesutului – apare aproape odatã cu pictura rupestrã. Blãnurile
luate de pe vânat erau aºezate pe pereþii peºterii pentru a spori
cãldura; dar ele, în timp, au dobândit ºi rolul de înfrumuseþare a
ambientului. Apoi, femeile au început sã transforme lâna vânatului
în fir, cu ajutorul fusului. La Muzeul Civilizaþiei Gumelniþa din
oraºul nostru existã dovezi cã fusul ºi rãzboiul de þesut au fost
cunoscute de cãtre locuitorii acestui areal cu 4-5 milenii înainte
de Christos. Erau prelucrate tulpinile unor ierburi înalte, din care
rezulta un fir rezistent, folosit la urzealã, pentru bãtãturã fiind

asigurat firul de lânã. […] Tapiseria în
þara noastrã are la bazã scoarþa
þãrãneascã, împrumutând atât tehnica,
dar ºi motivele de decor: pãsãri din
covorul oltenesc, flori din cel
moldovenesc, geometrii riguroase din
cel transilvãnean ºi coloritul excesiv din
cel maramureºean. […] În ceea ce
priveºte specificul artei mele, am
conservat maniera clasicã; utilizez firul
de lânã în urzealã de bumbac, iar
culorile mi le procur din naturã, prin
fierberea diferitelor frunze – de nuc, de
gutui, de ceapã etc. […] Satul a fost
dintotdeauna mediul prielnic artei: de
aici vin arta popularã, folclorul, poezia,
obiceiurile, îndeletnicirile ridicate la
rang de frumos. Eu m-am nãscut nu
departe de Olteniþa, în satul Negoeºti,
din Bãrãganul nostru natal, unde iepurii
au cozi de porumb ºi mustãþi de grâu.
Prima tapiserie pe care am vãzut-o în
viaþa mea era o scoarþã cu pãsãri, þesutã
de mama în rãzboi, în nopþile lungi de
iarnã. Când m-am decis eu sã þes, am

avut în vedere ºi spicele de grâu, pãstrate cu miresme în zarea
sufletului, dar ºi îndoielile multor nopþi de cãutãri”.

În acele zile ºi nopþi de frãmântãri, de cãutãri, în lecturile profunde
de mai târziu s-au izvodit „icoanele” inspirate din poezia lui
Eminescu, în culori ºi forme logodite armonios cu imaginea creatã
de poet, cu spiritul sãu, cu mesajul transmis – toate acestea sugerate
de artistã, în viziunea sa plasticã. Evidenþia acest aspect scriitorul
Nicolae Mavrodin – care închina, cu aceastã ocazie, ºi o poezie
Sãrbãtoritului: „Remember”: „În veac de mare frãmântare / Când
totul era zbatere ºi foc / ªi Europa se miºca din loc / O filã nouã-
apare-n calendare” – fila Eminescu. Poetul Mavrodin transmitea
celor prezenþi emoþia sa, din imediata apropiere a frumoaselor
tapiserii. „Priviþi – spune el – priviþi în profunzimea culorii, ºi veþi
vedea turmele cãlãtorind sub stele, veþi auzi clopotul sunând cu
jale, veþi simþi murmurul fântânii – ºi în fermecata noapte  ce se
lasã o veþi descoperi pe ea aºteptându-ºi, sub un copac, iubitul.
Toate aceste stãri le trãieºti privind tapiseria „Sara pe deal”.

ªi aºa mai departe. Alþi vorbitori, impresionaþi de lucrãrile
expuse, se descoperã pe sine, re-descoperindu-l pe Eminescu.
Sunt momente de adâncã emoþie când, lângã tapiserii, din taina
lor, rãsar „Somnoroase pãsãrele”, scânteiazã „Lacul”, vuiesc
arborii din „Ce te legeni, codrule”, palpitã „Bucuvina”, galopeazã
calul nãzdrãvan al lui „Fãt-Frumos din lacrimã”, mediteazã
„Singurãtatea”, strãluceºte orbitor „Luceafãrul”.

Veteranul istoric Paul Amu, autorul unei monografii în 7
volume consacratã Olteniþei (cu trimiteri ºi peste Dunãre, la
Turtucaia) îºi învolbureazã glasul ºi sufletul în tovãrãºia tapiseriei
„Ce-þi doresc eu þie, dulce Românie” – o imensã hartã tricolorã,
cu conturul României Mari, în care, printr-un ingenios procedeu
plastic, freamãtã lacrimile Basarabiei, ale Bucovinei ºi
Maramureºului Istoric, ale Cadrilaterului.

Profesoara de limba ºi literatura românã de la Liceul „Nicolae
Bãlcescu”, doamna Endy Dumitra Enache, apreciind în mod deosebit
valoarea sugestivã a tapiseriilor inspirate din Eminescu – subliniind
pedagogic aceste considerente elevilor ce-o însoþesc – o laudã pe
artistã pentru ideea de-a alãtura, pe aceleaºi simeze, ºi câteva tapiserii
inspirate din poezia altor doi mari poeþi ce l-au continuat pe
Eminescu: Lucian Blaga: „Pietre pentru templul meu” (triptic:
„Pietre de Râu”, „Pietrele Vieþii”, „Pietrele Universului”) ºi Nichita
Stãnescu: „Tunelul oranj”, „Oase plângând”.

Stãruind asupra lui Eminescu, incitat mai ales de pertinentele
observaþii ale profesoarei Endy Enache, am fost ispitit sã iau ºi eu
cuvântul, scoþând în relief unele aspecte mai puþin cunoscute despre
„poetul nepereche”, menþionând ºi câteva opinii tulburãtoare despre

acest tulburãtor geniu. Am subliniat în mod special însuºirea de
creºtin ortodox a Poetului, dobânditã prin naºtere ºi cultivatã de
mic, în familie – vizibilã în multe din poeziile sale: „Rugãciune”,
„Rãsai asupra mea”, „Înger ºi demon”, „Icoanã ºi privaz”,
„Epigonii”, „Memento mori”, „Rugãciunea unui dac”, „Povestea
magului cãlãtor în stele”, „O, chilia mea sãrmanã”. Ca, de altfel, în
proza ºi în publicistica lui. Sigur, aceastã însuºire, aceastã credinþã,
vine, în ultimã instanþã, din însãºi genialitatea Poetului. Într-o
supremã, genialã intuiþie (ºi credinþã) Mihai Eminescu sintetizeazã
totul într-o axiomã diamantinã: „Istoria omenirii este desfãºurarea
cugetãrii lui Dumnezeu. Nu se miºcã un fir de pãr din capul nostru
fãrã ºtirea lui Dumnezeu”. Dar sã nu uitãm cã tatãl sãu era fiu de
dascãl bisericesc – ºi-ºi construise o bisericuþã în incinta de la
Ipoteºti, lângã casã, în care se închina pioasa familie. Trei surori
ale mamei – Fevronia, Sofia ºi Olimpiada – erau cãlugãriþe la
Mânãstirea Agafton, la care Olimpiada ajunsese stareþã. Aici venea
adesea Poetul când era mic, rãmânând la mãnãstire cu sãptãmânile
(unde mãtuºa Fevronia îl ajuta sã descifreze alfabetul chirilic). Altã
sorã a mamei, Safta, avea o fiicã, Xenia, cãlugãritã tot la Agafton.
ªi doi fraþi ai mamei au devenit cãlugãri: Calinic ºi Joachim (ultimul
ajungând stareþ). În sfârºit, un episod revelator din zbuciumata
viaþã a Poetului, petrecut cu doi ani ºi jumãtate înainte de moarte.
La 8 noiembrie 1886, de Ziua Sfinþilor Mihail ºi Gavriil (ziua
Poetului!) aflându-se în alinare la Mânãstirea Neamþului, Mihai
Eminescu cere sã se spovedeascã ºi sã se împãrtãºeascã. Dupã
împãrtãºanie, a sãrutat mâna preotului ºi a spus – aºa cum reiese
dintr-o notã a duhovnicului pe Ceaslov: „Pãrinte, sã mã îngropaþi
la þãrmul mãrii, lângã o mânãstire de maici, sã ascult în fiecare
searã, ca la Agafton, cum cânta Luminã linã”.

În ceea ce priveºte opinia unor personalitãþi ce-i pot sta demn
alãturi, amintesc mai întâi pe aceea a enciclopedistului Bogdan
Petriceicu-Haºdeu: „În toate epocile au fost poeþi pe care
flãmânda sãrãcie, uneori numai deºertãciunea, pentru o ticãloasã
pomanã însoþitã de o mai ticãloasã laudã, îi încovoia tãmâietori
dinaintea celor puternici. În toate epocile s-au vãzut, însã, ºi
acele fiinþe semeþe, înalte, vrednice de solia ce le-a dat-o

Dumnezeu, care niciodatã n-au întins o mânã cerºetoare cãtre
vreo mãrire pãmânteascã, cãtre acei ce uitã cã nu sãracii spãlau
picioarele lui Iisus, ci Iisus a spãlat picioarele sãracilor. Aºa
poet a fost Eminescu”. Cea de-a doua opinie aparþine poetului ºi
actorului Emil Botta, pe care am subliniat-o mai ales pentru elevii
prezenþi. Poezia se intituleazã Revizorul nostru ºcolar,

Eminescu… – ºi sunã astfel: „ªcolarul durerii / ce rãu a albit…
/ Anii, la urma urmelor, / anii. / Dar plânsul în hohote, / plânsul,
de ce? / Vai, revizorul nostru, / revizorul ºcolar, / domnul
Eminescu, / a fost tras pe roatã. / Când vei auzi creanga trosnind,
/ ia seama, spun: e osul lui, / al revizorului nostru ºcolar… /
Minþi, ºcolare, minþi, / am rãcnit, / Eminescu a fost rãstignit”.

O altã laturã a personalitãþii artistei Lia-Maria Andreiþã a þinut
s-o evidenþieze istoricul dr. Marian Neagu, directorul Muzeului
Dunãrii de Jos din Cãlãraºi. El a subliniat calitatea de diplomat în
Ministerul Afacerilor Externe a doamnei Lia-Maria Andreiþã care,
înainte de-a pleca la post (în Franþa ºi Italia) lucra în Direcþia
Relaþii Culturale, cu care a colaborat excelent. Impresionat de
mesajul patriotic al lucrãrii „Ce-þi doresc eu þie, dulce Românie”,
specialistul în istorie Marian Neagu aduce în discuþie anul 1919,
când marile puteri se codeau sã legifereze graniþele României
Mari. La acel moment decisiv, regina Maria, animatã de profunde
sentimente patriotice, a etalat în faþa Înaltei Comisii o tapiserie cu
înfãþiºarea României Mari, care a topit nehotãrârea, determinând
stilourile sã coboare pe fila Tratatului de la Trianon, cu toate
semnãturile necesare acestei confirmãri. Iatã rolul artei în istoria
neamului! – îºi încheie cuvântul domnul Marian Neagu.

A impresionat asistenþa, în continuare, cuvântul preotului-
scriitor Nicolae Truºcã, parohul Bisericii-monument din Negoeºti
(fostã mânãstire, ctitoritã din porunca Doamnei Elina, soþia
domnitorului Matei Basarab, la 1648) satul natal al Liei-Maria.
Între altele, el a subliniat cum este, cum trebuie sã fie femeia, în
viziunea Sfântului Ioan Gurã de Aur, citându-l (din memorie):
„Femeia trebuie sã aibã chipul luminat de blândeþe ºi mâinile
ocupate de muncã”. „Priviþi lucrãrile doamnei Lia Andreiþã – a
exclamat el – ºi-i veþi vedea ºi chipul ºi mâinile!”. Cuvioºia sa –
însoþit de cãtre distinsa doamnã preoteasã, Alexandrina – a mai
adãugat cã a studiat cu mult interes hrisoavele ce atestã istoria
mânãstirii ºi a satului ºi, „dupã opinia mea, aceastã aºezare se
pare a nu fi avut, de la Matei Basarab pânã în prezent, o
personalitate de talia doamnei Lia-Maria Andreiþã”. El a mai
spus cã artista, revenitã în satul natal Negoeºti, „este o bunã
credincioasã, merge în fiecare duminicã la bisericã, trãieºte în
legea Domnului nostru Iisus Hristos”.

Redactora de televiziune Laura Suzeanu, care a înregistrat ºi
transmis evenimentul prin studioul sãu TV (infoOltenita.ro) a
remarcat, în consonanþã cu opinia pãrintelui Truºcã: „Talentul
Liei-Maria Andreiþã este de la Dumnezeu, iar Acesta îi rãspunde
cu mângâiere la fiecare izbândã. Tapiseriile ei sunt ca un curcubeu
pe a cãrui potecã ne îmbie sã pãºim, artista fiind sigurã cã lumea
poate fi salvatã prin adevãr, frumuseþe, dragoste ºi luminã”.
Colegul ei de profesie, cantautorul Dumitru Dragon, ºi el patron al
unui studio TV (radioTVOltenita.ro) care a transmis, la rându-i,
manifestarea, a adãugat: „Lia-Maria Andreiþã este o rafinatã artistã
tapiserã, care demonstreazã o vastã cunoaºtere ºi stãpânire a artei
contemporane”.

A încheiat artista, care a mulþumit tuturor, împãrtãºind cu cei
prezenþi emoþia întâlnirii cu Eminescu – în timp ce din sofisticata
aparaturã electronicã a informaticianului Vifor Dorobanþu susura
glasul molcom al lui Mihail Sadoveanu citind „Sara pe deal”.

…În final, Lia-Maria Andreiþã, fiind cunoscutã ºi ca o apreciatã
scriitoare, a oferit autografe pe recentele sale cãrþi: volumul de
povestiri „Fântâna cu lacrimi” ºi romanul „În umbra sorþii”. I-a
þinut companie, cavalereºte, subsemnatul.
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Luminita Cornea,

O scrisoare ineditã a lui Virgil Cioflec cãtre G.T. Kirileanu

Prozatorul, criticul de

artã ºi colecþionarul român

Virgil Cioflec (1874-1948)

dovedeºte o sensibilitate

deosebitã ºi profunde

sentimente faþã de prietenii

sãi, importanþi cãrturari ai

vremii. Unul dintre aceºtia

este G.T. Kirileanu (1872-

1960), bibliofil, folclorist,

editor, valoros cãrturar,

membru de onoare al

Academiei Române.

Trei dintre scrisorile

trimise de Virgil Cioflec lui G.T. Kirileanu s-au publicat în 19771,

cele din 27 iunie 1920, din 23 septembrie 1920 ºi din 20 iulie

1939, toate redactate la moºia autorului din Mârºa2. Scrisori ale

lui G.T. Kirileanu a publicat de curând distinsul istoric literar

Nicolae Scurtu3. De puþin timp, am descoperit în arhiva Muzeului

Naþional al Literaturii Române din Iaºi (cota inv. 34.13.10.3176)

o scrisoare ineditã, scrisã ºi expediatã, din Mârºa, de Virgil

Cioflec cãtre prietenul sãu G.T. Kirileanu, în data de 15 august

1935.

Scrisoarea, la care facem referire, transmite sentimentele de

admiraþie ale autorului faþã de destinatar cu care împãrtãºeºte

durerea pierderii unui prieten comun, George Vîlsan (1885-1935),

geograf, scriitor, etnograf, membru titular al Academiei Române.

Remarcãm calitãþile artistice ºi reflecþiile înþelepte asupra vieþii ºi

morþii prezente în corespondenþa scriitorului Virgil Cioflec.

 Cioflec – Crevedia/Mârºa – Vlaºca, 15 August 1935

Bãdiþã dragã, scumpul nostr’ frate,

Dintr’u ’nceput îþi zic: sãnãtate!

Cu înduioºare ºi multã strângere de inimã luãm parte la

amãrãciunile ºi necazurile care nici în vacanþã nu vor sã te

ocoleascã. E fãcut omul sã robeascã ºi o viaþã întreagã sã fie

necãjit. Nãdejdea toatã iarãºi nu ne o putem pune în miracolul de

la Maglavit4! Amin, zic vouã ... ªi cum ne-am cutremurat, ca de

o catastrofã, de dispariþia dintrodatã în întunerec a blândului ºi

feciorenicului nostru Vâlsan! Regret din suflet cã în ultimul timp

l’am vãzut mai rar. Iatã-l alunecat în lumea fãrã reîntoarcere! Vai,

Doamne, laºi proºtii sã miºune ºi sã umple pãmântul cu rodul

ignoranþei lor nãtînge ºi flacãra asta pusã de Dumnezeire care în

imn de slãvire, curatã, se ridicã spre tine o ai chemat-o înainte de

vreme! Cumpãna judecãþii nu o avem bunã, fãrã îndoialã, dar

mare greºalã ºi mare pãcat s’a fost sãvârºit. Am citit ºi glãsuirea

lui Mehedinþi5: compoziþie stângace, ticluitã fãrã emoþie

admirativã, pomenire de mântuialã, artificialã, lipsitã de sfiala

cucernicã a morþii! Toþi cîþi l’au iubit ºi l’au cunoscut de aproape

au rãmas adânc impresionaþi. Un mare învãþat, poet cu suflet de

copil. Virginitatea sentimentelor ºi îndrãsneala lui blajinã, plin de

indulgenþã ºi de compãtimire pentru bieþii oameni, la nimeni altul

nu le vom mai întîlni. Pe dumneata, bãdie, fiindcã eraþi atît de

strînºi unul de altul, este o grea loviturã. Ultima datã, cînd ne-am

întîlnit, ºi-a aprins o þigarã. Nu ºtiu de ce i-am spus: – De ce

fumezi? Nu-þi face rãu? – Îmi face. Eu sunt pierdut! Vorbea

tremurat, cu un firicel de voinþã ce are sã se curme în curând.

Pãcat, mare pãcat! Bãdie dragã, nu ne uita. De pe unde eºti,

trimete-ne veste. Nouã, la amândoi, bine ºtii cît ne eºti de scump.

Te îmbrãþiºãm ca pe un frate mai mare ºi mai cuminte.

Zizi ºi Ciancu6.

1 G.T. Kirileanu, Corespondenþã, Ediþie îngrijitã, note, tabel

cronologic, bibliografie ºi indici de Mircea Handoca, Editura

Minerva, Bucureºti, 1977, p. 410-412.
2 Sat din fostul judeþ Vlaºca, azi în NE judeþului Giurgiu, la

graniþa cu Teleormanul.
3 Nicolae Scurtu, G.T. Kirileanu ºi contemporanii sãi, volumul

I, Scrisori cãtre Nicolae Iorga, Piatra Neamþ, Editura Acþiunea,

2012.
4 Maglavit – sat la 15 km de Calafat, unde, în 1935, ciobanului

Petrache Lupu i s-a arãtat însuºi Dumnezeu, sub forma unui

bãtrân cu barbã, dându-i misiunea sã îndemne oamenii la pocãinþã.
5 Simion Mehedinþi (1868-1935), geograf, geopolitician român,

fondatorul geografiei moderne româneºti, membru al Academiei

Române.
6 5. Zizi ºi Ciancu – diminutive cunoscute ale numelor lui

Virgil Cioflec ºi soþiei acestuia.

O paginã uitatã din istoria literaturii române o constituie opera

eseistului, traducãtorului ºi publicistului Alexandru Vianu (n. 21

iunie 1903, Giurgiu – d. 26 iulie 1936, Bucureºti). Fratele mai

mic al criticului ºi esteticianului literar Tudor Vianu, Alexandru

Vianu urmeazã Liceul Sf. Sava din Bucureºti (într-o scrisoare

datatã 26 iunie 1922, Alexandru îºi anunþa fratele cã a „isprãvit

cu liceul”, luându-ºi bacalaureatul „cu media foarte bine cu

laudã”). În 1925, absolvã Facultatea de Drept, unde audiase

cursurile ºi seminariile unor profesori prestigioºi precum ªtefan

Longinescu, Mircea Djuvara sau Dimitrie Gusti. Dupã moartea

tatãlui sãu, în 1926, îºi continuã studiile de Drept la Universitatea

Sorbona. La Paris urmeazã ideile grupãrii politice naþionaliste

„Action française”, avându-i în frunte pe Charles Maurras, Léon

Daudet, Henri Massis ºi se intereseazã de miºcarea catolicã.

Din aceastã perioadã parizianã dateazã o frumoasã

corespondenþã cu Tudor Vianu. Din tonul scrisorilor reiese

admiraþia ºi respectul lui Alexandru Vianu faþã de fratele mai

mare: „Vorbesc cu Codin în fiecare zi de tine ºi deseori paginile

scrise pe care le-ai lãsat aici constituie lectura noastrã ºi totdeauna

ea e interceptatã de exclamaþiile pline de satisfacþie ºi admiraþie

ale lui Codin ºi ale mele pentru observaþiile tale fine ºi subtile”1.

Tot din aceastã corespondenþã desprindem stilul de viaþã parizian

al tânãrului Alexandru, care se plânge cã Parisul este prea

obositor, excesiv de zgomotos, dar afirmã cã îl iubeºte pentru cã

„este un fel de raþiune suficientã a vieþii moderne”2.

În 1930, se întoarce la Bucureºti, unde, pe lângã activitatea de

barou, desfãºoarã o activitate publicisticã ºi culturalã. Începând

din anul 1931 este colaborator al revistei Libertatea, cronicar la

radio (la fel ca ºi Perpessicius) ºi deþinãtor al rubricii intitulate

„Actualitãþi literare franceze” în Revista Fundaþiilor Regale. În

Emilia MOTORANU

1932, alãturi de Sandu Tudor, Victor Hillard, Alexandru

Mironescu, aderã la Partidul Naþional Agrar condus de Octavian

Goga, de unde demisioneazã în 1935.

Alexandru Vianu a fost membru constant al Grupãrii Criterion

(asociaþie de filosofie, arte ºi litere care organiza conferinþe pe

diverse teme, urmate de dezbateri). Din acest grup au fãcut parte:

Mircea Eliade, Emil Cioran, Mihail Sebastian, Dan Botta, Sandu

Tudor, Eugen Ionescu, Petru Comarnescu, Constantin Noica,

Eugen Jebeleanu, Haig Acterian º.a.

Alexandru Vianu s-a consacrat unui gen cu ilustre tradiþii

publicistice: eseul. El a lãsat moºtenire un interesant grupaj de

studii, pe care fratele sãu, Tudor Vianu, le încredinþeazã tiparului

în anul 1937, dând volumului numele Libertate ºi culturã. În

aceastã lucrare, imn al spiritului de libertate supremã, scopul

tânãrului Vianu era sã  suprime confuziile ºi sã ordoneze ideile

într-un sistem riguros de referinþe: „vreau sã contribui la cronica

vremii noastre, la o cronicã activã care sã desluºeascã ºi sã militeze

în acelaºi timp”3. Volumul cuprinde un cuvânt înainte semnat de

Tudor Vianu, un scurt argument al autorului, o primã parte

consacratã problemelor legate de libertate ºi culturã, câteva eseuri

referitoare la ideea francezã în lume ºi o descriere a oraºului

Bucureºti aºa cum era vãzut în deceniul al treilea al secolului al

XX-lea. Intelectual desãvârºit, echilibrat în aprecieri, cumpãnit

în afirmaþii, capabil de inedite asocieri de interpretare, informat

în literaturã, filosofie, ºtiinþe sociale, Alexandru Vianu ilustreazã

tipul scriitorului cãrturar, preocupat de destinul omului de litere.

Motivele-pivot în jurul cãrora sunt alcãtuite articole despre

ideea francezã sunt: mentalitatea omului francez, spiritul lui

ancorat în actualitate, reflectarea acestei atitudini în literaturã,

armonia dintre tradiþia consolidatã a valorilor ºi impulsului spre

originalitate, conºtiinþa universalitãþii etc.

Alexandru Vianu pledeazã pentru un model al intelectualului

literat, moralist, dar care îºi exprimã liber convingerile politice ºi

are o ideologie. Tânãrul intelectual este promotorul ideii de

civilizaþie, al cãrei scop suprem este „perfecþionarea formelor

sociale ale vieþii ºi unificarea lor dupã reguli ºi concepþii egal

valabile pentru umanitatea întreagã”. Simpatia scriitorului faþã de

spiritul liberal al criticului Albert Thibaudet este evidentã:

„Indiferent de conþinutul ei ideologic, literatura francezã este

totdeauna socialã pentru cã se hrãneºte din observaþiile general-

valabile ºi se adreseazã tuturor. Toate aceste însuºiri fac din

literaturã expresia principalã a civilizaþiei franceze. Pe de altã

parte, asigurarea ideii de civilizaþie, a organizãrii ºi expansiunii

ei, cristalizarea în instituþii ºi norme de viaþã socialã incumbã

domeniului politic. Iatã de ce în Franþa un om politic creºte în

stima generalã în mãsura în care este ºi un om de litere”4.

Alexandru Vianu vede în tineret o putere autonomã, motivând cã

omul tânãr este sincer, conform cu sine, autentic, fiind format

sub apãsarea împrejurãrilor implacabile ale  anilor de dupã Primul

Rãzboi Mondial, manifestã o intransigenþã ºi o hotãrâre pe care

o reclamã dezorientarea generalã.

Din succinta bibliografie a lui Alexandru Vianu mai fac parte

o serie de scrisori cãtre fratele sãu, Tudor Vianu – Scrisori cãtre

Tudor Vianu (1916-1935), vol. I, ediþie îngrijitã de Maria

Alexandrescu Vianu ºi Vlad Alexandrescu, Bucureºti, Editura

Minerva, 1992 ºi vol. II, apãrut în 1994; o traducere ºi prefaþã la

Singur, strãbãtând Atlanticul de Alain Gerbault, 1934; o traducere

din limba francezã a comediei La brouille (Cearta), rãmasã în

manuscris.

1 Scrisori cãtre Tudor Vianu (1916-1935), vol. I, ediþie îngrijitã

de Maria Alexandrescu Vianu ºi Vlad Alexandrescu, Bucureºti,

Editura Minerva, 1992, p. 98-99.
2 Ibidem, p. 214.
3 Alexandru Vianu, Libertate ºi culturã, Bucureºti, Editura

„Tiparul universitar”, 1937, p. 12.
4 Ibidem, p. 111-112.

Un scriitor uitat: Alexandru Vianu
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Valeria Manta Tãicutu,

Valeria Manta Tãicuþu, poetã, prozatoare, critic literar, s-a nãscut pe 20 ianuarie 1956 în Comãneºti, Bacãu.

Studii: Universitatea „Al.I. Cuza” Iaºi – Facultatea de Litere (românã/francezã); Universitatea „PROHumanitas” Bucureºti – psihologie;

Institutul European de Limbi Strãine (englezã). Este profesoarã de limba românã în Râmnicu-Sãrat, preºedintã a Asociaþiei Culturale

„Valman”, redactor-ºef al revistei Spaþii culturale. Debut literar: 1990, revista Luceafãrul. Debut editorial: 2001, vol.  Monolog  pentru o

varã  târzie. Premii: Premiul I la Salonul literar Dragosloveni, 1986; Marele premiu la Festivalul Internaþional  „Lucian Blaga”, Sebeº, 2004;

Marele premiu la Concursul de poezie „Carmen Patriae”, Braºov 2005; Premiul special ºi Premiul revistei „Luceafãrul” la festivalul „George

Coºbuc”, Bistriþa-Nãsãud, 2005; Premiul pentru criticã al Fundaþiei „Luceafãrul”, 2006; Premiul USR filiala Bacãu pentru volumul Regatul

baroc, 2007; Premiul pentru criticã al filialei Bacãu a USR, 2009; Premiul filialei USR Bacãu pentru poezie, 2014. Cãrþi publicate: (versuri)

Citeºte, Ulise, ºi plângi, Ed. Premier, Ploieºti, 2005; Regatul baroc, Ed. Timpul, Iaºi, 2006; Laudate Dominum, Ed. Valman, 2012; Copiii

plictisiþi ai întâmplãrii, Editgraph, Buzãu, 2013; Vânãtoare de îngeri ºi crini, Editgraph, 2015; (criticã literarã) Basmul cult, antologie pentru

elevi, Ed. Valman, Rm. Sãrat, 2007;  Romanul Inorogului, Ed. Valman, 2008; Lecturi necesare, Ed. Casa Corpului Didactic, Buzãu, 2011;

(prozã): Monolog pentru o varã târzie, Ed. Rafet, Rm. Sãrat, 2001; Slalom sentimental, Ed. Rafet, 200l; Zece la puterea infinit, Ed. Alpha,

Buzãu, 2002;  Anul lui Irod, Ed. Tempus, Bucureºti, 2003; Mamin, Ed. Editgraph, Buzãu, 2010. Traduceri din Aristotelis Fragos, Triin

Somets, Marie Cardinal în revistele  Luceafãrul ºi Antares. Membrã a Uniunii Scriitorilor din România, din anul 2006. Polivalenþa literarã

a Valeriei Manta Tãicuþu probeazã culturã, talent, rafinament. Dar mai ales, un simþ al proporþiilor, al echilibrului între planuri spaþiale ºi

temporale, între real ºi imaginar, între aserþiune ºi ficþiune, între luminã ºi întuneric. Simte ºi ºtie când sã viseze ºi când sã lucreze cu unelte

inefabile pe coala albã de hârtie cu ale ei atâtea ispite, capricii ºi inhibiþii. Senzorialul trece prin filtrul cognitiv într-un flux captivant, îmbogãþit

cu sugestii, asocieri ºi îndrãzneli secondate de o distincþie temperatã ºi bine asimilatã. (Victoria Milescu)

timpul, aºa cum n-ar trebui sã fie

la lecþia de poezie, toate ceasurile

arãtau altã orã:

ceasuri lichide, în fond,

ceasuri acide,

pielea sub ele fierbea, sângele

se subþia cât sã poþi scrie cu el,

nici o literã nu mai stãtea

legatã de cealaltã;

ca la orice diferenþã de fus orar,

unele cuvinte îºi tãiau singure venele,

altele, pur ºi simplu, dormeau

când ar fi trebuit sã stea în picioare,

sã spunã ceva,

cum trece vremea, de pildã,

de ce este atât de elasticã,

de poþi face bungee-jumping cu ea,

sau de ce secundele la un loc

nu formeazã nici cub, nici mãcar cerc,

ci doar un biet covor zburãtor,

fix peste zdrenþele noastre

ticãind vinovat

otravã la încheietura zidurilor

trec prin aceste ore fãrã pãrere de rãu.

aici au fost petale de romaniþã

ºi dinþi de ciment ascunºi sub firul de iarbã.

betonierele macinã timpul, pânã când el

devine pastã verde, otravã de pus

la încheietura zidurilor.

port cu mine mirosul de var ºi nisip

dintr-o fereastrã într-alta,

pânã dispar golurile de aer din oase;

atunci voi zbura cu aripile cele noi, de duminicã,

aripile mov, cu sclipici,

sã se retragã vrãbiile, vãzându-le,

într-un zbor mai gelos sau poate doar mai vioi.

eu voi ºti

cum se lasã orele în urmã, fãrã pãrere de rãu,

cum face umbra, când n-are ce face

ºi iese din zid, cu sfoara-ngropatã acolo,

mãsurã a jertfei, caricaturã a ei.

biblicã

a fost o searã ºi a fost o dimineaþã,

soarele rãsãrea, ca ºi astãzi,

din mari cearcãne purpurii,

pieptãnând câmpia încâlcitã în scaieþi;

scoteam din fântânã nisip ºi

cumpãna urca sfidãtoare,

cu lãtratul din adânc prins în ea:

cãþelul pãmântului – îmi spuneai –

el seacã apele ºi sparge scoicile

lãsate-n adânc de marea pribegitã;

eu mã miram c-a fost searã,

c-a fost apoi o dimineaþã,

zeii mei stãteau cu seceta-n ei,

cu praful astupându-le gura ºi ochii;

puteam sã-i sparg, dacã voiam,

prima piatrã deja pornise,

puteam elibera noaptea ce zãcea acolo

de-o mie de ani;

am rãmas, însã, în teama

de cealaltã mie de ani, ca într-o rochie de mireasã.

þãrmul mãrii de la început

atâta praf ºi cuvintele noastre

lãsând urme de gheare,

urme de ºarpe târâº, spre mijlocul zilei,

urme fragile prin acest spaþiu

lipsit de sens, din care

pânã ºi umbrele au plecat;

nu mai vorbim, nu ne mai vedem,

nu ne mai atingem,

fiecare cu o paginã albã în faþã,

de pe care cuvintele au cãzut

neputincioase în praf;

când va veni vântul de searã,

de departe, de pe þãrmul mãrii de la început,

aici vor rãmâne doar dalele

mici ºi pustii, de culoarea cenuºii,

dalele acestea ieftine din comerþul en gros;

de pe ele, cuvintele noastre, ca ºi cum n-ar fi fost,

totuna cu praful dus tragic de vânt.

zidire

ora de tropot, ora de zgomot

ºi noi scriam cuvinte goale,

ne sãreau literele negre ca stropii

de noroi pe mâini ºi pe feþe:

cine sã ne înveþe mersul îngerului prin zgomot?

se sapã canale ºi fundaþii,

se zidesc umbre sub ziduri,

ziua rãmâne cu riduri,

cu zgomotul în ea,

uite, de aceea nu-þi spun care Anã mã naºte

înainte de termen,

ce mãnãstire mã paºte;

sunt pajiºte numai, cu flori mici

ºi albastre de in.

interogaþie

dedesubt este alt peisaj, dar

aceeaºi lunã cu margini de sânge

trage valurile la þãrm;

aici este tusea tabagicã,

venele ºvaiþer, pupila dilatatã din care

ies fluturi;

luna trage valurile la þãrm,

pescãruºii ciugulesc bãrcuþele

noastre de hârtie cu versuri în ele

nu mai ºtiu unde am murit:

aici sau dedesubt, în peisajul

cu luna de sânge?

pietrele casei

cine trezeºte aceastã ceaþã din

somnul ei alb?

- zurgãlãii mai sunã un timp, a pãrere de rãu,

când pe drumul înalt sãniile trec fãrã cai,

trase de umbre în sus,

spre fântâna de aur din cer;

acolo îngerii ard miresme sonore

pentru vrãbii ºi pomi;

în curând, va veni o amiazã cu pântecul ei lãbãrþat,

se va întinde lascivã peste pietrele casei,

le va citi, neînþelegându-le.

îngeri trãdãtori

în dimineaþa aceasta, oraºul se vede

printr-un parbriz nespãlat:

au scris pãsãrile pe el, cu ciocul ºi cu ghearele,

un poem obscur ca noi toþi;

merg iarãºi spre ºcoalã, alunec

pe versurile poemului ca pe frunzele ude;

e o toamnã de pâslã, care þine de frig

oasele cenuºii, ochii adânciþi în orbite

cine mai cântã în ploaie? – gura e plinã

de ruginã, de-atâta metal respirat,

tu te faci cã mã cauþi, ca sã mã strigi, cã mã vezi,

eu mã fac cã sunt vie,

dar e toamna bãtrânã, a vãzut, ca ºi mine,

multe mii de ceþuri ºi îngeri trãdãtori.

drumul

drumul spre ºcoalã nu este niciodatã acelaºi,

uneori trece prin inima de iasomie

a vreunei grãdini pãrãsite,

alteori numãrã coºuri cu crizanteme sau ocoleºte

troiene murdare, împinse pe trotuar, acolo

unde pulseazã încã urma atâtor paºi risipiþi.

poate cã e noapte ºi visez doar cã merg,

poate cã drumul nu-i decât un fel

de joc al imaginarului,

poate cã nici nu duce spre ºcoala

cu profil gothic, amestecându-ºi respiraþia

ce respiraþia ceþei,

poate cã e zi, poate cã e joc...- ei, ºi?

jertfã

în sfârºit, uite zãpada, cu fulgii ei legaþi

ca literele dintr-un cuvânt prea lung.

uneori uit sã citesc,

paginile cãderii sunt greoaie

în oraºul cu inimi în sicrie de plastic.

am murit cu toþii acum un secol,

seceraþi de ciuma roºie.

aici, sub fulgii care cad ca niºte litere,

se miºcã doar umbrele noastre,

scoase la aer din temelia

bibliotecilor ºi-a bisericilor cu geamuri sparte.

trec prin ele sutane purtate de vânt,

croncãnind a viscol;

nu-i nimeni sub cerul curgând sub formã de cruce,

crengi-rãvaºe de sticlã le mânã galopul

dintr-o parte în alta.

ºi mã întreb

noaptea se uitã adânc în mine,

mã scormoneºte ca pe un maldãr de frunze uscate;

pierdut e somnul, cernitã cãderea,

în privirea cea neagrã

umplu un corp care nu-mi aparþine,

o identitate de împrumut, ca a visului

prin ceaþa de toamnã.

mai are preþ poemul cu noaptea din el?
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Floricã DAN Dumitru DUMITRICÃ
STRIGÃ

PRIMÃVARA

Potopul iernii a trecut,

în suflet strigã primavara;

pe sus, tãcere-a dispãrut,

tunele de vãzduh, cocorii

strãpung s-ajungã-n  nord,

cu aripi nesfârºite berze,

halate albe fâlfâie venind

spre cuibul cât cãldarea;

ºi rate vin ºi cocostarci

spre groaza  bietei broaºte

Un piþigoi din, câþi ca noi,

azi þipã vesel, þi-þi varã,

parada primãverii e în toi

ºi cucul cântã colo-n luncã;

uitând pe , te, a sa consoartã,

repetã nesfârºitul, pup;

se strigã pitpalacul peste câmp,

un guguºtuc a sa iubitã,

îl cheamã,îl tot cheamã într-un nuc,

iar plopii, fãrã ciori rebele,

rãsuflã grabnic uºuraþi.

Vãzduhu-l umple ciocârlia

cu trilul sãu, trimis lui Dumnezeu.

Ici colo-au înflorit porumbe

ºi cucul e plecat hai-hui,

toti navetiºtii-ºi vãd de casã

când mugurii ce sorb luminã

pe ramuri aripile-ºi scot.

se prind alaiului toþi pomii,

roiesc albinele de zor,

când mierea creºte-n hexagon

polenul se aduce pe picior.

Raiul dacã vreþi sã-l ºtiþi,

grabiþi-vã, soseºte maiul

ºi-absoarbe totul ca pe-o boare

scãpatã dintr-un curcubeu.

Al zilei jar dã semne din cireº,

cãpºunile deºteaptã visuri

de mireasmã, pânã în rãrunchi;

salcâmii ne oferã a florilor

ciorchini, tot ocrotiþi de spini,

calmante pregãteºte teiul.

ºi totul a pornit spre varã,

cu sabiile-n soare, câmpul

se-nveseleºte înverzind

sub ploaia care-l frãgezeºte.

CU SEVA

DIN NOURI

Cu seva din nouri înfloresc ca neaua

Corcoduºii vremii, ici ºi colo-n sat,

Podoaba lor caldã le ridicã steaua,

Pe unde doar ochii sigur au umblat.

Vezi culori anume dau sã se ridice

De pe ramuri verzi ce urzesc cu spor,

Rozul mai ales insistent, cerbice

Dã ca sã aparã din noianul lor.

Culori sunt puþine ce vor sã aparã

Sã anunþe rod pentru varã plin

Sã ne fie viaþa veselã vioarã

Sã simþim în trupuri sufletul deplin.

Ne hrãneºte Domnul, cu-ale Sale roade,

Noi sã nu rãmânem aprige iscoade!

AZI ÎNFLOREªTE

MÃRUL

Azi  înfloreºte mãrul în albu-i rozaliu,

A iepurelui buze din mere voi gusta,

Cândva la toamnã când prin el voi adãsta,

De-oi îndrãzni pe-acasã pe vremea lui sã fiu.

Azi înfloreºte mãrul în felul lui tihnit,

Mireasma ºi-o trimite pe calea lui cu spor,

Pe unde ceasul este la fel fãrã de zor

ªi vântul o primeºte mai rãbdãtor, uimit.

Azi înfloreºte mãrul, cu pãrul s-a-ntâlnit,

Miresmele amândouã încet se-ntrepãtrund,

În vraja jor superbã insecte se ascund

ªi totul pare-n jur cumva de neoprit.

Azi mãrul înfloreºte ºi pomii toþi din jur

Întind iar ramuri blânde spre Sfântul din azur.

(Din volumul Momentul adevãrului,

în curs de apariþie la Editura Arefeana)

SUNT...

Sunt scama de nor ce se pierde

Pe aripa fugarului vânt –

În zarea de-albastru ºi verde

Deasupra pãmântului sfânt...

*

Sunt efemera floare-a câmpiei

Plutind cu macii pe lanul de grâu,

Sub trilul edenic al ciocârliei

Sunt funigel în timpul fãrã de frâu...

*

Sunt vaerul trist al unui cocor

Dar ºi viersul de pasãre fãrã hotar –

Sunt tânguire, iubire ºi dor,

Sunt chipul de lut pe al zãrii altar...

*

Sunt ca o brazdã necositã de fân

Visãtor rezematã de zare ºi vânt –

Sub lancea timpului indiferent ºi pâgân

Dar ºi cu bucuria vieþii în legãmânt...

*

Sunt scama de nor pe cerul albastru,

De vânt purtatã spre nicãieri –

Un cãlãtor vegheat de un astru

Cãtre oceanul nesfârºitei tãceri...

TIMPUL...

Ca douã raze rãtãcind prin univers

Ne-am întâlnit în pragul veºniciei,

Cu viaþa noastrã fugarã, cât un vers –

Plutind între tristeþi ºi oda bucuriei...

*

Timpul zbate de-a pururi din aripã

Prin existenþa noastrã prinsã cu o aþã –

Dar noi suntem deasupra-i cu efemera clipã

Cãci ºtim ce este neant darã ºi viaþã...

*

El are totul, noi clipa efemerã,

El are pururi nesfârºirea veºniciei

Dar visteria vieþii-i mai mult decât o erã

Cãci are-n ea esenþã – „Oda bucuriei...”

*

Cãlãtorim, corãbieri cu-o arcã spartã

Dinspre fugara bucurie spre lacrima tristeþii –

El are-nsingurarea cea deºartã

Când noi avem lumina ºi bucuria vieþii...

*

ªtiu, tu ne-nfrânt etern – vei triumfa –

Chiar de mã-alin cu lungi pãreri de rãu –

Efemeritatea mea n-o voi schimba

Cu sceptrul rece, fãrã viaþã – al tãu...

SUB LANCEA TIMPULUI...

Nu pot înfãºura timpul ca pe viþa de vie,

ªi nu-l pot ancora pe-un fluturat de aripã –

Cãci lunecã etern ne-nfrânt spre veºnicie,

Cu fiecare orã, cu prea fugara clipã...

*

Plutind ne-ndurãtor pe vadul lui deºart

Cu tot tumultul lumii cãtre-un þãrm de vânt,

Sub stelele de-apururea de cart

ªi cu deºertãciunea în veºnic legãmânt...

*

Pe ani, pe luni, pe nopþi pe ºi fugare zile

Mãrºãluind prin anotimpuri fãrã moarte,

Între fremãtãtoarele noianuri de file

Eu sunt efemerul semn în nesfârºita-i carte...

*

În curgerea lui mereu fãrã de-sfârºit,

Suntem aºezaþi ca funigeii-n vânt

Pânã cãdem în somnul liniºtit

Pe un ostrov al sfântului pãmânt...

Sandro Botticelli - Primavera

Din volumul Pe vadul timpului,

Editura Rawex Coms, 2015
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Un „triumvirat artistic”

Victoria Milescu

Anul acesta, spre a marca

împlinirea a 100 de ani de

la ceea ce s-a numit

miºcarea DADA, s-au

organizat atât în România

cât ºi în strãinãtate diverse

expoziþii de fotografii,

afiºe, texte, reviste,

simpozioane, lucrãri

dedicate lui Tristan Tzara,

iniþiatorul acestui curent

avangardist. Într-un astfel

de context se înscrie ºi cartea DADA – Triunghi epistolar (Editura

RawexComs, 2015) semnatã de Florin Colonaº, cunoscut în

presã datoritã articolelor dedicate unor artiºti români

contemporani, dar ºi un bun cunoscãtor al curentelor avangardiste,

dovadã cartea sa din 2013, Revizitând avangarda.

Dupã cum sugereazã ºi titlul, DADA – triunghi epistolar are la

bazã corespondenþa (1916-1920) a trei artiºti reprezentativi ai

dadaismului: Tristan Tzara, Marcel Iancu ºi Francesco Meriano,

doi români ºi un italian. Pasionat ºi de teatru, dl Florin Colonaº s-

a gândit la o punere în scenã a textelor, lucrarea de faþã fiind o

dramatizare cu indicaþii regizorale, e drept, minime. Cum s-a ajuns

ºi la reprezentare pe scenã, aflãm din spusele autorului. Mai întâi,

a apelat la directorul Naþionalului bucureºtean, actorul Ion

Caramitru, care a citit materialul, dar proiectul nu s-a concretizat.

În schimb, directorul nou-înfiinþatului teatru „Metropolis”, actorul

George Ivaºcu, a exclamat: „Ai nimerit unde trebuia!”. Astfel,

Soirée-ul Dada a vãzut lumina rampei la 29 octombrie 2007. Regia

i-a aparþinut cunoscutei Cãtãlina Buzoianu, care a venit cu ideea

unui spectacol-lecturã, cele trei personaje fiind interpretate de un

singur actor. Acesta a fost Vlad Ivanov, care a realizat un „one-

man show” solicitant ºi de excepþie. Cu talent ºi inteligenþã, Vlad

Ivanov a reuºit sã contureze fiecare personalitate din acest

„triumvirat artistic”, dar ºi sã sugereze trãsãturile epocii,

efervescenþa creatoare, spiritul nonconformist într-o Europã la

începutul Primului Rãzboi Mondial. Cea mai pregnantã figurã

este, evident, cea a poetului ºi eseistului Tristan Tzara. El se naºte

în 1896, într-o familie relativ înstãritã, la Moineºti, unde se aflã ºi

acum un monument dedicat memoriei sale, inaugurat la acea vreme

de profesorul Alexandru Piru. La 6 februarie 1916, Tzara fondeazã

la Zürich, în Elveþia, la Cabaretul „Voltaire” dadaismul, care clama

libertatea absolutã prin negarea absolutã a vechilor canoane, a

tradiþionalismului în artã ºi în viaþã. Se voia un protest împotriva

formelor constituite ºi pleda pentru spontaneitate, arbitrariu,

neprevãzut. „Dada se îndoieºte de orice” spunea iniþiatorul,

nebãnuind ce influenþã uriaºã va avea aceastã miºcare asupra

literaturii, muzicii, plasticii, dansului etc. Prietenul sãu, Marcel

Iancu, de aceeaºi vârstã, 20 de ani, este pictor, arhitect, face

xilogravuri colorate reproduse în revista La Brigata a italianului

Franceso Meriano, de 21 de ani, cel de-al treilea autor epistolar,

care într-o viaþã scurtã, de nici 40 de ani, a realizat foarte mult; a

fost: director de ziar, profesor universitar, parlamentar, consul

general al Italiei în câteva þãri din lume ºi a fãcut chiar ºi o scurtã

vizitã în România. Între cei trei tineri se naºte un sentiment de

solidaritate vizând aceleaºi idei ºi idealuri. Se informeazã reciproc

despre evenimente, se sprijinã în promovarea operelor personale,

cu însufleþire ºi sinceritate. Tzara are revista Dada, Galeria Dada,

Colecþia Dada ºi colaboreazã cu nume importante, încercând sã

atragã artiºti din întreaga lume: Hans Arp, Max Ernst, André

Breton, Louis Aragon, Marcel Duchamp etc. Tzara îi scrie febricitat

lui Meriano despre lucrarea sa Première Aventure céleste de

Monsieur Antipyrine (1916, cu ilustraþii de Marcel Iancu), dar ºi

despre vremurile tulburi din România declarându-ºi apartenenþa

de român. Samuel Rosenstock, evreu, îºi ia pseudonimul  Tristan

Tzara pentru a-ºi exprima starea de spirit, „trist” în þara, de care nu

se dezice. „Sã nu uitãm cã sunt român ºi cã sufãr mult pentru

soarta þãrii mele ºi pentru faptul cã nu pot pleca pe front. Cred cã

acest argument este suficient de convingãtor pentru a arunca o

luminã asupra poziþiei mele. Fãrã îndoialã, rãzboiul va lua sfârºit

prin victoria noastrã!”

În pofida unor dificultãþi de limbã – Meriano scrie în italianã,

în francezã, ba chiar în românã cumpãrându-ºi un dicþionar italian-

român, cei trei se înþeleg perfect, se susþin  promovând aceleaºi

idealuri. Tonul obiºnuit este cel cordial ºi doar rareori se strecoarã

lamentaþii privind unele greutãþi sau lipsa banilor. E menþionat

fugitiv ºi la modul ludic felul în care prietenul Marcel Iancu

,,împuºcã francul”, împreunã cu fratele sãu, Jean, fãcând turnee

nocturne prin restaurante, cântând cântece franþuzeºti ºi româneºti

pentru câþiva bãnuþi. ,,În privinþa laturii financiare vã comunic:

suntem cu toþii lefteri! Ce folos cã spiritualmente suntem bogaþi,

atâta timp cât prin buzunarele noastre suflã vântul”. Cu o curiozitate

juvenilã, tot Tzara aminteºte impresia pe care i-a fãcut-o Lenin:

,,...acum, câtva timp am cunoscut un personaj interesant, care

preferã sã se manifeste mai mult în spaþiul public, decât printre

noi. Am aflat cã se numeºte Vladimir Ilici Ulianov. Este un rusnac.

Poartã barbiºon. Un tip citit, fãrã doar ºi poate! Habar n-am ce

hram poartã! L-am urmãrit întâmplãtor la o întrunire într-o piaþetã

din vecinãtate, unde þinea un discurs înflãcãrat, cu o pregnantã

tentã politicã ºi o bunã impostaþie vocalã. Vorbea cu multã

dezinvolturã germana.” Tzara îi admirã pe revoluþionari. Cu

timpul, radicalismul lui se domoleºte, pleacã la Paris, opera sa

cãpãtând mai multã cãldurã ºi coerenþã. Moare în 1963, fiind

înmormântat în cimitirul Montparnasse.

Piesa lui Florin Colonaº, deºi de dimensiuni reduse ºi ieºind

oarecum din tipic, are o indiscutabilã valoare de document.

Reînvie personaje care au fãcut istorie literarã, amintindu-ne de

acei tineri minunaþi care ºi-au trãit cu pasiune ideile, convingerile

ºi au acþionat pentru a le pune în operã. Celor trei le-a lipsit

internetul de azi, care face comunicarea mai rapidã, dar nu le-a

lipsit talentul. Nu le-a lipsit entuziasmul care dizolvã graniþele

comoditãþii, ignoranþei, intoleranþei.

Constanþa CRUDU

Nu existã un moment mai potrivit sã descifrãm tainele

fenomenului DADA-ist, al cãrui centenar îl sãrbãtorim în acest

an, 2016, decât sã aducem în atenþia celor interesaþi o ineditã

piesã de teatru aparþinând domnului Florin Colonaº, intitulatã

sugestiv DADA – Triunghi epistolar (Editura Rawex Coms,

2015), o interferenþã de genuri literare ºi de texte aflate la graniþa

cu beletristica.

Inclus în miºcarea culturalã avangardistã alãturi de futurism,

constructivism, suprarealism ºi altele, dadaismul ºi-a gãsit adepþi

în boema intelectualã a începutului de secol XX, dezamãgitã ºi

înºelatã de lumea burghezã care-i trimitea sã moarã în rãzboiul ce

nu putuse fi evitat. Tot în spirit de frondã, intelectuali de diferite

naþionalitãþi, artiºti – în special scriitori, pictori, sculptori, arhitecþi,

actori – au ales calea exilului pornind spre neutra Elveþie.

Revenind la cartea lansatã în septembrie 2015, aceasta este

precedatã de o documentatã prefaþã asupra fenomenului DADA,

vizând etimologia incertã a termenului, prezentarea celor doi

români refugiaþi la Zurich, Tristan Tzara ºi Marcel Iancu, iniþiatorii

acestui curent nonconformist, ce nega arta tradiþionalã, pledând

pentru libertatea absolutã, despre relaþia lor cu un reprezentant al

avangardei futuriste italiene, Francesco Meriano, cu care au purtat

o asiduã corespondenþã pe parcursul a patru ani, între 8 decembrie

1916 ºi 26 martie 1920, ani tulburi în Europa mãcinatã de prima

conflagraþie mondialã. Totodatã este dezvãluitã ºi scânteia, geneza

operei, precum ºi demersurile fãcute de autor pentru ca piesa sã

vadã lumina rampei la Teatrul Metropolis din Bucureºti, în toamna

lui 2007, beneficiind aºa cum merita, de o interpretare remarcabilã

ºi de un regizor pe mãsurã.

Ca orice text dramatic, este precedat de lista personajelor, Tzara,

Iancu ºi Meriano, toþi tineri de 20-21 de ani, insistându-se asupra

câtorva trãsãturi fizice individualizatoare ºi a vestimentaþiei sau

asupra unor gesturi ori preocupãri. „Caietul de regie” al

Triunghiului epistolar menþioneazã ºi contextul spaþial: Elveþia,

camera de hotel modestã unde locuia Tzara, ce primea desele

vizite ale pictorului Iancu ºi Italia, patria lui Meriano. Didascaliile,

ce au ºi expresivitate artisticã, prezintã decorul sugestiv, cele

douã încãperi aflate la sute de km, fondul muzical, bineînþeles,

avangardist ºi cortina „pe care sunt imprimate publicaþii tot

avangardiste.” Astfel e creatã atmosfera aceea, a unei Europe

învinse, ce include o oazã propice unei arte noi ºi niºte personalitãþi

care, refuzând, renegând, duc o „muncã distructivã” promovând

antiliteratura, antimuzica, antipictura.

Tematic, creaþia surprinde existenþa, relaþiile interumane, creaþia

efervescentã din oraºul elveþian care s-a propagat cu rapiditate

pe întregul continent ºi pânã la New York.

Structura ºi compoziþia piesei nu urmeazã convenþia clasicã,

nefiind compartimentatã în acte ºi scene, un singur tablou poate,

þinând seama de unitatea de loc. ªi dacã reperele temporale nu au

fost fixate de autor, întrucât le aflãm din suita celor 33 de scrisori,

conflictul dramatic este bine susþinut, aducând în prim plan

opoziþia dintre liderul dadaist ºi societate, neconcordanþa dintre

mentalitatea epocii ºi aceea a celor trei tineri exuberanþi, convinºi

cã vor schimba canoanele artei.

Ceea ce pare bizar e cã Tzara ºi Iancu nu l-au cunoscut pe

italian, dar comunicã prin intermediul  scrisorilor, la început

chiar sãptãmânale, pentru ca în final, între ultima ºi penultima sã

se interpunã trecerea unui an. Ei fac schimb de idei, îºi trimit

reciproc revistele pe care le conduc, respectiv DADA ºi La Brigata.

Pãtrundem, treptat, în lumea artisticã europeanã, a tinerilor

angrenaþi în miºcarea apãrutã în iunie 1916 la Zurich. Astfel,

italianul Meriano, la dorinþa expresã a românilor, promoveazã ºi

el, în paginile propriei reviste ºi ale altora la care colaboreazã,

principiile ce-i cãlãuzesc, câºtigând tot mai mulþi adepþi pânã în

1920, când „Italia este tulburatã de DADA!” În Elveþia, unde se

aflã sediul „Cabaretului Voltaire”, au loc conferinþe despre arta

modernã, vernisaje ale unor expoziþi de picturã, se editeazã albume

precum cel intitulat Opt gravuri pe lemn de janco cu un poem de

Tr. Tzara sau Circuit total par la lune et par la couleur, revista-

catalog „Cabaret Voltaire” editatã de Hugo Ball, având colaboratori

pe Picasso, Marinetti, Arp, Modigliani etc.

Începând cu a douãzeci ºi treia scrisoare, relaþiile par a se rãci

din motive mai mult obiective. Meriano se înscrie la ªcoala

militarã din Parma în toamna lui 1917, iar aceasta îl împiedicã sã

rãspundã prompt la scrisori. Apoi, pare a se îndepãrta de miºcare

deºi La Brigata continuã sã aparã, dar se îmbolnãveºte ºi este

nevoit sã-ºi gãseascã alte surse de subzistenþã: bibliotecar ºi

profesor universitar. Salvator este efortul celor trei de a învãþa

limba celuilalt, mai mult ca autodidacþi, gest de nobilã prietenie

aºa cum aratã ºi formulele de adresare – „Dragul meu prieten” –

sau finale – „O caldã, frãþeascã strângere de mânã”. Sã fi contribuit

la încetarea relaþiei faptul cã Meriano nu reuºise sã-i publice în

presa italianã câteva manuscrise trimise de Tzara sau cã acesta, la

rândul lui, refuzã textul lui Binazzi, considerându-l poetic ori cã

pune condiþii prea drastice pentru a-i publica un volum în Caietele

DADA? În ultima scrisoare expediatã, Tzara îºi expune crezul

artistic, prevãzându-i sfârºitul: „DADA cautã sã demonstreze ºi

sã consolideze o mentalitate modernã, care este foarte adevãrat,

riscã de a fi trecãtoare. Sunt convins cã nu toate cele publicate în

revistã vor rãmâne ca valori literare. Consider însã, cã pentru

moment, documentul trãit are o încãrcãturã intens emoþionalã.

Acesta este rezultatul stãrii mele de spirit”.

Alte elemente ale instanþelor comunicãrii, personajele sunt unele

reale, dar simbolice, precum Tristan Tzara, pãrintele dadaismului

care a transformat manifestul în gen literar, pledând pentru hazard

în locul logicii, pentru absolut: „Pentru a face o poezie dadaistã/

luaþi un ziar,/ decupaþi,/ amestecaþi-le într-un  sãculeþ/ le scoateþi

ºi le copiaþi în ordinea în care au fost extrase”. Pe lângã preocupãrile

privind avangarda în general, el pãstreazã legãtura cu þara mãcar

sufleteºte: „sã nu uitãm cã sunt român ºi sufãr mult pentru soarta

þãrii mele, crezând în victoria noastrã”.

Marcel Iancu este considerat în cercurile dadaiste un mare

pictor, colaboreazã la reviste, la expoziþii, vinde propriile albume

sau cautã cu fratele sãu prin cafenele ºi localuri de noapte din

Zurich stipendii pentru proiectele grupãrii, cãci sunt lefteri ºi aºa

cum constatã cu amãrãciune Tzara „ce folos cã spiritualmente

suntem bogaþi, atât timp cât prin buzunarele noastre suflã vântul?”

Chiar prima copertã a volumului redã o operã emblematicã a

dadaismului, „Cabaret Voltaire”, dispãrutã în 1924. Portretele ºi

desenele se gãsesc expuse la Muzeul de Artã.

În ceea ce priveºte pe Francesco Meriano, tânãrul italian cu o

activitate prestigioasã, el s-a unit într-un crez comun cu cei doi

români, formând, pentru câþiva ani un „triumvinat” artistic, marcat

de o efervescentã creatoare pe care, în mod fericit, a reuºit sã o

redea dramaturgul Florin Colonaº prin epistolele scenarizate.
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Cunoscut mai ales pentru

preocupãrile sale eminescologice

(între altele este ºi autorul unei piese

de teatru – Aceºti netrebnici care ne

conduc – titlu preluat de la autorul

Luceafãrului poeziei noastre, text

care reconstituie ultima zi ºi ultimul

articol publicat de Eminescu la

Timpul, un subiect abordat pe larg

ºi de cãtre Nicolae Georgescu într-o

carte de acum câþiva ani), domnul

Miron Manega, o prezenþã pe cât de

discretã tot pe atât de interesantã în

presa culturalã, a publicat de curând

douã volume de versuri (Rostiri ºi

Inscripþii pe poarta Infernului,

Editura Pim, Iaºi, 2015), a cãror originalitate ni s-a impus atenþiei

încã de la primele pagini, dincolo de care am descoperit un autor

erudit ºi cu o experienþã poeticã surprinzãtoare.

Inscripþii pe poarta Infernului, subintitulat Erezii în formã

fixã, prin asta înþelegând – ceea ce, de fapt, existã ºi în carte – nu

numai sonete, rondeluri, gazeluri ºi alte tipuri de texte lirice, ci ºi

haiku-uri, gen de scrieri mai nou intrat în orizontul de creaþie al

poeþilor noºtri, dar devenit, în ultimele douã-trei decenii de largã

rãspândire (menþionãm în treacãt cã existã chiar ºi o „Societate

Românã de Haiku”).

Haiku-ul (formã de poezie aparent facilã la poeþii noºtri, însã

cu o încãrcãturã filosoficã ºi artisticã profundã ºi adevãratã,

mãsuratã în câteva sute de ani la japonezi) nu este cel care îi dã

nota originalitãþii domnului Miron Manega, aceasta gãsindu-se,

fãrã îndoialã, în celelalte structuri lirice aºa-numite „fixe”, amintite

mai sus.

Tematic, poezia domnului Miron Manega mi se pare a fi o

îndelungatã ºi profundã meditaþie asupra vieþii ºi a condiþiei

umane (mai ales a creatorului!), cum lesne se poate observa din

chiar primul sonet, unde o anume melancolie transpune cititorul

într-un spaþiu aproape sacru: „Ni se fãrâmã digurile când/

Imaginate pãsãri le-nfioarã,/ Pentru a mia - sau a câta oarã?/ Dar

tot mai rar din somn alunecând/.../ ªi uite-aºa te descompune

visul/ Ca un venin albastru, ca un vin,/ Rãmân din tine mâinile ºi

scrisul,/ Fragilã raclã-a timpului puþin.” (Cumplitele egrete).

Vedem aici, bine asimilate, ecouri din Ion Pillat, dar ºi din Blaga

ori Magda Isanos ori din astãzi cu totul uitatã Otilia Cazimir.

Cântãreþ al iubirii, precum odinioarã trubadurii, autorul preferã

rostirea poeticã în singurãtate, cel mai adesea, judecându-se pe

sine în raport cu adorata lui, pe care o implorã sã-i primeascã

mãcar „privirile”: „Cum ai putea, iubito, sã mã suferi/ Aºa cum

sunt: bãtãtorit de halte,/ Cu rãni perfide, izbucnind invoalte,/

Lãtrate de cohortele-þi de nuferi” (Intrarea în templu). Alteori

iubita e doar o închipuitã, aidoma unei fãclii pe care poetul ar

dori-o prinsã într-un fel de horã în jurul lui, ca în Rondelul

fãcliei:  „Iubito care nu exiºti/ decât în mintea mea candrie,/ Mi-

e dor nãprasnic sã te miºti/ În jurul meu ca o fãclie/... Ce mult

mi-ar fi plãcut sã riºti/ O imposibilã beþie./ Fãclie stinsã ce

confiºti/ Iubirea noastrã naºparlie”.

De o cu totul altã facturã ni se pare a fi cel de al doilea volum

(apãrând în acelaºi an; nu ºtim ordinea în care s-au tipãrit ºi nici

vreo datare a autorului nu ne pune în temã care dintre cãrþi – ºi

când! – a fost scrisã mai întâi), 7 rostiri, în care autorul porneºte

de la ºapte citate din Biblie, citate care, fãrã a fi în vreun fel

ilustrãri didactice ale „temelor” de acolo, justificã, în subtext,

ideile din Cartea Sfântã. Este de remarcat cã aici întâlnim nu

numai o înnoire a mijloacelor (autorul a renunþat la formele fixe

ºi abordeazã cu dezinvolturã versul liber), ci ºi a conþinutului

propriu-zis. Prea puþine versuri evocã iubiri actuale sau trecute,

poetul bãtând ceva mai departe, cãtre metafizicã ºi introspecþie.

În context, aºadar, nu e de mirare sã descoperim ºi o timidã

încercare de artã poeticã: „sunt partea de neatins a lucrurilor/

lãuntrul ºi numele/ cântecul ºi tãcerea cântecului/ amintirile, dorul,

absenþa/ ºi toate câte þi le aºez dinainte/ în timp ce tu spulberi

totul/ cu un surâs” (A treia rostire).

Printr-o rãsturnare de planuri, în Ultima rostire, domnul Miron

Manega reuºeºte sã ofere un poem antologic, poate cel mai frumos

din toatã cartea: „luaþi ºi mâncaþi/ le-a spus/ acesta este sângele

meu/ dar vinul/ li se împietrise/ pe buze// eu sunt lumina lumii!/

a strigat/ ºi tãcu/ Întunericul”.

Deopotrivã meditativ ºi fin observator al miºcãrilor sufleteºti,

introspectiv ºi nostalgic, cãutând sã descifreze semnele tainice

ale Universului ºi sã se convingã, pe de altã parte, de marile

adevãruri statuate în Biblie, etern ºi general valabile, domnul

Miron Manega ºi-a adjudecat poezia ca pe un mod de existenþã -

de unde ºi împlinirile pe care aceste douã cãrþi le atestã din plin.

Literatura domnului Miron Manega

Doamna Maria Calciu este o poetã discretã, mai puþin cunoscutã

în lirica româneascã, deºi scrie cu un talent neobiºnuit, într-un

mod aparte, aproape incomparabil cu alþi autori deja consacraþi,

deºi este, pânã în prezent, autoarea urmãtoarelor volume de

versuri: Cântecele anotimpului copt, Nenumite, Fata care vede

prin haos, Ceasul din mine, Sânge de frunze, Fugã de aripã,

Golul din ciob, Dincolo de nimeni, Pietre cu vise de statui, Ochii

din fulger, Dimineþi fãrã Noapte, Desene pe vis, apãrute la

Fundaþia Scrisul Românesc, Semne, Tracus Arte, Artemis, Betta

ºi altele.

Natura profesiei sale îi impune mai multã discreþie decât altora,

stând retrasã, faþã de mulþimea zgomotoasã a liricilor care vor,

neapãrat, sã aibã prizã la public. Felul ei de a scrie: sugestiv, simbolic, prin metafore ornante,

construite pe spaþiul a câtorva versuri, gen Lucian Blaga, ori prin încifrarea liricã, asemenea lui Ion

Barbu, o face mai greu înþeleasã, de la prima lecturã, iar polivalenþa resurselor sale expresive îi

determinã pe unii cititori mai sensibili, chiar ºi pe câþiva critici literari, ca Emil Lungeanu, Aureliu

Goci ºi alþii sã dea creaþiilor sale o interpretare

diferitã. Dar, în viziunea unor poeþi de mare

talent, ca Aurelian Titu Dumitrescu ori Mircea

Bârsilã, de la Piteºti, versurile autoarei se

desfãºoarã în intersectãri de lumini ºi culori, într-

o interpretare în cunoºtinþã de cauzã. Fiindcã

pãrerea mea este cã nimeni nu poate înþelege

mai bine un poet talentat decât un alt poet talentat,

valenþele lor fiind mai receptive decât cele ale

criticilor literari, într-o dispoziþie mai apropiatã

de interpretarea corectã.

Dar frumuseþea poeziilor Mariei Calciu mi se

pare a fi resemnificatã mai bine de cãtre Nicolae

Georgescu – un eminescolog de elitã.

Am fãcut aceastã fugarã trecere prin câteva

cronici literare despre cãrþile Mariei Calciu, ale

unor personalitãþi avizate pentru a reliefa

dificultatea descifrãrii acestor versuri pe mai

departe: „Sub orice prag ce pare a fi crescut din

fluturi / gãsesc un vis / întruna revisat / un gând

uitat ori nelãsat sã plece / spunându-mi cã sunt /

toate / frânturi din umbra ta // din dorul tãu de

cântec / cântat / de multe ori” (Pragul de fluturi,

p. 15).

Creaþia Poetei pluteºte parcã undeva între

Planeta Soarelui ºi Planeta Albastrã: „Þi-am spus cândva / cã nu au cum sã treacã mai mult / de douã

zãri / de la plecarea mea din trena / unei pietre / lângã un pas chemat de tine chiar acolo” (Ochiul

negru, p. 16).

De fapt, în aceasta constã talentul deosebit al Mariei Calciu: în sensul cã deschide unele direcþii

lirice, pe care nu le mãrgineºte, declanºând o astfel de tensiune în mintea cititorului încât acesta

încearcã sã meargã mai departe, sã completeze cu emoþiile declanºate în sufletul sãu de cele citite:

„De ieri nu am mai coborât / acolo unde cavaleri ai umbrelor de fum / veneau / târziu sã te înveþe /

cum sã dezlegi încã o noapte / cu plinul unui singur gând ce aºtepta / sã fie / spre nicãieri alt drum”

(Lacãte spre ieri, p. 36).

Succesul, pe mai departe, al poetei Maria Calciu depinde doar de forþa sa de autodepãºire.

(Maria Calciu, Sâmburi de comete, Editura Rafet, Râmnicu-Sãrat, 2015)

Nu am o bucurie mai mare decât aceea când întâlnesc o tânãrã inteligentã, talentatã ºi cultã, care

se dedicã poeziei. Aceasta din douã motive: cã mai sunt creatori care cred cu adevãrat în triumful

talentului lor, în condiþiile unei economii de piaþã concurenþiale ºi, în al doilea rând, pentru cã

poezia este tot mai puþin solicitatã de cititori.

Dar tânãra Mihaela-Mariana Cazimirovici nu þine seama de aceste inconveniente. Ea vine

curajoasã, hotãrâtã, sensibilã ºi dotatã cu un talent creator deosebit, în câmpul înflorit al literaturii

române, dornicã sã rãmânã ºi sã se afirme. Astfel, aparþine batalionului victorios al tinerilor

creatori, care ne vor urma ºi ne vor duce mai departe idealurile artistice, dincolo de piedicile

momentane ºi de timpul nefavorabil.

În primul sãu volum de versuri, Adevãrurile lutului, tipãrit în anul 2014, la Editura Rawex

Coms, autoarea ne-a dovedit cã e vorba de o

predispoziþie nativã mobilizatoare, cu o dãruire

sufleteascã pânã la succes. Intuindu-i vocaþia ºi

perseverenþa, criticul literar Florin Iordache scria:

„Ideile poetice, logodirea cuvintelor, înºiruirea

versurilor albe ºi profunzimea gândirii, toate la un

loc sunt de o limpezire de cristal a fondului poetic,

pe care autoarea îl stãpâneºte cu dexteritate”.

Iar despre cealaltã apariþie, la care mã voi referi

în continuare, talentata scriitoare Ioana Stuparu

afirma: „Mihaela Maria Cazimirovici se aflã la cel

de al doilea volum de poezii, care impresioneazã

prin ineditul creaþiei, dar ºi prin ineditul prezentãrii

cu graficã proprie. Poemele ei sunt arderi lãuntrice,

râvnitoare de libertate.”

Ce mai am de adãugat? Cã autoarea cultivã

versuri de-o mare distincþie: „muºti cu putere/ din

limitele vieþii/ pânã la visul frumos/ acolo/ te minþi

din nou” (Mereu, p. 10).

Acest volum pare o îmbinare sentimentalã de

iubire, dãruire ºi creativitate, desfãºuratã într-un

singur poem, cu un refren, marcând, dupã fiecare

parte parcã, treptele afirmãrii. Reluãrile sale poartã

un titlu unic: Poem cu sufletul din cioburi, dar

textul este puþin modificat: „sub/ fereastra/ gândului/ se/ aºtern/ orbitele/ tuturor/ temerilor” (p.

75). Aceastã frânturã liricã, pe verticalã simbolizeazã parcã o Coloanã a Infinitului spiritual al

poetei.

Procedeul este remarcat ºi de talentata scriitoare Eliza Roha, care semneazã „Cuvântul înainte”:

„Poemul Când fluturii nasc cioburi se defineºte ca un cuprins literar-filosofic în care se înfiripã

infinitul gândirii, renaºterea spiritualã succesivã. Poetica tinerei doamne încântã prin delicateþe ºi

atrage prin forþa cuvântului, prin stilistica rafinatã, inteligentã, prin povestea iubirii ºi a speranþei,

în care cititorul se poate regãsi la orice vârstã” (p. 8).

Eu adaug înflorirea ºi armonia unor sintagme, specifice, încât întreaga construcþie pare

complementarã, într-o alcãtuire arhitectonicã în creºtere. Acestea, sugestiv echilibrate ºi economia

de cuvânt cerutã de versificaþia modernã par definitorii pentru revãrsarea sentimentalã a autoarei,

sugerând dorinþa ei de afirmare ºi încrederea în victorie: „veºmânt nou/ în izbucnirea primei

celule/ nimeni nu pare surprins/ veºnicia întoarcerii în alb/ se scãldã în orbire/ teama se rupe-n

fuga dimineþii” (Primãvara oamenilor care fug, p. 105).

Nu-mi mai rãmâne decât sã-i urez succes ºi o aºtept cu o altã carte, la fel de convingãtoare ºi

frumoasã ca primele douã apariþii ale sale.

(Mihaela-Mariana Cazimirovici, Când fluturii nasc cioburi, Amanda Edit, Bucureºti, 2015)

FORÞA DE
AUTODEPÃªIRE

TINERI CARE NE
URMEAZÃ
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Cine aduce rãzboiul în EuropaMotto: Nicio þarã nu poate trãi la nesfârºit în pace,

nici chiar SUA. (George Friedman)

Analizele ºi evaluãrile efectuate de experþi politico-militari

grupaþi în echipe de cercetare multidisciplinare, au relevat o serie

de concluzii interesante privind viitorul Europei ºi a-l omenirii în

contextul multiplicãrii ºi adâncirii rivalitãþilor geopolitice între

SUA ºi partenerii regionali, conflicte în care a fost atrasã cu

abilitate ºi Europa.

De fapt, anul 2015, a fost de consolidare ºi verificare a viziunii

SUA în legãturã cu Strategia de Securitate pentru viitorul deceniu

care are drept motto: „Rãzboi, rãzboi, mai mult rãzboi, sub toate

formele”. De la rãzboaie asimetrice, la rãzboaie energetice,

rãzboaie ale monedelor (cu China ºi þãrile din BRICS), rãzboaie

preventive pentru torpilarea planului de integrare a UE în zona

de comerþ asiaticã (Silk Road), cât ºi de prevenire a consolidãrii

cooperãrii comerciale ºi tehnologice între Rusia ºi Germania.

Renumitul scriitor ºi politolog Noam Chomsky sublinia cã:

„SUA sunt cel mai mare pericol pentru pacea lumii”. Aceastã

apreciere nu este întâmplãtoare, ci are la bazã doctrina de politicã

externã ºi de securitate a SUA, elaboratã în 1992 de Paul

Wolhowitz având drept ghid recomandãrile formulate de fostul

consilier prezidenþial ºi reputat analist de geopoliticã ºi

geostrategie, Zbigniew Brzezinski. Aceastã doctrinã de securitate

a fost completatã pe parcurs cu unele nuanþe strategice în funcþie

de culoarea politicã a celor care s-au perindat la Casa Albã, însã

osatura ºi obiectivele au rãmas aceleaºi.

Pentru a înþelege mai bine comportamentul SUA la nivelul

politicii globale în deceniile urmatoare, va invit sã ne aplecãm

asupra conceptelor strategice care stau la baza doctrinei de

securitate amintitã.

Astfel, în politica sa externã, SUA nu va mai tolera niciodatã

existenþa unui rival militar considerabil (cum a fost URSS) ºi va

acþiona (eventual militar) ori de câte ori este riscul apariþiei unui

posibil rival (China), sau a consolidãrii forþei unui rival mai

vechi (Rusia). Deci, SUA va acþiona preventiv chiar dacã în

mod real nu existã riscul de rãzboi, sau un pericol iminent pentru

securitatea SUA. Pentru a se pune în miºcare complexul militaro-

industrial, este de ajuns sã se contureze apariþia unei puteri militare

ºi economice emergente ºi concurentã în zonele de interes pentru

SUA. Aceste evenimente sau ipotetice ameninþãri se transformã

imediat în pretexte pentru a se motiva intervenþia militarã:

combaterea terorismului, intervenþie umanitarã, eliminarea unor

dictatori incomozi (chiar dacã pânã mai ieri au fost parteneri ai

SUA), apãrarea unor principii (libertate, democraþie, lupta

împotriva corupþiei etc.).

Aceasta fiind planºa de lucru, întelegem de ce în ultima jumãtate

de secol SUA a investit enorm în creºterea capacitãþilor nucleare,

a creat noi arme de distrugere în masã, tot mai sofisticate, capabile

sã loveasca chirurgical þinte în orice punct al planetei, a creat o

adevaratã reþea globalã de baze militare ºi scuturi antirachetã,

alocã anual resurse economice pentru introducerea

nanotehnologiilor în crearea de arme ale viitorului etc. etc.

Toate aceste acþiuni urmãresc un singur scop ºi anume

asigurarea în continuare a hegemoniei militare ºi tehnologice în

cadrul NATO ºi de a-ºi conserva poziþia de jandarm  planetar.

Dar, cu toatã aceastã forþã militarã ºi economicã de care dispune

SUA, o analizã realistã ne indicã faptul cã cel puþin la orizontul

urmãtorului deceniu, forþa ºi influenþa NATO vor scãdea dramatic,

pânã la desfiinþare. Investiþiile tot mai consistente ale Chinei ºi

Rusiei în modernizarea ºi interoperabilitatea forþelor armate, cu

accent pe dezvoltarea flotei militare ºi aeriene, cât ºi existenþa

Iranului ºi Coreei de Nord, vor conduce la limitarea semnificativã

a influenþei ºi controlului SUA asupra mãrilor ºi oceanelor

planetei. Prezenþa pe tabla de ºah a geopoliticii a acestor noi

actori, la care mai putem adãuga ºi Turcia (care are poziþii

versatile), va îndemna SUA la prudenþã ºi la intervenþii ºi

operaþiuni militare hollywood-iene pentru a demonstra cã rãmâne

singura superputere a planetei, dar acþiunile sale vor viza þãri

nesemnificative din punct de vedere militar, situate la mare distanþã

de frontierele sale, evitând confruntãri directe cu puteri regionale.

Drept urmare, SUA va continua sã inventeze noi ameninþãri de

securitate, pentru cã acestea deschid noi oportunitãþi de afaceri

pentru bãnci, companiile producãtoare de armament ºi echipament

militar ºi nu în ultimul rând pentru a-ºi menþine hegemonia pe

piaþa internaþionalã a vânzãrilor de armament.

Doctrina de securitate a SUA se bucurã de sprijinul unor

grupuri de presiune bine organizate ºi extrem de puternice ale

elitei economice, financiare, politice ºi militare, care acþioneazã

asupra Congresului ºi Senatului pentru a se adopta o politicã

externã agresivã, în dispreþul normelor dreptului internaþional ºi

rezoluþiilor ONU.

Dar, spre surprinderea acestor grupuri de presiune arondate la

Iluminati, Bildelberg, Bohemienien Club, Trilaterala º.a., opinia

publicã americanã, o parte tot mai însemnatã din actualele ºi

fostele cadre de informaþii ºi din Pentagon, realizând gravitatea

continuãrii amplului program de manipulare ºi dezinformare sub

drapelul luptei împotriva terorismului, a „inamicilor potenþiali”

Rusia, China, Iran, Coreea de Nord pentru pacea ºi stabilitatea

internaþionalã, au recurs în ultima perioadã la acþiuni deschise de

condamnare a  acestui tip de comportament imperial ºi de solicitare

în scris preºedintelui Obama sã intervinã ferm pentru a preveni

implicarea SUA într-o aventurã militarã  împotriva Rusiei ºi

altor rivali militari.

În numãrul 1 al Buletinului Informativ al Asociaþiei Culturale

„România în lume” (2005) scriam un articol ce purta titlul

sugestiv: UE ºi SUA parteneri ºi rivali. Prin acesta, trãgeam un

semnal de alarmã cã nu peste mult timp rivalitatea ºi divergenþele

de opinii privind lupta împotriva terorismului, invadarea Irakului

ºi Afganistanului, relaþiile cu Rusia ºi China, se vor transforma

treptat în confruntãri diplomatice deschise ce vor afecta viitorul

relaþiilor euroatlantice. Ne reamintim de embargoul dur aplicat

de SUA companiilor ºi produselor franceze ca o consecinþã directã

a poziþiei exprimate de preºedintele Franþei, Jaques Chiraq de

condamnare a intervenþiilor militare în Irak ºi Afganistan, fãrã a

se þine seamã de rezoluþiile ONU.

Apoi, am asistat, începând cu 2010-2011 la pregãtirea

operaþiunilor de intelligence ºi militare americane ºi israeliene de

lansare a Primãverii Arabe, care viza de fapt torpilarea proiectului

franco-german de integrare economicã, politicã ºi militarã a þãrilor

arabe din Orientul Mijlociu Extins, în Uniunea pentru Mediterana.

Ce a urmat cunoaºtem. Important pentru SUA ºi Israel este cã

s-a reuºit rãsturnarea dictatorilor neascultãtori ºi instalarea

haosului într-o zona de influenþã a UE.

A urmat, cum era firesc, lichidarea televizatã a lui Osama bin

Laden, maurul care îºi fãcuse datoria ºi trebuia sã pãrãseascã

scena. S-a pregatit apoi intrarea în scenã a unui alt actor mai

„fioros, care sã producã panicã ºi sã ameninþe pacea lumii” –

Statul Islamic (ISIS), care în câteva luni a reuºit, ca prin miracol,

sã cucereascã vaste teritorii din Irak ºi Siria, sã se declare Califat

cu ºeic, drapel, armatã bine organizatã ºi surprizã, sã-ºi batã ºi

monedã proprie! Prin aceastã miºcare inteligentã, strategii

israelieni ºi americani au reuºit sã adânceascã disensiunile între

musulmani, transformate în conflicte sângeroase între sunniþi,

ºiiþi, yazidzi, kurzi, pe de o parte ºi între musulmani ºi creºtini pe

de altã parte. Sute ºi mii de arabi creºtini au fost mãcelãriþi,

lãcaºuri culturale ºi de cult jefuite ºi apoi dinamitate, ºtergându-

se rãdãcinile creºtinismului plãmãdit în acest areal.

Europa a asistat neputincioasã la escaladarea conflictului,

neintervenind în apãrarea creºtinilor, ceea ce ridicã serioase semne

de întrebare, în ciuda cererilor disperate ale acestora. Nici biserica

catolicã nu s-a grãbit sã intervinã. S-a limitat doar la mesajele

pacifiste lansate de Suveranul Pontif. Singurã Rusia a lansat o

serie de acþiuni diplomatice ºi militare pentru salvarea creºtinilor,

dar acestea au fost limitate.

Un alt moment crucial pentru viitorul relatiilor SUA-UE l-a

constituit organizarea marelui exod musulman spre Europa, care

ne aminteºte de ieºirea din Egipt, acþiune doveditã de serviciile

de informaþii austriece ca fiind organizatã ºi finanþatã prin

intermediul organizatiilor non-guvernamentale aparþinând

miliardarului american G. Soros, aceleaºi care au fost implicate

în rãsturnarea guvernului Ianunkovici.

Marºul cãtre Europa, cu direcþii precise Franþa ºi Germania, a

cuprins pe lângã cetãþeni refugiaþi din Siria ºi un numar important

de musulmani din Irak, Afganistan, Pakistan, þãri dovedite cã

spijinã în diverse moduri ISIS. Ciudat cã, în atentatele sângeroase

care s-au produs în ultima perioadã în Europa, teroriºtii aveau

documente de identitate eliberate de þãri din Occident, erau

cunoscuþi serviciilor de informaþii ca având preocupari suspecte

ºi cu toate acestea au reuºit sã-ºi punã în practicã planurile

teroriste.

Surprinzãtor pentru cei care au studiat fenomenul ISIS este

aderarea la organizaþia teroristã, într-un timp record, a numeroºi

tineri europeni care s-au dovedit a fi cei care executau cu cruzime

ºi sânge rece ostaticii europeni capturaþi. Este o problemã extrem

de gravã, care ar trebui sã neliniºteascã guvernanþii Europei

întrucât exprimã o formã extremã de manifestare anti-sistem, a

unor tineri marginalizaþi social ºi profesional, care se considerã

o generaþie fãrã identitate.

Pe fondul emoþional ºi plin de groazã generat de atentate ºi

vacarmul exodului musulman, aveam nevoie ºi de o avertizare

directã din partea SUA în direcþia Germaniei prin mediatizarea

fãrã precedent a scandalului comercial privind exporturile pe

piata americanã a autoturismelor Volkswagen, semnalate cã ar

avea defecþiuni la calculatorul de bord. Mãsura a vizat centrul

vital al economiei germane ºi anume exporturile, care contribuie

cu 60% la PIB-ul þãrii, distrugând astfel mitul produselor

fabricate în Germania.

Sãrbãtorile de Crãciun au adus lacrimi ºi furia cetãþenilor

germani  ºi din alte þãri europene care au fost þinta unor acþiuni

violente ºi de agresiune sexualã din partea unor imigranþi

musulmani proaspãt sosiþi, generând reacþii pe masurã din partea

organizaþiilor de extremã dreapta neo-naziste ºi islamofobe. Nu

întâmplãtor asistãm acum la un alt fenomen ºi anume reeditarea

în tiraje de sute de mii de exemplare a cãrþii Mein kampf, având

autor pe  Adolf Hitler.

Situaþia din Europa este departe de a se stabiliza, dimpotrivã,

pe mãsura trecerii timpului problemele de integrare socialã ºi

profesionalã promise de guvernanþi pentru noii veniþi se dovedesc

a fi extrem de complicate ºi nu întrunesc votul contribuabilului

european confruntat cu propriile probleme generate de criza

economicã ºi cu rata destul de mare a ºomajului, care afecteazã în

mod direct tineretul ºi persoanele în varstã. Dupã toate aceste

probleme, þãrile europene bogate se confruntã ºi cu reacþia

comunitãþilor de musulmani ºi est europeni care ocupã periferiile

marilor oraºe ºi vãd în prezenþa noilor veniþi afectarea propriilor

interese a cãror rezolvare a fost amânatã de autoritãþi. Cu siguranþã

cã Europa va fi teatrul confruntãrilor violente între grupurile de

imigranþi proveniþi din valurile anterioare de refugiaþi cu cei care

au luat cu asalt continentul în ultimele luni ale anului 2015, în

rândul cãrora s-au strecurat agenþii ISIS.

Surprinzator cã, deºi Europa se aflã sub asediul unui Islam tot

mai agresiv ºi intolerant, Comisia ºi Parlamentul European au gãsit

de cuviinþã sã recomande renunþarea la confecþionarea felicitãrilor

dedicate Naºterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru a nu

jena comunitãþile musulmane. În plus, lanþurilor de magazine sã

evite reclamele obiºnuite pentru carnea ºi produsele de porc.

Pe un alt plan, în teatrele de operatiuni din Irak ºi Siria, în mod

surprinzãtor, dupã intervenþia eficientã a aviaþiei ruseºti împotriva

zonelor ocupate de  ISIS, s-a alãturat acestor acþiuni ºi SUA,

Marea Britanie ºi Arabia Sauditã.

Am asistat la o miºcare strategicã specialã când un avion de

luptã rusesc a fost doborât de cãtre forþele aeriene turce la frontiera

cu Siria, eveniment care a pus în dificultate viitorul relaþiilor

dintre Rusia ºi Turcia, tandem care-ºi propunea sã dezvolte o

reþea energeticã solidã pentru aprovizionarea cu gaze naturale ºi

þiþei din zona Asiei Centrale ºi Mãrii Caspice a þãrilor europene.

Odata pusã în miºcare aceast plan al exodului musulman cãtre

Europa, strategii americani au reactivat acþiunile de consolidare a

prezenþei militare ºi de intelligence pe aliniamentul Marea Balticã

– Marea Neagrã, realizând un „cordon sanitar” constituit din

þãrile baltice, Slovacia, România, Bulgaria, Ucraina, izolând astfel

Rusia  de Europa Occidentalã ºi îndeosebi de Franþa ºi Germania.

Aºa se face cã anul 2016 debuteaza pe fondul prezenþei

gãlãgioase ºi violente a musulmanilor adãpostiþi în tabere la

marginea marilor oraºe ºi într-un climat geopolitic tensionat,

marcat de evoluþia situaþiei din Orient ºi de amplificarea „agitaþiei”

în Moldova ºi Ucraina.

Cei ce vor lectura acest material ar putea crede cã autorul este

anti-american, cã exagereazã în legãtura cu implicarea SUA atât în

treburile  Orientului Mijlociu Extins, cât ºi în cele ale Europei, cã

prezenþa scutului american instalat la Deveselu ºi a forþelor terestre

americane pe teritoriul þãrii noastre ar fi o binecuvântare, cã SUA

ne vor proteja de o eventuala intervenþie militarã a Rusiei etc.

În 2012, când lansam cartea  România între scutul american

antirachetã ºi katiuºa ruseascã, atrãgeam atenþia ca pe lângã

problemele tehnice ºi de mediu pe care le ridicã acest proiect

militar, scutul s-ar putea transforma într-o ploaie de stele dacã ar

intercepta deasupra României rachete trimise de Rusia.

Sã dea  Domnul sã nu se întâmple o asemenea catastrofã care

ar putea afecta dramatic existenþa noastrã pe meleagurile strãbune.

Vom trãi ºi vom vedea!

Pentru a veni în sprijinul celor expuse mai sus ºi spulbera

suspiciunile de subiectivitate, voi aduce drept argumente evaluãrile

ºi recomandãrile formulate de douã respectabile voci

ale establisement-ului american, specializate în diplomaþie ºi

geopoliticã. Este vorba de Henry Kissinger ºi George Friedman.

Sã dãm mai întai cuvântul nonagenarului H. Kissinger, fost

secretar de stat în administratia Nixon, membru al Bohemian

Club, Bilderberg etc., alãturi de foºti preºedinþi americani, militari

de rang înalt, diplomaþi, elite ale marii finanþe ºi corporaþii.

„SUA le-a  momit pânã acum pe China ºi Rusia, iar ultimul

cui în sicriul lor va fi Iranul, care este desigur, principala þintã a

Israelului. Am permis Chinei ºi Rusiei sã se recupereze dupã

sovietizare, pentru a le da un sentiment fals de bravado, acest

lucru va duce la un deces foarte rapid al ambelor state. Suntem ca

þintaºul iscusit care-l provoacã pe începator sã ridice arma ºi

atunci când încearcã bang-bang!. Rãzboiul care vine este grav,

încât o singurã superputere va câºtiga ºi aceea suntem noi. Acesta

este ºi motivul pentru care UE este într-o grabã aºa de mare

pentru a forma un suprastat, pentru cã ºtiu ce se apropie, iar

pentru a supravieþui Europa va trebui sã fie un singur stat întreg

ºi unit. Aceastã grãbire a lucrurilor mi-a aratat cã ei ºtiu bine cã

ceea ce urmeazã este foarte aproape. O, cât de mult am visat la

acest moment încântãtor! [...] Cine controleazã petrolul,

controleazã naþiunile, cine controleazã mâncarea controleazã

oamenii... [...] Am spus armatei cã trebuie sã cucereascã în jur de

ºapte þãri din Orientul Mijlociu pentru a le exploata resursele ºi

aproape cã ºi-au încheiat treaba. Am ajuns la ultima cãrãmidã de

temelie, adicã Iranul, care într-adevãr va înclina balanþa. Cât timp

mai pot sta deoparte China ºi Rusia ºi sã se uite cum America

curãþã terenul? Marele Urs ºi Secera chinezã se vor trezi din

somnul lor, moment în care Israelul va trebui sã lupte cu toatã

puterea ºi cu toate armele, pentru a ucide cât mai mulþi arabi.

Sperãm cã, dacã totul merge bine, jumatate din Orientul Mijlociu

va aparþine Israelului. [...] Din cenuºã vom construi o societate

nouã, o nouã ordine mondialã, va fi doar o singurã superputere

rãmasã ºi un singur guvern global. Nu uitaþi! SUA are cele mai

bune arme, avem cea mai bunã tehnologie, pe care nici un alt stat

nu o are ºi vom scoate aceste arme atunci când este momentul.

[...] Dacã nu aþi auzit tobele rãzboiului, înseamnã cã sunteþi surzi...

ªi un sfat: dacã sunteþi persoane obiºnuite, atunci puteþi sã vã

pregãtiþi pentru rãzboi prin mutarea la þarã ºi construirea unor

ferme, dar trebuie sã vã luaþi armele cu voi, cãci hoardele înfometate

nu vã vor da pace. De asemenea, chiar dacã elitele vor avea

(continuare în pag. 11)
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paradisurile lor sigure ºi adãposturi specializate, acestora

trebuie sã le fie fricã în timpul rãzboiului cã civilii de rând le vor

ataca adãposturile.” (29 ianuarie 2015, New York)

Acum sã punem în oglindã ºi discursul lui George Friedman,

preºedintele STATFOR, la Consiliul de Afaceri Globale (4

februarie 2015, Chicago).

Pornind de la aprecierea sa cã „Nici o þarã nu poate trãi la

nesfârºit în pace, nici chiar SUA”, G. Friedman precizeazã

auditorului cã „vor fi conflicte în Europa ca cel din Iugoslavia ºi

Ucraina, ajungându-se la rãzboaie civile”, subliniind cã SUA nu

are relaþii cu Europa. „Avem relaþii cu România, Franþa, dar nu

existã o Europa cu care sã avem relaþii. [...] Întrebarea care se

pune este dacã Ucraina va fi o zonã tampon între Occident ºi

Rusia, va rãmâne neutrã sau va adera la NATO, sau dacã NATO

a mers prea departe în Ucraina, în aºa fel încât hotarul sã fie la 75

km de Stalingrad ºi la 500 km de Moscova? Cu puþinã vreme în

urmã, Comandantul ºef al forþelor terestre din Europa, gl. Ben

Hoges a efectuat o vizitã în Ucraina unde a anuntat oficial cã

instructorii militari ai SUA vor veni în aceastã þarã. De fapt, a

fost acolo sã distribuie medalii militarilor ucrainieni, deºi

protocolul militar al SUA precizeazã ca medaliile nu trebuie

acordate strãinilor. Dar a facut-o, arãtând prin asta cã armata

ucrainianã este a lor, a SUA. Dupã care a plecat. SUA livreazã

arme, material de artilerie ºi alte materiale þãrilor baltice, Poloniei,

României ºi Bulgariei. Toate aceste operaþiuni SUA le face pe

cont propriu, fãrã NATO, pentru cã deciziile NATO trebuie luate

în unanimitate de toþi membrii. Scopul acestor manevre este ca

SUA sã instaleze un cordon sanitar in jurul Rusiei, iar Rusia

ºtie. Rusia are impresia cã SUA vor sã dizolve Federaþia Rusã,

dar scopul nostru este nu de a-i omorî, ci doar sã-i rãnim, sã le

producem pagube. În orice caz, ne-am întors la fostul joc.

SUA controleazã oceanele lumii. Este în interesul lor

primordial ºi este un lucru bun. Cel mai bun mijloc ca sã nu fim

atacaþi de flota duºmanã, este sã-i împiedicãm sã o construiascã.

Politica pe care o recomand este cea promovatã de R. Regan faþã

de Irak si Iran. SUA  le-a pus sã se bata între ele, dar nu împotriva

noastrã. Este cinic, nu este moral, dar a funcþionat... SUA nu

este în mãsura sã-i ocupe pe toþi, iar în momentul în care cizmele

noastre ating pãmântul, suntem în minoritate. Deci nu avem trecere

politicã peste tot, dar avem posibilitatea ºi abilitatea în primul

rând, sã susþinem variate forþe care se confruntã între ele, de

aceea folosim tactica atacurilor pentru sticãciuni (spoiling atacs),

care destabilizeazã inamicul.

SUA nu pot interveni peste tot in lume. Trebuie sã intervenim

selectiv ºi foarte rar, intervenþia militarã fiind ultima opþiune.Nu

putem interveni peste tot ca un imperiu.

Englezii nu au ocupat India, ci au luat statele individual ºi i-au

fãcut sã se batã unii cu alþii. Englezii au instalat apoi ofiþerii lor la

conducerea armatei indiene. [...]

Imperiile care au încercat sã domneascã în þãrile ocupate, au

fost un eºec, aºa cum s-a întamplat cu arealul nazist, pentru cã

nimeni nu are atâta putere sã domneascã direct. [...] Prin support

politic, economic, militar, sfaturi ºi in cazuri extreme, procedãm

ca în Japonia, Vietnam, Irak, Afganistan, prin atacuri pentru a

produce stricãciuni ºi pentru a ne asigura hegemonia, folosindu-

ne de pretextul luptei împotriva terorismului...

Extremismul islamic nu este o ameninþare la adresa securitãþii

SUA, ci o problemã de care ne vom ocupa, dar altele sunt

interesele pentru politica noastrã externa. Dupã primul ºi al doilea

rãzboi mondial ºi în perioada razboiului rece, interesele noastre

prioritare au vizat relaþiile dintre Germania ºi Rusia, pentru cã

dacã îºi unesc eforturile, avem o mare problemã. Scopul nostru

principal este sã ºtim cã acest lucru nu se va întampla niciodatã...

Pentru Rusia statutul Ucrainei este esenþial. Ruºii nu pot sã

plece. Pentru SUA, dacã ruºii continuã sã atace Ucraina, trebuie

sã intervinã pentru a-i opri. De aceea, SUA încep aceste acþiuni,

ca cele ale lui Hoges, adicã instalarea în România, Polonia,

Bulgaria, Þãrile baltice, de trupe de intervenþie. Nu avem un

rãspuns la întrebarea ce va face Germania în aceastã situaþie,

când cordonul de securitate va izola Germania de Rusia.

Fostul cancelar german, Schroder este în Consiliul de

supraveghere GAZPROM. Nemþii au o relatie compexã cu ruºii.

Nemþii nu ºtiu ceea ce vor face în condiþiile în care o parte

importantã a exporturilor merg spre Rusia. Pentru SUA este

important sã împiedice unirea capitalurilor ruseºti cu tehnologia

germanã ºi capitalurile germane cu resursele naturale ºi

capacitãþile industriale ruseºti. Cum putem sã împiedicãm aceastã

combinaþie? SUA doresc sã loveascã aceastã combinaþie cu linia

de demarcaþie între Marea Balticã ºi Marea Neagrã. Cel care îmi

va spune cum va reacþiona Germania, îmi va spune care va fi

viitorul Europei în urmãtorii 20 ani. Germania este o putere

economicã, dar este fragilã geopolitic ºi deci nu ºtie niciodatã

unde ºi cum îºi va vinde exporturile.”

Dupã cum am putut observa, asistãm la al treilea val geopolitic

care se abate asupra Europei, când tot mai des în cercuri oculte se

pune obsesiv întrebarea: pacea ºi prosperitatea promise de pãrinþii

fondatori ai UE au devenit realitate sau sunt doar iluzii?

Europa de azi, aflatã sub asaltul unui islam agresiv ºi intolerant

va reusi sã supravietuiascã ºi sã depãºeascã provocãrile interne

generate de adâncirea crizei economice, volatilitatea euro ºi a

pieþelor externe, a tendinþelor de reînviere a naþionalismului

extremist ºi secesiunii, va putea face faþã presiunilor SUA,

Germaniei  ºi Rusiei asupra þãrilor din est pentru a le subordona

propriilor interese ºi mai putin intereselor unei Europe unite?

Se va putea trece peste prejudecãþile ºi tragediile istorice, care

urmãresc ca un blestem ºi dezbinã statele europene? Istoria ne-

a demonstrat însã cã rezolvarea conflictelor în interiorul Europei

s-a facut în mod ciclic, prin spasme violente. În acest context

european ºi internaþional tensionat ºi cu o stabilitate incertã, se

pune întrebarea dacã în cazul unui conflict major îºi va da cineva

viaþa pentru ºi in numele Europei?

Este o întrebare gre,a care exprimã impasul ºi rãscrucea istoricã

în care am ajuns.

Se pare cã, marile puteri europene se vor ghida ºi de aceasta

datã în relaþia cu þãrile de pe frontiera de est dupã sloganul lansat

de Adolf Hitler ºi anume „Unica datorie a popoarelor din estul

Europei este sã ne serveascã pe noi pe plan economic”.

De altfel, asistãm la un paradox al democraþiei ºi o ironie a

istoriei prin apariþia pe piaþa germanã ºi nu numai, a lucrãrii Mein

kampf (scriã în 1923 de Hitler) în zeci de mii de exemplare cu

intenþia de a fi tradusã în mai multe limbi. Aceasta ne aminteºte

de faptul ca elitele Germaniei naziste au creionat, înaintea tuturor,

construcþia unei Europe unite, însa prin forta armelor. Dacã mai

comparãm etapele parcurse de pregãtirea realizãrii UE cu planul

conceput în 1943 de feldmareºalul Goring, vom observa

similitudini izbitoare.

Acelaºi personaj afirma cã „Dupã pãrerea mea, chiar dacã

pierdem rãzboiul, nimic nu ne va  împiedica sã orientam evoluþia

Europei în sensul realizãrii Europei unite”. ªi într-adevar, nimic

nu i-a împiedicat!

Revenind la izbucnirea unui nou rãzboi în Europa, cu

amãrãciune trebuie sã recunoaºtem cã el nu va afecta în mod

direct SUA, Rusia sau Germania, întrucât acestea vor prefera sã

aplice lovituri în zonele de „întâlnire” geostrategice, cele afectate

în mod dramatic vor fi þãrile aflate pe aliniamentul între Baltica ºi

Marea NEAGRA, þintã sigurã fiind ºi România.

Din nou Romqnia se aflã la o mare încercare a destinului.

Sã sperãm ca vom reuºi ºi de aceastã datã sa supravieþuim, dar

pentru aceasta este nevoie sã ne întoarcem cu faþa la Dumnezeu,

singura noastra nadejde în vremuri tulburi, pentru cã în asemenea

momente alianþele politico-militare s-au dovedit înºelatoare ºi

efemere.

Sã înþelegem mai bine îndemnul ºi profunzimea cuvintelor

lãsate de pãrintele Iustin Pârvu, duhovnicul poporului român,

înainte de a pleca la Domnul: „Pentru bani omul se duce pânã la

capatul lumii, pentru Dumnezeu, de cele mai multe ori, nu se

duce nici la Biserica de peste drum!”

Punând în oglindã situatia internaþionalã a începutului de an

2016, ameninþatã de izbucnirea unui rãzboi în Orientul Mijlociu

Extins, în care vor fi atrase Europa, SUA, Rusia ºi alte puteri cu

interese în zonã, cu mesajul de anul nou 1883 scris de poetul ºi

publicistul de geniu Mihai Eminescu, vom realiza cã istoria se

repetã iar  elitele conducatoare  rãman surde la zãngãnitul armelor

ºi la sunetul sfâºietor al trompetelor care anunþã o nouã catastrofa

pentru umanitate ºi pentru scumpa noastra Românie, ale cãrei

frontiere ar putea fi din nou amputate.

Dar sã dãm cuvântul înflãcãratului patriot român: „Anul ce-

ncepe nu inspirã multã speranþã, nu anunþã multã bucurie. Poporul

este asezat între furtuna ce vine din Apus spre a întâmpina pe cea

din Rãsãrit... Din nou chestiunea Orientului sau mai bine zis a

împãrþirii împãrãþiei otomane e obiectul ce preocupã lumea politicã

ºi se poate ca evenimentele din Egipet sã fi fost cel dintâiu stadiu

al chestiunii... În acest conflict, pe care viitorul îl indicã cu

claritate, ce se va alege de cei mici?

Poporul mic este pus tocmai ca o muche de despãrþire între

furtuna ce vine din apus pentru a întâmpina pe cea din rãsãrit.

Oricare ar fi soarta armelor, oricare norocul rãzboiului, oricât de

înþeleaptã va fi politica micului popor, rezultatul evenimentelor

va fi totuºi stabilirea unei preponderanþe politice, pururea fatalã

nouã, chiar dacã nu ne-ar ameninþa cu nimicirea totalã...

Totuºi, starea noastrã deºi nu depinde de noi, ºi va fi determinatã

de alþii, ar trebui ca guvernul sã nu se ocupe cu chestiuni care au

menirea sã agite opinia publicã...

E pãcat ºi nedemn ca în situaþia gravã în care ne aflãm sã mai

jucãm comedia luptelor lãuntrice” (Timpul, 1 ian.1883)

Sã sperãm cã acest apel disperat ce ne transmite peste veacuri

Mihai Eminescu, sã fie auzit de ºeful statului, parlament,

guvernanþi ºi politicieni care vor trata cu patriotism ºi

responsabilitate misiunea incredinþatã de români, de a ne apãra

de ameninþãrile externe ºi interne, de a apãra unitatea ºi

indivizibilitatea teritoriului patriei, udat generos cu sângele

înaintaºilor noºtri.

Interesant este cã pericolul unui nou rãzboi mondial a generat

o miºcare la nivel gobal de alianþã a tuturor iubitorilor de pace ºi

bunã înþelegere între naþiuni, care propune unirea energiilor

pozitive într-un flux energetic benefic, care sã anihileze forþele

întunericului ºi rãzboiului.

Sã sperãm cã acest moment anunþã începutul creãrii unei

civilizaþii spirituale, bazatã pe credinþa în Lumina Divinã care va

pãtrunde în cele mai întunecate colþuri ale planetei ºi va schimba

modul de gândire ºi de viaþã al oamenilor.

Dumnezeu sã pogoare harul Iubirii ºi Înþelepciunii asupra

conducãtorilor lumii pânã nu este prea târziu!

(urmare din pagina 10)

Cine aduce rãzboiul în Europa

RÃZBOI

Vezi, fata tatii, aºa-i la rãzboi,

n-ai timp sã te gândeºti la nimic,

eºti mai mereu pe muchie de cuþit.

Eu am fãcut la grãniceri,

era o noapte cu stele, mirosea a fân cosit;

de unde fân? doar moartea trecea cu coasa

pe-acolo.

Cine mi l-o fi scos pe rusu-ãla-n cãtare?

L-am somat scurt: Stai cã traaag!

Serghei sau cum mã-sa l-o fi chemat

a ridicat mâinile ºi-a bâiguit româneºte:

Nu trage! Copii!

Nenorociu’ a scos poza ºi-a pus-o-n dreptul

inimii;

ªi-acuma trage, Miticã, trage mã boule!

tu, care n-ai tãiat o gãinã-n viaþa ta,

care plecai la MAT când se tãia porcu’,

trage, soldat, n-auuuzi?!

Am armat, ãla tremura ca varga,

pozhaluysta

am tras un foc în sus ºi i-am strigat tare:

fuuugi!

blagodarya!

apoi din nou: staaai!

a-ncremenit;

mi-am scos vestonu’ ºi i l-am pus pe umeri,

dacã-l vedeau mai încolo sã nu-l recunoascã;

ne-am privit în ochi, ai lui erau albaºtri,

am vãzut cerul în ei.

De-atuncea, tatã, ceru-mi pare cã seamãnã cu

doi ochi

într-o noapte când mirosea a fân cosit, a praf

     de puºcã ºi-a moarte.

Da’ viaþa-i mai tare, chiar ºi-n rãzboi.

Mi-a azvârlit ceasul lui de aur,

(o fi fost ofiþer, soldaþii nu cred sã fi avut aºa

     ceva)

doi bani nu face aurul la rãzboi,

eu nu-i cerusem nimic, am vrut sã i-l dau

    înapoi,

a fugit.

Am rãmas cu ceasu-ntr-o mânã ºi puºca-n alta,

îmi cãºunase cã sunt trãdãtor,

da’ cum sã omori un om atât de aproape,

mai ales când ºi-a pus copiii la inimã?

Mie nu-mi treb’e aur, da’ ceasu-l pãstrez,

mã uit la el ºi-mi aduc aminte

de noaptea când m-am simþit de parca-aº fi

fost Dumnezeu.

ªi mã-ta-mare cicã nu-s bun creºtin

cã nu merg la bisericã;

cic-o sã mã-nghitã iadu’,

da’ eu mi-am trãit iadu’ acolo, pe front,

ºi zic cã poate s-o deschide ºi pentru mine

  Raiul,

o sã mi-l deschidã ochii lu’ Serghei sau cum

        mã-sa l-o fi chemat,

aºa cum semãnau ei atunci, în noapte, cu cerul.

Aºa zic eu... da’ parcã cine ºtie?

Florentina
Loredana DALIAN
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„Lumina ºi întunericul, douã lumi: una a iubirii ºi alta a pãcatului.”

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit, în Pastoralã la Naºterea Domnului – 2015, aþi început cu un motto semnificativ Iatã,

vestesc vouã bucurie mare, care  va  fi pentru tot poporul; cã vi S-a nãscut  azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul,   în cetatea

lui David. (Luca 2, 10-11)

Î.P.S. Ioan: Binecuvântat sã fie Dumnezeu, Care ne-a chemat, în ziua marii Sãrbãtorii a Naºterii Domnului, ca sã ne bucurãm,

împreunã cu îngerii, de venirea în lume a Fiului Sãu, Hristos Domnul!

L.C.: Aþi început Pastorala referindu-vã la Adam ºi la cele douã lumi, cum aþi numit „lumina ºi întunericul”. Vã rog sã insistaþi

asupra acestor semnificaþii.
Î.P.S. Ioan: Naºterea Domnului este momentul cel mai aºteptat de Adam ºi de tot neamul omenesc. Cât de nerãbdãtori suntem noi

sã vedem în fiecare dimineaþã lumina soarelui, dar cât de lungã a fost aºteptarea lui Adam, pânã sã vadã, nu doar razele luminii, ci

chiar Lumina luminii, pe Hristos Mesia!

Lumina ºi întunericul, douã lumi: una a iubirii ºi alta a pãcatului. Prin Întruparea Fiului lui Dumnezeu începe Era iubirii în

care a binevoit Dumnezeu sã ne naºtem ºi noi. „Rãsãritul cel de Sus” a adus în lume „Lumina cunoºtinþei” (Troparul Naºterii

Domnului Iisus Hristos) ºi lacrima iubirii Sale, pentru cea mai iubitã ºi fascinantã creaþie a Sa, omul. Omul este o culme a unitãþii
dintre materie ºi suflarea de viaþã a lui Dumnezeu.

Întruparea este un act ce a marcat pentru veºnicie creaþia lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu Se îmbracã într-o mantie de þãrânã, ca

sã ne ridice pe noi din umbra morþii.

La Botez, Hristos ne lasã sã ne afundãm în El, aºa cum S-a lãsat afundat ºi El de Sfântul Ioan Botezãtorul, în apele Iordanului. El

Se afundã, însã, mai întâi în þãrâna Fecioarei, ca sã sfinþeascã tot ce a fãcut Dumnezeu din þãrânã. Þãrâna nu este o materie moartã,

ci este umplutã de har.
 Cain a frânt pentru prima datã aceastã þãrânã vie, atunci când ºi-a ucis fratele, pe Abel. Acela a fost primul atentat asupra vieþii.

Atunci a apãrut în univers moartea, ca sabie a timpului, dar nu a veºniciei ºi a vieþii.

L.C.: Minunat aþi evocat Naºterea din Sfânta Fecioarã, ca în continuare sã afirmaþi cã Întruparea Domnului este primul act al

jertfei, deci aþi fãcut legãtura cu jertfa de pe Golgota.

Î.P.S. Ioan: Hristos este viþa din rodul cãreia îl va hrãni pe om, ca sã nu mai rãmânã în robia morþii, ci sã aibã parte de bucuria

Cerului. Fiul lui Dumnezeu S-a fãcut Om asemenea nouã, afarã de pãcat, ca, pe noi, sã ne facã asemenea Lui. Hristos Domnul a venit
în lume ºi a luat „chip de rob” (cf. Filipeni 2, 7), ca sã ne slobozeascã din robia morþii. Întruparea este primul act al Jertfei Fiului lui

Dumnezeu pentru noi, pentru mântuirea noastrã.

Vãzând viaþa lui Hristos pe pãmânt, ne dãm seama cã drumul Golgotei începe de fapt de la Betleemul Iudeii, trece prin Egipt ºi apoi

ajunge pe Crucea Golgotei.

Crucea a fost condeiul cu care Hristos a pus punct Jertfei Sale sângeroase. Însã Hristos este ºi azi în stare de jertfã, pe Sfintele

noastre Altare, de unde, de douã mii de ani, ne hrãneºte pe toþi cu pâinea nemuririi, cu Sfântul Sãu Trup ºi Sfântul Sãu Sânge.
Hristos, în Cer, în stare de slavã, iar aici, pe pãmânt, în stare de Jertfã. ªi va rãmâne în aceastã stare pânã îi va trece la Tatãl

pe toþi cei ce cred în Întruparea Sa din Fecioara Maria, Fiica ascultãrii desãvârºite. Ea ascultã ºi împlineºte vestea Arhanghelului

Gavriil, deschizând porþile pãmântului ca sã-L nascã pe Fiul lui Dumnezeu.

Prin Fecioara Maria, Fiul lui Dumnezeu coboarã printre noi, Se face frate cu noi ºi leagã astfel, prin Întruparea Sa, o frãþie pentru

veºnicie. Ne spune: Eu sunt ºi rãmân Fratele vostru, vã iubesc ºi Mã voi jertfi pentru voi, ca sã vã scap din robia morþii.

O, ce Frate Sfânt ºi iubitor! Vine sã rupã sabia morþii, sã ne elibereze de sub povara timpului ºi sã ne deschidã poarta veºniciei.
Sfinþeºte timpul ºi-l afundã în veºnicie. Astãzi, sã nu fim triºti, cãci îngerii se bucurã vãzând pe Creatorul lor cã vine sã ridice pe om

la starea de bucurie ºi luminã, în care îl aºezase Dumnezeu la început. Raiul este Patria îngerilor ºi a omului rãscumpãrat de Hristos.

Aici este plinãtatea bucuriei ºi a iubirii lui Dumnezeu. Aici Se odihneºte Dumnezeu, revãrsându-ªi iubirea peste fãpturile Sale.

Dacã întrebi azi un pãmântean unde îºi doreºte sã meargã cel mai mult, îþi va spune despre cele mai exotice locuri de pe pãmânt.

Însã puþini îþi vor spune cã doresc sã ajungã în Rai, în Patria Iubirii.
Rostul omului nu este de a defila prin istorie, aºa cum cred cei ce încearcã o desubstanþializare a Cãrþii Cãrþilor. Omul, aici, pe

pãmânt, este cuprins de flacãra unui rug ce nu se mistuie, acest rug fiind iubirea lui Dumnezeu care îl înconjoarã tot timpul pe om.

Aici, el este rãcorit, din când în când, tot de lacrima iubirii lui Dumnezeu.

L.C.: Aþi mai vorbit în Pastoralã; Înaltpreasfinþite Pãrinte, despre douã teme imposibile pentru unii, aceea a Întrupãrii Fiului lui

Dumnezeu ºi aceea a Þãrii. Mai mult aþi comparat Þara cu un sfânt antimis.

Î.P.S. Ioan: Întruparea Fiului lui Dumnezeu este o temã imposibilã pentru cei ce nu cred în Hristos. Dar, pentru noi ºi pentru
îngeri, este bucuria cea de Sus. ªi Þara, pentru unii, este o temã imposibilã, însã le spunem cã nu suntem þara lui „unu”, ci þara unui

neam binecuvântat de Dumnezeu. Þara o încredinþãm doar Unui singur Dumnezeu în Treime lãudat, Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt.

Þara este icoana neamului nostru, pe care o încredinþãm lui Dumnezeu pentru a o sfinþi, cãci în ea au trãit ºi vor trãi sfinþii Sãi.

Icoana este o evadare din logos. Gândurile sunt culorile prin care noi zugrãvim lumea în conºtiinþa noastrã.

Þara este un antimis plin cu sfinte moaºte, pe care Se jertfeºte, la fiecare Liturghie, „Întrupatul” Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

Doamne, nu lãsa pe nimeni sã sfârtece acest sfânt antimis!
Aici au trãit mamele noastre sfinte, care au fost þãrâna rãsãririi fiilor acestui neam.

Aici a venit azi Hristos, sã mã caute pe mine ºi pe tine, cei ce suntem cãzuþi la umbra pãcatelor noastre.

Doamne, suntem aici la o margine de lume, precum odinioarã leproºii la marginea cetãþilor!Doamne, aºa cum Þi-ai fãcut milã

atunci de ei, fie-Þi milã ºi de noi!

L.C.: Adevãrate rugãciuni spuse din iubirea de Þarã! Dar v-aþi adresat, în mod special, pãrinþilor, îndemnându-i sã-i creascã în

iubire faþã de Pruncul Iisus. Vã rog ...
Î.P.S. Ioan: Da, îi îndemn pe pãrinþi sã-ºi aducã pruncii sã-L întâmpine pe Pruncul Hristos. Sã-i lase sã vinã la El ºi sã nu-i

încredinþeze celor care cred cã fiii acestui neam sunt o simplã proprietate a statului. Ei sunt, prin Hristos, cetãþeni ai veºniciei, cetãþeni

ai Cerului. Nimeni nu poate fi aici, pe pãmânt, proprietarul vieþii, ci numai Dumnezeu, Care este Dãtãtorul ei.

O sabie poate tãia capul unui om, dar nu poate sã-i taie viaþa. Sabia lui Irod mai varsã încã sânge în lume, dar nu va putea opri

niciodatã curgerea izvorului vieþii. ªi azi, lacrimile multor mame se prefac în stele pe bolta cerului.
Prin Întruparea lui Hristos, omul primeºte dreptul naºterii de Sus (cf. Ioan 3, 3). Omul îºi recapãtã vocaþia fericirii ºi scapã de frica

de a iubi.

Cerul din noi nu mai este trist, cãci pe bolta lui strãlucesc razele Luminii, razele Rãsãritului celui de Sus.

Astãzi, ne-au ajuns din urmã prorociile, ne-a ajuns din urmã veºnicia.

Doamne, Te-am fi aºteptat chiar ºi douã veºnicii, cãci am crezut în graiul profeþilor, cã nu ne-ai pãrãsit ºi cã o sã vii la noi.

Doamne, chiar dacã Te-am aºteptat la umbra pãcatelor mele, niciodatã nu mi-am vândut veºnicia pe o clipã.

Am ºtiut cã ateismul este o cãdere din realitate, însã fiii acestui neam au rãmas în realitatea sfinþilor, iar sfinþii au fost ºi vor
rãmâne candele ale Bisericii.

Candela neamului nostru românesc nu se va stinge niciodatã, cãci în ea s-au adunat lacrimile unui neam care mult a suferit.

Sunt atâtea popoare care au naufragiat în istorie. Noi, nu, pentru cã am cãlãtorit ºi vrem sã cãlãtorim ºi acum dupã semnul stelei

care i-a condus pe magi. Dacã pe ei i-a condus pânã la Betleem, pentru noi, Domnul dã poruncã stelei sã ne conducã la limanul cel

de Sus, cel al bucuriei cereºti.

L.C.: În încheiere, Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit, ne învãþaþi sã ne rugãm pentru neamul nostru românesc, pentru Þarã.
Î.P.S. Ioan: Sã tragem clopotele sã se trezeascã istoria, cãci nu putem dormi cu capul pe istorie. Istoria nu înseamnã Cartea morþii

unui neam, ci istoria este ogorul unde creºte pomul vieþii unui neam.

Sã ne trezim din somnul raþiunii naþionale, cãci viaþa unui popor nu este umbrã ºi vis, ci o ctitorie a lui Dumnezeu.

Doamne, dãltuieºte în a noastrã minte cuvintele Evangheliei Tale ºi iubirea de neam ºi de þarã!

Buna rânduialã a vieþii, întru ascultare zace. Ascultarea ºi împlinirea Cuvântului Evangheliei ne aduc pace ºi multã mângâiere în

sufletele noastre ºi în neamul nostru românesc.
Sã iertãm ºi sã mângâiem pe cei din nevoi.

Sã izgonim ura ºi sã semãnãm iubirea în inimile noastre.

Doamne, varsã o lacrimã de iubire ºi de mângâiere ºi peste cei ce sunt în spitale ºi în închisori!

Doamne, nu pãrãsi corabia neamului nostru!

Convorbiri duhovniceºti cu
†Ioan al Banatului (VI)

A consemnat Luminiþa Cornea

Patrimoniu

Conacul
Lazarovici
din Mârºa
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Nicolae Scurtu

NOI CONTRIBUÞII LA BIBLIOGRAFIA

LUI NICOLAE CREVEDIA

INSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTII,,,,,

Bibliografia poetului,

prozatorului, traducãtorului ºi

gazetarului Nicolae Crevedia

(n. 24 noiembrie 1902,

Crevedia Mare, jud. Giurgiu

– m. 5 noiembrie 1978,

Bucureºti) nu este temeinic

cunoscutã, nici specialiºtilor,

întrucât nu s-a elaborat, pânã

acum, o astfel de lucrare atât

de necesarã cercetãrii literare.

O asemenea cercetare,

sistematicã ºi metodicã, se

constituie, în final, într-un

excelent instrument de lucru, care ne poate orienta, cu desãvârºitã

obiectivitate, în labirintul creaþiei lui Nicolae Crevedia.

Relevante sunt, în acest caz, epistolele pe care Nicolae Crevedia

le-a trimis lui G. Cãlinescu, Perpessicius, Pompiliu

Constantinescu, ªerban Cioculescu, I. Valerian, Nichifor Crainic,

Octav ªuluþiu, Mihai Ilovici ºi, fireºte, altora.

Remarcabile, sub multiple aspecte, sunt ºi epistolele pe care le

trimite Nicolae Crevedia confraþilor sãi mai tineri, Marin Bucur

(1929–1994), istoric literar ºi Victoria Ana Tãuºan (1937–2011),

poetã, eseistã ºi traducãtoare, redactor la revistele Luceafãrul ºi,

respectiv, Pogonici.

Epistolele acestea au fost generate, aºa cum rezultã din cuprinsul

lor, de unele colaborãri ale lui Nicolae Crevedia la revistele aici

menþionate.

Se remarcã, cu destulã uºurinþã, reala plãcere a celor doi

redactori de a-l avea colaborator pe Nicolae Crevedia, poet

însemnat, memorialist capabil sã evoce ºi sã restituie oameni ºi

secvenþe dintr-un anumit timp care, pentru cei mai mulþi, devenise

mit, legendã ºi istorie, ºi, fireºte, epigramist1 din stirpea celor

aleºi.

***

[Bucureºti], 19 noi[embrie] 1965

Iubite domnule Bucur,

Întrucât nu ºtiu cât voi rãmâne aci pe la Gazeta literarã, urc,

prin bunãvoinþa bunului prezentator, articolul2 cãtre dumneata.

E un Iorga prezentat „pe toate suprafeþele”, ca de un scriitor,

care se zice c-aº fi eu.

Care te salut cu toatã stima ºi dragostea,

N. Crevedia

P.S.

Eroul articolului meu fiind niþel mai ceva decât Gib. Mihãescu,

a ieºit mai lung. Puneþi-l, dragã, într-o paginã ºi sã continuie

într-alta, sau foileton sau nu ºtiu mai cum.

Mai vorbim noi. În definitiv, evenimente ca acestea sunt rare.

Peste 10 ani încolo.

N. C.

[Tovarãºului Marin Bucur la revista Luceafãrul. Personal.

Prin bunãvoinþã].

***

[Bucureºti], 14 oct[ombrie] 1966

Stimatã doamnã Tãuºan,

Prin binevoitoarea doamnã Creangã,

scriitoare, prezentatoarea acestor rânduri, vã

trimit volumul dumneavoastrã, cu rugãmintea

sã-mi copiaþi poeziile pe care le-am reþinut.

Dumneavoastrã aveþi o caligrafie

frumoasã. Dacã ar fi bãtute la maºinã, v-

ar scuti de aceastã treabã. Eu prefer, totuºi,

manuscrisul.

Cartea, fireºte, vã rog sã mi-o înapoiaþi

cu vreo ocazie. Adicã, ce spun? Mi-o

trimiteþi odatã cu poeziile copiate. Aº face-

o eu, dar sunt atât de prins deocamdatã.

Pregãtesc douã volume p[en]t[ru] tipar.

Trãiesc un trac nemaipomenit: trebuie sã

mai umblu-n ele. Plus alte obligaþii.

Ce-aþi fãcut cu manuscrisul acela

Cãruciorul cu poezii? Dacã nu vã mai

trebuie ºi vã e la îndemânã, vreþi sã-l

încredinþaþi tot doamnei Creangã, sau sã-

i spuneþi cam pe când sã treacã pe la dumneavoastrã sã-l ia?

Mulþumiri, dragoste prietenului Marin. Sãrutã mâna,

N. Crevedia

[Tovarãºei Ana Victoria Tãuºan. La revista Pogonici.

Personal. Prin amabilitate].

***

[Bucureºti], 15 aprilie 1967

Stimatã doamnã Tãuºan,

Iatã, alãturat, douã poezii, dintre care una, Cântec de mai, are

ºi o variantã. Dacã e apreciatã pozitiv, aceasta poate merge, cred,

ºi în n[umã]rul pe iunie, înlocuind, eventual, pe una din cele care

ziceþi cã o sã aparã, autor fiind tot subsemnatul.

În sfârºit, faceþi cum credeþi. Poezia intitulatã Înnoire a apãrut

într-un ziar românesc pentru strãinãtate ºi care ziar nu se desface

în þarã. Celelalte, inedite.

Faceþi ºi cu aceasta cum socotiþi mai bine. Dacã m-aþi pune ºi

pe mine la curent cu ce s-a hotãrât cu ele, v-aº fi de douã ori

recunoscãtor.

Salutãri ºi dragoste domnului Marin Bucur. Al domniei voastre,

respectuos,

N. Crevedia

Note:

Originalele acestor epistole, inedite, precum ºi autograful dãruit

doamnei Gerda Barbilian, se aflã în biblioteca profesorului

Nicolae Scurtu din Bucureºti.

1. Doamnei Gerda Babilian – marele înger pãzitor al unui

geniu cu hachiþe; – cu plãcerea de a o vedea ºi scriitoare. Pax

nobiscum. Respectuos, N. Crevedia. Post-scriptum. În studiul

introductiv din aceastã carte, veþi vedea cã am pomenit ºi de

valoroasa contribuþie a spiritului

german la epigrama universalã,

contribuþie pe care, desigur, o

cunoaºteþi. n.c. [Epigramiºti

români de ieri ºi de azi. Studiu

introductiv, antologie ºi note

biobibliografice de Nicolae

Crevedia. Bucureºti, Editura

Eminescu, 1975, 294 pag.].

2. N. Crevedia, Nicolae Iorga.

Marginalii la un portret în

Luceafãrul, 8, nr. 31 (190), sâmbãtã,

18 decembrie 1965, p. 3, col. 1–3,

jos.



1414141414 FILE DE ISTORIEFILE DE ISTORIEFILE DE ISTORIEFILE DE ISTORIEFILE DE ISTORIE

?

?

Izbucnirea Primului Rãzboi Mondial a gãsit Regatul României

total nepregãtit din punct de vedere militar, guvernanþii fiind

nevoiþi sã adopte pentru o perioadã o poziþie neutrã, deºi dintr-

un tratat secret de alianþã cu Imperiul Austro-Ungar din anul

1883 rezultau anumite obligaþii militare. Ei erau conºtienþi cã

aceastã stare nu putea dura prea mult ºi mai devreme sau mai

târziu þara va fi prinsã în mrejele rãzboiului.

În faþa acestei primejdii, primul ministru I.I.C.Brãtianu, care

era ºi titularul Ministerului de Rãzboi, împreunã cu Marele Stat

Major au dispus mãsuri urgente de întãrire a capacitãþii combative

a armatei, alocându-se importante fonduri bãneºti, destinate în

primul rând completãrii armamentului ºi echipamentului militar.

Cu toate acestea inexistenþa unei industrii de profil, a personalului

calificat, cât ºi starea precarã în ceea ce priveºte aprovizionarea

cu materialele ºi materiile prime necesare producþiei de rãzboi au

dus la apariþia unor situaþii critice, ce au necesitat luarea unor

mãsuri disperate.  Printre acestea se numãrã ºi cele referitoare la

identificarea bunurilor aflate în proprietatea persoanelor fizice ºi

juridice ce urmau a fi rechiziþionate la nevoie.

În acest scop, la data de 10 ianuarie 1916, Monitorul Oficial

nr. 226 publica „Decizia ministerialã No. 6, din 9 ianuarie 1916,

referitoare la cereri de declaraþiuni pentru metale, materiale,

produse ºi accesorii a cãror cantitate urmeazã sã fie cunoscutã de

Ministerul de Rãzboi”. Aflãm din preambulul acesteia cã „În

baza jurnalului Consiliului de miniºtri nr. 1669 din 24 Octombrie

1915, paragraful 1, litera b ºi conform  art. 5 din Legea de

rechiziþiuni, toþi proprietarii, comercianþii, industriaºii, fabricanþii,

exploatatorii, deþinãtorii sub orice titlu sau reprezentanþii ori

împuterniciþii lor din comunele urbane, precum ºi proprietarii,

industriaºii, fabricanþii, comercianþii ºi deþinãtorii sub orice titlu

sau reprezentanþii ori împuterniciþii lor [din comunele rurale],

sunt obligaþi sã declare în termen de 10 zile de la publicarea

acestei decizii ºi afiºarea ei la primãrii, metalele, materialele,

accesoriile, instrumentele, produsele brute sau transformate aºa

cum se noteazã mai jos [...].”

În cuprinsul deciziei erau enumerate peste douã sute de produse

care urmau a fi declarate, de la binocluri, lunete, ocheane, faruri

Pregãtiri de rãzboi în urmã cu o sutã de ani

Niculae STOICA

ºi lanterne,  la potcoave ºi caiele pentru potcovit caii, de la bujii,

magnetouri ºi accesorii pentru maºini (cauciucuri, cricuri,vinciuri,

leviere), la bidoane de tablã pentru ulei ºi benzinã.

Un capitol deosebit îl formau metalele de orice fel, stare sau

cantitate, în special cele neferoase (aramã, alamã, zinc, plumb,

antimoniu etc.). Erau exceptate de la declarare „obiectele de artã

de orice metal ar fi ele”.

Rezultatul centralizãrii urma sã fie comunicat Ministerului de

Rãzboi pânã la data de 1 februarie 1916.  Documentul era semnat

pentru ministru, de secretarul general, general de armatã D.Iliescu.

Cum s-a desfãºurat aceastã acþiune în mediul rural aflãm dintr-

un dosar din arhiva B.J.A.N. Ilfov (Fond Prefectura judeþului

Ilfov, ds. nr. 140/1916), în care sunt cuprinse declaraþiile unor

sãteni din comuna Dârvari-Ciorogârla, judeþul Ilfov, care ºi-au

declarat sub semnãturã ºi uneori cu martori asistenþi dacã nu

ºtiau carte, toate obiectele de uz casnic din aramã deþinute (cazane,

cãldãri, tãvi, tingiri). Câteva exemple sunt ilustrative pentru

frenezia stârnitã de iminenta izbucnire a rãzboiului. Astfel,

sãteanul Marin Chiriac, plugar de profesie (ca ºi ceilalþi, dealtfel)

poseda 2,90 kg de aramã, împãrþite între o cãldare ºi o tingire

veche (loc. cit., f. 37). Ceva mai avut era Savu Stoica, care se

afla în proprietatea a 12 kg din preþiosul metal, repartizate în trei

cãldãri ºi o tavã (f. 41). Un ultim exemplu, îl gãseºte pe Stan

Tudor Sicã în posesia a douã cãldãri ºi o tingire, cântãrind 4,70

kg (f. 98).

Dacã s-a reuºit rechiziþionarea lor nu se ºtie, întrucât în

urmãtoarele luni evenimentele s-au precipitat ºi Regatul României

avea sã intre în rãzboi alãturi de Antantã cu scopul mãrturisit de

întregire a teritoriului naþional. Dar cum niciodatã socoteala de

acasã nu se potriveºte cu cea din târg, cum spune un proverb

popular, în urma unor greºeli ºi inconsecvenþe, armata românã

prost dotatã, echipatã ºi instruitã, dupã câteva victorii punctuale

a suferit o serie de înfrângeri usturãtoare, ceea ce a fãcut ca în

scurt timp teritoriul Munteniei sã fie ocupat de  trupele germane,

bulgare ºi turce.

În urma bãtãliei de pe Argeº, dintre armata românã ºi cea

germanã, teritoriul Bolintinului din Vale ºi al celorlalte localitãþi

din apropiere, pânã la Bucureºti, inclusiv Capitala, a fost ocupat

de trupele germane care s-au dedat la un jaf sistematic, fiind

rechiziþionate clopotele bisericilor (ca la Ciorogârla sau Bolintin

Deal), animalele ºi pãsãrile de curte, produse alimentare, carele

de transport ºi animalele de povarã, cereale ºi furaje, precum ºi

alte bunuri de consum.

Iatã cum prezenta Dumitru Dima, fost primar al comunei

Ciorogârla, în lucrarea sa Puþine cuvinte despre istoria unei

localitãþi de lângã Bucureºti: Ciorogârla, relatarea mamei sale,

martorã a acelor timpuri  „[...] din cãsuþa micã ºi sãrãcãcioasã

priveam pe geam cum treceau pe uliþã nemþii cu caii la pas, cu

coifuri acoperite cu pânzã, iar uliþele erau pustii, toþi stam ascunºi

care pe unde puteam”.

Ce s-a întâmplat dupã ocuparea comunei de cãtre germani

rezultã din aceeaºi relatare: „A trebuit sã predãm animalele de

muncã, care ce aveam, cai sau boi, apoi ne-au fost luate cu forþa

vacile, oile, pãsãrile, porcii, au început sã percheziþioneze ºi sã

adune bruma de fãinã, mãlai, vasele în care mâncam ºi cele douã

clopote de la bisericã [...]”

De asemenea, într-o monografie a comunei Dârvari – Ilfov,

scrisã în anul 1941, Angela Angelescu învãþãtoare la ºcoala din

sat, printr-un limbaj mai prudent de aceastã datã, (în acea vreme

România era aliata Germaniei ºi în þarã se afla „Misiunea Militarã

Germanã”) descrie în felul urmãtor cele petrecute în localitate în

toamna anului 1916: „Dupã ocupaþie s-a instalat poliþia inamicã,

care strângea din tot produsul cât credeau de cuviinþã”.

Reamintind aceste rânduri, am vrut sã readuc în memoria

generaþiilor de astãzi câteva din nenorocirile ºi privaþiunile pe

care le-au trãit oamenii acelor vremuri de restriºte, pentru cã în

acest an se împlinesc o sutã de ani de la angajarea Regatului

României în acea sângeroasã încleºtare mondialã, în care ºi-au

pierdut viaþa un milion de români, din care 330.000 militari

morþi, rãniþi ºi dispãriþi pe câmpul de luptã ºi peste 650.000 de

civili, seceraþi de foamete, mizerie ºi boli sau ca urmare a

represaliilor sub forma unor execuþii sângeroase, victime în

amintirea cãrora, noi cei de astãzi, trebuie sã ne reculegem cu

pioºenie ºi sã  ne cutremurãm, pentru cã prin jertfa lor a fost

fãcutã România Mare.

De la Piteºti la Bucureºti prin Bolintin ...
Puþini ºtiu cã pânã la construirea ºi darea în folosinþã a primei

autostrãzi din România, în anul 1972, municipiul Piteºti era legat

de Bucureºti prin douã cãi rutierere, respectiv ºoseaua naþionalã

Piteºti – Bucureºti, via Gãieºti-Chitila, dar ºi printr-un drum

judeþean vechi de sute de ani, care trecea prin Bolintinul din Vale.

Pe acest drum veneau la Bucureºti sau mergeau spre Piteºti

vestitele diligenþe cu caii lor nãrãvaºi ºi vizitii grãbiþi sã ajungã la

timp la destinaþie. Cu aceste trãsuri, în acele

vremuri de demult, cãlãtoreau oamenii ºi odatã

cu ei ºi veºtile, bune sau rele,  era transportatã

poºta ºi uneori chiar ºi banii.

Acest drum este martorul mut al istoriei acestei

pãrþi de lume, pe el au venit spre Bucureºti ºi

prietenii ºi duºmanii, iar colbul sãu nu de puþine

ori a fost udat de sângele victimelor „tâlharilor

de drumul mare” aºa cum rezultã dintr-o

înºtiinþare a ispravnicului de Ilfov, adresatã

„Slãvitului Divan” la data de 14 octombrie 1810

ºi în care aratã cã: „la podul de la Ciorogârla

fiind locuri rele cu drumuri strâmtorate ºi pãdure

mare, unde totdeauna au bântuit cei cu cugetãri

rele, hoþi ºi tâlhari, prãdând ºi omorând pe

locuitori ºi pe cãlãtorii drumeþi, ºi nefiind vreo

cãpetenie pe alocurea, pânã o prinde de veste,

dregãtorii ºi alte potere mai îndepãrtate, tâlharii

împlinindu-ºi voile lor îºi gãsesc loc de

depãrtare,” motiv pentru care propune înfiinþarea

unei cãpetenii în acest loc.

Nu trebuie uitat însã faptul cã traficul desfãºurat

pe acest drum de-a lungul timpului, a contribuit

la dezvoltarea comerþului local, la înfiinþarea a

numeroase prãvãlii, brutãrii, cârciumi, hanuri ºi

staþii de poºtã, mori, ateliere meºteºugãreºti,

târguri, oboare ºi multe altele.

Despre traseul sãu, localitãþile strãbãtute ºi felul

mãrfurilor transportate  pe el în urmã cu mai bine

de un secol, pe raza judeþului Ilfov, aflãm dintr-

un Memoriu al Serviciului de poduri ºi ºosele al

judeþului, datat 3 ianuarie 1913, prin care se

propuneau unele mãsuri de modernizare a acestei cãi rutierere,

printre care ºi pavarea cu piatrã cubicã de granit, implicând un

cost total de 721.680 lei.

Documentul menþioneazã cã: „Aceastã ºosea începe de la

Cotroceni [pe] raza Capitalei (punctul numit depozitul de furaje

al armatei) ºi ia direcþia spre vest, ea trece prin satele Militari,

Ciorogârla, Bolintinul din Deal, Bolintinul din Vale ºi pe lângã

satele Pãlãnguþa ºi Drugãneºti, ea serveºte aceste sate , satele

vecine cu ea, precum ºi partea de nord a judeþului Vlaºca, care

aduce la Bucureºti produse agricole, lemne pentru foc ºi recolta

tutunului, atât din judeþul Vlaºca cât ºi din judeþul Ilfov.

Locuitorii judeþului Vlaºca, care vin în Bucureºti trec râul

Argeº pe podul de lemn de la Malul Spart ºi ªoseaua vecinalã

Bolintinu din Vale – Malul Spart, care întâlneºte ºoseaua

judeþeanã Bucureºti Piteºti la km 0 – 21+266 [intersecþia

actualelor strãzi Partizanilor ºi Palãncii], de aici înainte se mai

împuþineazã, se împarte. La capul ºoselei [km 31+458] limita

judeþului, se învecineºte cu judeþul Dâmboviþa, de unde în

continuare începe ºoseaua vecinalã care nu este bine întreþinutã.”

Acelaºi memoriu ne informeazã ºi despre o altã cale rutierã ce

fãcea legãtura dintre ºoseaua naþionalã Bucureºti – Piteºti, via

Gãieºti-Chitila ºi drumul judeþean de care am amintit anterior,

arãtându-se cã ea  „Începe din ºoseaua judeþeanã Bucureºti –

Piteºti la km 0+155 în satul Militari [la intersecþia dintre actualele

strãzi ale Virtuþii ºi Uverturii]  ºi merge pânã la hotarul judeþului

Dâmboviþa km 29+980 la comuna Brezoaiele, traversând satele

Militari, Roºu, Dudu, Chiajna, Dragomireºti din

Deal, Bâcu, Joiþa, Cosoba, Cãmãraºu ºi

Brezoaia, iar de aci continuã în judeþul

Dâmboviþa pe lungime de 4 km în satul Brãiloiu

unde dã în ºoseaua naþionalã Bucureºti – Piteºti.

La km 31+5oo. Lungimea totalã a acestei ºosele

este de34 km dintre care 29+980 în judeþul Ilfov,

iar restul de 4, 020 km în judeþul Dâmboviþa.”

„Importanþa acestei ºosele din punct de vedere

economic ºi al intesitãþii circulaþiunii este foarte

însemnatã, prin faptul cã leagã judeþul Ilfov ºi

Capitala Bucureºti cu judeþele Argeº ºi

Dâmboviþa, fiind foarte frecventatã scurgându-

se zilnic spre Bucureºti sute de care încãrcate cu

lemne de foc ºi de construcþie, var, petrol, pãcurã,

fructe, fâneþuri, olãrie etc. – Tot pe aceastã ºosea

se mai transportã la Capitala Bucureºti un enorm

numãr de care încãrcate cu productele agricole

ºi cu pietriºul extras din râurile Dâmboviþa ºi

Ciorogârla care se întrebuinþeazã la construcþiile

din Bucureºti.

Din punct de vedere militar, aceastã ºosea este

de o importanþã foarte mare, deoarece Comuna

Militari este un Cartier Militar, – Comuna

Chiajna are fortul Chiajna ºi pe aceastã ºosea

între Militari – Brezoaia se fac întotdeauna

exerciþii ºi manevre cu trupe de Artilerie.

Aceastã ºosea atât de importantã din toate

punctele de vedere , din cauza lipsei de mijloace

ºi a frecvenþei prea mari [a transporturilor] este

în stare foarte rea , – iar între km o+ooo ºi 8+000

este chiar impracticabilã încât este absolutã

nevoie a se lua mãsuri pentru a se aduce în stare bunã sau a se

trece pe seama Ministerului” [Ministerul Lucrãrilor Publice]...”

(Mulþumim personalului de la Sala de studiu a Biroului

judeþean Ilfov al Arhivelor Naþionale  pentru solicitudinea

manifestatã ºi amabilitatea cu care ne-a pus la dispoziþie

documentele de arhivã.)
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Marian GRIGORE

Jocul vieþii ºi al morþii
Vasile GRIGORESCU

Urmând zisa unui cântec de demult, ajuns celebru în

interpretarea lui Gicã Petrescu: „La Bolintinul din Vale / E un puþ

cu cinci izvoare / Douã reci ºi trei amare / Cine bea din el nu

moare”, am profitat cã într-un dosar de stare civilã din 1893

(SJAN Giurgiu, Fond Starea Civilã Bolintin Vale, ds. 89/1893)

sunt cuprinºi nu numai decedaþii ci (raritate!) ºi cauzele care au

determinat aceastã stare, pentru a arunca o privire asupra acelor

vremi.

Zicerea cântecului n-ar trebui luatã ad-literam, pentru cã altfel

de mult Bolintinul era staþiune geriatricã. Adicã, la Bolintin se

murea/moare ca peste tot, iar pe atunci, acum un veac ºi mai bine,

încã mai cu spor.

Avea Bolintinul din Vale al anului 1893 statutul de comunã

ruralã, formatã din patru cãtune: Bãleanu, Moºteni, Drugãneasca

ºi Malu Spart. Spre deosebire de A.D. 2016, nu includea Crivina

ºi Suseni. ªi o micã precizare: fuziunea primelor trei cãtune a dat

localitatea Bolintin Vale de azi. Pentru alte lãmuriri topografice,

curioºii se pot adresa Redacþiei. Locuitori, circa 3260, rãspândiþi

în 685 de case (apud Marele Dicþionar Geografic – MDG).

Primar era Marin Grigoriu, frate cu celebrul (mai târziu) coautor

al Crimei din strada Teatrului, Dobricã Grigoriu, despre care vã

vom povesti cândva.

Nume familiare? Desigur: Dobriºan, Mãtãchiþã sau Sugurel

în Moºteni; Baba Neaga, Despa, Manolache sau Pârvãnescu în

Drugãneasca; Bordieru, Bodârlãu, Mincu sau Trãistaru în

Bãleanu; Apostoiu, Bran, Chiriþã sau Zabãru în Malu Spart.

Meserii dintre cele mai diverse: comercianþi, cizmari, cojocari,

funcþionari, mãmulari, fierari, dulgheri etc, însã într-o majoritate

zdrobitoare plugari. MDG-ul pomenea, pe lângã plugari, de „53

de industriaºi ºi 17 au diferite profesiuni”.

Se nãºteau în acel an 227 copii (18 naturali!); pe cãtune: Moºteni

– 28, Drugãneasca – 44, Bãleanu – 87, Malu Spart – 64, iar la

patru nu se specificã locul. Cãsãtorii  numai 28. Cel mai populat

era Bãleanu, urmat de Malu Spart, Drugãneasca ºi la urmã

Moºtenii.

Morþii erau în numãr de 116, însã când vom urmãri situaþia pe

cãtune, observãm, curios, cã la Malu Spart era cea mai ridicatã

mortalitate (Moºteni – 14; Drugãneasca – 18; Bãleanu – 30;

Malu Spart – 45; la restul de 9 nu se specificã cãtunul). Cauzele

unei rate mai ridicate a mortalitãþii în Malu Spart nu se pot lesne

identifica, probabil þineau de o mai proastã calitate a vieþii. Nici

raportul nãscuþi/morþi nu este favorabil satului de peste Argeº:

Malu Spart – 64/45; Moºteni – 28/14; Drugãneasca – 44/18;

Bãleanu – 87/30.

Mortalitatea infantilã fãcea ravagii, reprezentând majoritatea

cauzelor de deces (54 copii sub un an – 29 în Malu Spart! – la

care se adãugau 26 sub 10 ani). Nou nãscuþii mureau mai mereu

de fãlcariþã (tetanos), boalã caracterizatã prin contracþia dureroasã

a muºchilor ºi cauzatã de lipsa de igienã a celor care le îngrijeau

rana de la buric.

Alte cauze ale deceselor erau tusea convulsivã (simpã, 17

cazuri sau însoþitã de dureri de inimã într-un caz), junghiul (7),

frigurile însoþite sau nu de tuse (4), tifosul (3), durerile de inimã

(2), paralisia (1), dizenteria (1), tuberculoza (1), pelagra (1),

vãrsatul (1), epilepsia (1), la naºtere (1), brânca (1).

Surprinde existenþa unui singur caz de deces al mamei la naºtere.

Aratã priceperea moaºelor satului ca ºi o anumitã bunãstare a

femeilor comunei. Tinereþea mamelor nu poate fi neapãrat

invocatã, atâta vreme cât piramida vârstelor este cea fireascã (17

cazuri sub 20 de ani; 130 decada 21-30 ani; 53 decada 31-40 ani;

15 peste 40 de ani). Era moaºã „diplomatã” Ecaterina Grigorescu

(n. 1859, din Drugãneasca), cãreia i se alãturau altele opt fãrã

ºcoalã.

Apar unele cauze de deces mai „exotice”, precum „umflãtura

pe spinare” sau în urma unor accidente. Astfel, sfârºea la 31

august maluspãrteanul Florea Vasile Ionicel, de 33 de ani, „apucat

de un lemn” (nr. 82/1893) sau, pe 4 septembrie, adolescentul de

16 ani din Drugãneasca, Daie Radu Despa „lovit de cal” (nr. 86/

1893). În 1893 nu s-au înregistrat crime sau sinucideri, ceea ce

nu înseamnã cã în alþi ani au lipsit.

Era anul în care se prãpãdea Grãsuna, copilã de doi aniºori,

suferindã de „tuse ºi friguri”, lãsându-ºi îndureraþi pãrinþii, pe

Miticã Ion ºi Marcela din Drugãneasca. În ianuarie, de Sf. Ignatie

Teoforul, trecea la cele veºnice preotul Dumitru Duhovnicu în

casa pãrinþilor sãi din Malu Spart. Avea 35 de ani, era vãduv ºi

slujea la parohia Ghineºti. Murea ºi un nepot de preot, ªtefan, de

numai cinci zile, rãpus de „thetanus” la 25 iunie în casa tatãlui

sãu, Dumitru Oprescu, din cãtunul Bãleanu. În Moºteni era plâns

Petre, copil de un an ºi jumãtate, fiul lui Miticã Dobriºan ºi

Anica, rãpus la 10 august de junghi. La 18 septembrie se sfârºea

o rudã a subsemnatului, Alecsandru, de numai douã zile, copilul

strãbunicilor mei paterni, Marin ªtefan ºi Despa din cauza

aceluiaºi îngrozitor „thetanus”. De tânãr se ducea Ghiþã Mãtãchiþã

din Moºteni, om la 38 de ani, cãsãtorit cu Luþa, rãpus de

tuberculozã. Tifosul era cauza din care murea pe 11 noiembrie, la

numai 17 ani, Opriþa, fiica lui Dicã Lazãr din Bãleanu. Cel mai

vârstnic dintre decedaþii anului 1893 a fost Nãstase Dinu din

Bãleanu, încetat din viaþã pe 17 martie, la 75 de ani (nr. 27/1893).

V-am prezentat câteva aspecte din cotidianul unei neînsemnate

localitãþi din Muntenia sfârºitului de veac XIX. Era epoca

Regatului, a unei „Românii Mici” în plinã efervescenþã spre

modernitate, a unor vremuri în care Botoºanii erau încã al treilea

oraº al þãrii.  În cazul Bolintinului din Vale, urmând tema articolului,

provoacã mirare unele aspecte, sã le numim statistice. Apelãm

pentru comparaþie la o publicaþie specializatã a Ministerului

Agriculturei, Industriei, Comerciului ºi Domenielor, Serviciul

Statisticei Generale, intitulatã Miºcarea Populaþiunei României

în 1893, Bucureºti, 1898. Aflãm de aici (Tabelul XXIV), cã la

numãrul de naºteri din anul 1893, Bolintinul era depãºit doar de

marile oraºe reºedinþe de judeþ. Nici la capitolul deceselor situaþia

nu era diferitã (Tabelul XXXIX). Câteva exemple cu raportul

nãscuþi/morþi pot fi concludente (amintim cã la Bolintin Vale

acesta era 227/116): Curtea de Argeº (86/105), Cernavodã (106/

145), Gãeºti (119/99), Calafat (210/207), Târgu Jiu (131/177),

Olteniþa (194/171), Slatina (204/249), Câmpina (92/61), Râmnicu

Vâlcea (179/194), Giurgiu (591/562) etc. Anul 1893 nu reflecta

o situaþie excepþionalã, ci una care se vede repetatã anterior ºi

posterior acestei date.

O singurã concluzie s-ar impune: Bolintinul din Vale întrunea

pe atunci niºte condiþii de viaþã propice dezvoltãrii multilaterale,

fãcând faþã cu succes, mai bine decât alþii, dificultãþilor, epidemiilor

ºi calamitãþilor, dând dovadã de o bunã adaptabilitate la mediu ºi

la constrângerile socio-politice. Cã nu a profitat decât pânã la un

moment dat de aceste atuuri, este o altã discuþie.

În mijlocul Bucureºtilor, pe strada Domniþa Anastasia, fostã

Belvedere, se gãseºte o veche clãdire, cu aspect de han, una

dintre ultimele de acest fel rãmase în picioare. Construitã în

primii ani ai secolului XIX de un anume Dimitrie Popescu, putem

spune cã a avut un destin privilegiat, atâta vreme cât trecãtorul de

azi poate citi pe o plãcuþã fixatã pe zid urmãtorul mesaj: „În

aceastã casã a trãit ºi a creat pictorul Gheorghe M. Tatãrescu

timp de patruzeci de ani”.

Bãnuiþi cã este vorba despre

clãdirea ce adãposteºte Muzeul

„Gheorghe M. Tattarescu”,

care i-a fost cãmin ºi atelier din

anul 1855 (când o cumpãrã de

la fraþii Alecu ºi Teodor

Popescu), pânã la moarte, în

1894. Se regãseºte aici o mare

parte a operei pictorului

Tattarescu (1818-1894),

precum ºi a altor artiºti cu care

autorul a intrat în contact într-

un moment sau altul al vieþii.

Creaþiile ºi locuinþa în care a

trãit, au fost donate Muzeului

Bucureºti de douã nepoate ale

pictorului, Georgeta

Wertheimer ºi Michaela

Euleutheriade (fiicele Luciei),

fãcând posibilã deschiderea muzeului în 1953.

Nu ne vom ocupa de destinul acestei case-muzeu ºi nici mãcar

de traiectoria artisticã a apreciatului pictor ci, respectând

„regulamentul” acestei rubrici, vom arãta câteva din legãturile pe

care Tattarescu le-a avut cu spaþiul bolintinean, încercând ºi

sperând stârnirea interesului ºi respectului pentru valorile locului.

Vom aminti numai cã Gheorghe M. Tattarescu este socotit

precursor ºi reprezentant de frunte al academismului românesc,

creaþia sa fiind, pânã la un punct, similarã cu însãºi evoluþia spre

modernitate a artei plastice autohtone.

Aflãm din lucrarea unei rude, Jacques Wertheimer-Ghika

(Gheorghe M. Tattarescu, un pictor român ºi veacul sãu,

Bucureºti, ESPLA, 1958, p. 197), cã în mai 1892 Gh. Tattarescu

îºi fãcea testamentul, împãrþindu-ºi agoniseala de o viaþã între

soþie ºi cei trei copii. „Averea constã din casa bãtrâneascã din

strada Belvedere ºi o moºioarã Angheleºti-Tãmãºeanca (Vlasca),

pe care ºi-o cumpãrase cu câþiva ani în urmã (1874) din onorariul

primit pentru pictarea bisericii Albe ºi Sf. Ilie Rahova din

Bucureºti. [...] îl încântase priveliºtea frumoasã de pe colina

unde se gãsea locuinþa modestã spre apele Neajlovului, ca ºi

vecinãtatea unui prieten, maiorul sârb Miºa Anastasievici, cãruia

îi pictase biserica în 1868 (Clejani).” Acestor bunuri ar mai trebui

adãugate încã o casã în Bucureºti (Fundãtura Esculap, nr. 4), o

vie în dealul Pleaºa, judeþul Prahova ºi o sumã de bani1, ceea ce

indicã o stare materialã mai înfloritoare decât cea deplânsã de

Wertheimer-Ghika în monografie.

Foarte apreciat pictor de

biserici fusese eroul nostru,

zugrãvind peste 50, printre

care, pe lângã cele mai sus

menþionate, din zona

noastrã putem adãuga pe

cele de la Ciorogârla-

Samurcãseºti sau Letca

Nouã.

Detalii inedite ºi

interesante despre familia ºi

despre stãpânirea pe care

strãlucitul reprezentant al

artelor plastice româneºti a

avut-o la Clejani2 le aflãm

din dosarul citat în nota

anterioarã, pãstrat la

Arhivele Naþionale din

Bucureºti. Astfel, vom

cunoaºte cã-ºi va întregi

moºia achiziþionatã în 1874 cu o alta, aflatã în acelaºi hotar, cu o

întindere de 248 de pogoane. Vânzãtorul era un îmbogãþit al

vremii, Ghiþã Trifu, iar aceastã fâºie, provenind din marea moºie

a Clejanilor, se învecina la nord cu apa Drâmbovnicului (care o

despãrþea de Obedeni), la sud cu apa Bratilovului (care o

despãrþea de restul Clejanilor), la vest iarãºi cu Clejanii, iar la est

cu cealaltã proprietate a pictorului, prima cumpãratã, Angheleºti-

Tãmãºeanca3.

Actul de tranzacþie, încheiat la 2 iunie 1889, era numai un

episod din sinuosul parcurs al bãtrânei moºii vlãºcene. De pildã,

la început de veac XIX, stãpân pe aici era influentul boier

Alexandru Vilara, grec de origine, rusofil ºi mason, care va

ajunge pe înalta treaptã a marii vornicii. De la el, moºia va intra

în posesia unui balcanic putred de bogat, maiorul sârb Miºa

Anastasievici, îmbogãþit din comerþul cu sare pe Dunãre ºi exilat

în Þara Româneascã unde stãpânea mai multe proprietãþi ºi un

impozant conac la Clejani. Zicea maiorul cã „proprietatea mea

Clejanii [este] compusã din trupurile Clejani, Clejencuþa,

Cãzãneºti, Bucºani, Hobaia, Obedeni sau Vadu Lat, Tiuleºtii,

Stãnislãveºti, Dãnciuleºti sau Sterea, formând o singurã

proprietate sub numire de Clejani”. Avea 14.990 de pogoane,

din care 6.531 de pãdure!

Miºa Anastasievici continuã relatarea prin enumerarea acaretelor

de pe moºie: „douã perechi de case mari cu douã etaje, cu trei

dependinþe ºi grajd în aceeaºi curte, o brutãrie, spãlãtorie, magazie

de spirt, magazie de producte, trei grajduri cari servã pentru

îngrãjatul vitelor, 12 case parterre pe linie, solid construite, o

ºcoalã de patru clase cu douã dormitoare, o povarnã de spirt

construitã într-un etaj, la Obedeni douã case pentru sub-prefecturã

ºi miliþieni, La Vadu Lat ºi Sterea alte douã case pentru proprietar,

cinci hanuri aflate la Clejani, Vadu Lat, Obedeni, Sterea ºi Hobaia,

patru mori pe rîul Neajlov cu 14 alergãtori ºi douã pive cu ºase

roate”4. Era la anul 1875 ºi poate cã descrierea nu impresioneazã

prea mult. Cunoscând însã starea actualã a acestor locuri, bãtute

cândva de invitaþii maiorului, personalitãþi precum Brãtianu,

Maiorescu sau însuºi viitorul rege Carol, nu ne putem împiedica

sã le deplângem devenirea.

Gheorghe M. Tattarescu îndrãgise aceste meleaguri, unde

locuise o vreme chiar la conac, pe când picta biserica din Clejani.

Aici se simþea acasã. Atunci când Ghiþã Trifu va scoate la vânzare

moºia, cumpãratã de la moºtenitoarele defunctului maior Miºa,

pictorul va achiziþiona bucata despre care am vorbit mai sus.

Dupã moartea lui Tattarescu5, în urma partajului din 1895,

Angheleºti-Tãmãºeanca va trece în stãpânirea fiicei, Lucia,

cãsãtoritã din 12 iulie 1897 cu negustorul bucureºtean Ion George

Eleutheriade.

Aceasta ar fi scurta poveste vlãºceanã a pictorului Tattarescu,

a unor locuri pe care el ºi familia le-au stãpânit mai mult de cinci

decenii. Iar dacã biserica m-rii Samurcãseºti a cãzut pradã

devastatorului cutremur din 1940, alegându-se praful de preþioasa

picturã, elegantele compoziþii de la Clejani, deºi nefericit restaurate

în vremuri mai vechi, încã pot fi admirate în incinta ctitoriei

maiorului Miºa.

1 DANIC, Fond Creditul Funciar Rural, ds. 627/1875, f. 17r-v,

18r-v. Act de partaj din 3 martie 1893, încheiat între Maria, soþia

defunctului pictor ºi copiii lor Aureliu, Mihai ºi Lucia.
2 Sat aflat în nordul judeþului Giurgiu, în comuna omonimã, la

circa 10 km de Bolintin Vale.
3 DANIC, loc. cit., f. 3
4 Ibidem, f. 61.
5 La 24 octombrie 1894, în casa de pe strada Plevnei, nr. 9, din

Bucureºti, înceta din viaþã „d-lui George Mihail Tãtãrescu, de ºepte

zeci ºi ºese ani, profesor, cãsãtorit cu d-ei Maria, nãscut în Focºani,

fiul decedaþilor Mihail Tãtãrescu ºi Smaranda”. (Ibidem, f. 21)
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Dizarmoniile unui trio romantic

Florin Colonas,

Într-un oraº al muzeelor,

cum este Capitala Franþei,

într-o multitudine de

instituþii de acest tip, având

cele mai variate tematici ca

ºi de cele mai diferite

structuri arhitectonice,

gãseºti întotdeauna ceva de

descoperit, care trebuie cu

orice chip vizitat. Sunt muzee

gigantice, unele în clãdiri

vechi, altele în construcþii

moderne, minuni ale

arhitecturii.

Existã, într-un oraº vechi

precum Parisul, spaþii emblematice, aflate în locuri de legendã

pentru artã. Unul dintre acestea este cartierul Montmartre, cu

celebra sa cocoaºã de pãmânt. Rai al pictorilor, colina Montmartre

a jucat un rol extrem de important în evoluþia artei moderne. Pe

aici s-au perindat multe dintre marile valori ale artei secolului al

douãzecilea. Se putea, oare, ca în acest loc sã nu existe un muzeu?

Nici vorbã cã da!

Într-un loc de un pitoresc fãrã seamãn, existã în „Bel Air” cea

mai veche casã a cartierului, reparatã în 1959, un Muzeu al

Impresionismului, pe care ghidul respectivei instituþii îl

recomandã a fi cel mai frumos muzeu al Parisului. Oricum,

muzeul de pe colina Montmartre este de un romantism fãrã egal.

Colina aceasta, devenitã celebrã graþie artiºtilor, poartã un nume

care derivã fie din Mont de Mercure, fie din Mont de Mars, fie

din Mont des Martyrs, ultima dintre acestea fiind cea care a dat

rãdãcina cuvântului Montmartre, cu toate cã prima denumire

dateazã din anul 742. Originile sunt cu mult mai vechi, desigur,

cãci aºa cum scria Gérard de Nerval, plin de entuziasm dupã

descoperirile palentologice ale lui Georges Cuvier, în 1798, ale

resturilor de patrupede ierbivore terestre ºi acvatice ºi a

reconstituirii acestora, „marea diluvianã a scãldat marginile

strãvechiului munte, încet, încet, pe bucãþi apãrute din apã

adãpostindu-se aceºti monºtri informi”. Odatã marea retrasã, pe

vârf a apãrut zeul Marte, apoi Mercur, veneraþi fiecare prin temple,

de aceea colina este cunoscutã prin douã vocaþii: rãzboiul ºi

comerþul.

Este o istorie lungã ºi plinã de farmec a acestei coline aflatã la

104 metri deasupra Senei ºi la 129 de metri deasupra nivelului

mãrii, care în 1821 avea 21.000 de locuitori, iar astãzi numãrã

circa 200.000.

Dupã Revoluþie, la 1789, într-o Franþã aflatã într-o continuã

schimbare, colina s-a denumit a lui Marat, pentru faptul cã marele

pamfletar obiºnuia în clipe sumbre sã se refugieze în carierele

din vârful promontoriului, unde-ºi afla tihna necesarã scrierilor

sale. O istorie lungã, plinã de poveºti ºi momente picante, care

au constituit material suficient pentru multe cãrþi de ºtiinþã, artã

sau literaturã.

Dacã vrei sã vizitezi Muzeul Impresionismului, trebuie ca de

la staþia de metrou Lamark-Coulaincourt sã urci pieptiº scãrile,

dupã cum eºti avertizat pe plãcile din marele bulevard, iar apoi sã

urci voiniceºte stradele în pantã, pavate cu granit.

Suiºul pantelor cu trotuare înguste îmi aduce aminte de strãzile

pavate cu piatrã de rîu, cu case vechi dispãrute astãzi, din fericire

fixate pe pânzã de cãre artiºtii noºtri, cum ar fi acea casã de

poveste, de pe strada Fonteriei, care despica douã artere de

circulaþie ale acelui cartier plin de farmec din Dealul Arsenalului

bucureºtean, care astãzi se odihneºte pe vecie sub Casa Poporului.

Pânã a ajunge în rue Cortot, treci pe la o mica intersecþie unde

te întâmpinã prieteneºte un local celebru, Le lapin agile (iepurele

sprinten), derivat, de fapt, din Le lapin la Gil, personaj pitoresc,

proprietarul crâºmei, care-ºi pictase singur firma pentru a fi „în

ton” cu cei care îl vizitau.

Agitat a mai fost cartierul acesta! Aºa s-a întâmplat din martie

în mai 1871, când comunarzii luptau pentru justiþie socialã. Între

21 ºi 28 mai 1871, în Comuna Montmartre mor mii de oameni,

rãmând în istorie drept sãptãmâna însângeratã. În 1870, august,

la Ploieºti au fost miºcãri antidinastice, conduse de Candiano

Popescu, existând teoretic o Republicã ploieºteanã, subiect

speculat de Ion Luca Caragiale în celebra piesã „Conu Leonida

faþã cu reacþiunea”, care s-a bucurat în decursul timpului de

variate interpretãri.

Dupã aceastã etapã tragicã, Montmartre devine un spaþiu de

emulaþie aristicã fãrã echivalent. Este proclamatã chiar ºi o

Republicã Montmartre, iar primul ei preºedinte este Francisc

Poulbot, caricaturist umanist, supranumit pãrintele puºtanilor.

Existã o grãdinã în Montmartre cu castani, salcâmi ºi sicomori,

care dupã ce în secolul al XVIII-lea era grãdinã de agrement,

este astãzi o rezervaþie ecologicã în care au acces doar pisicile!

Dar sã ajungem în rue Cortot, la muzeu, unde cu prilejul celei

de-a o sutã cinzecea aniversãri a naºterii Suzannei Valadon este

organizatã o expoziþie, ghid în opera sa, acompaniatã de

numeroase opere ale fiului sãu, Maurice Utrillo, ca ºi de ale lui

André Utter, partenerul de viaþã al acesteia. Un adevãrat triumvirat

pictural.

În casa aceasta cu o faþadã pitoreascã asemnea caselor din

basmele lui Perrault sau fraþilor Grimm, au locuit pictori celebri:

Raoul Dufy, Emile Bernard, Charles Camon, Renoir, Emile Otto

Friesz, Maximilien Luce sau grecoteiul Pierre Cralanis. În casa

muzeu Minulescu din Bucuresti, existã o lucrare semnatã de

Cralanis. Caricaturistul Poulbot, locatar ºi el, are un bust în

interiorul grãdinii. Sã nu uitãm, a fost... Preºedinte! În afara

trio-ului Valadon, Utrillo, Utter, au mai locuit alte celebritãþi,

printre care scriitorul Leon Bloy sau creatorul acelui Théatre

Libre, André Antoine. O mãrturie a locatarului Auguste Renoir:

în curte se aflã leagãnul, aninat de craca unui masiv arbore,

imortalizat într-o pânzã din 1876 ºi expus un an mai târziu în

expoziþia impresioniºtilor.

Dupã ce a locuit între 1896 ºi 1905 împreunã cu primul sãu

soþ, bancherul Paul Maussis, Suzanne Valadon se va instala aici

împreunã cu fiul sãu Maurice Utrillo ºi, mai târziu cu companionul

ºi viitorul sãu soþ André Utter, cu toate necazurile pe care le-a

întâmpinat în aceastã perioadã, atât din partea concubinului sãu

cât ºi a fiului Maurice. Existau probleme care fãceau ca întrega

stradã ºi, uneori, tot cartierul sã participe, într-un fel sau altul la

viaþã acestui „trio infernal”. Din aceste tensiuni, dar în egalã

mãsurã ºi înflãcãrate pasiuni, a erupt o nebãnuitã energie creativã,

care a permis membrilor acestui trio ca arta sã le capete un plus

de forþã, înflorind ºi reînoindu-se. În ultimã instanþã este vorba

despre o complicitate creativ-artisticã, rãsfrântã atât asupra

intimitãþii lor, cât ºi în privinþa imortalizãrii acestor locuri unde

au trãit ºi lucrat.

Pentru a se organiza aceastã expoziþie celor trei importanþi

maeºtri ai paletei, au fost adunate 150 de opere, care ilustreazã o

perioadã cuprinsã între anii 1912-1926, timp petrecut de aceºtia

în rue Cortot, în câteva spaþii situate în acelaºi perimetru.

Apartamentul reprezintã locul central de convieþuire ºi creaþie,

martor al rivalitãþilor ºi în egalã mãsurã de stimã reciprocã la cel

mai înalt grad. Admiraþia, complementaritatea ca ºi inspiraþia

mutualã s-a manifestat în cele mai diferite forme, binenþeles pânã

când Suzanne ºi Maurice vor pleca în rue Junot, Utter rãmânând

locatar pânã la sãvârºirea sa din viaþã, în 1948.

Valadon se instalase în atelierul pe care-l ocupase Emile

Bernard la vârsta de 47 de ani, iar Utrillo avea 29. Asta se

întâmpla în 1912, anul separãrii de bancher. La puþin timp dupã

instalarea celor doi, Utter va veni ºi el aici, în 1914 ºi va rãmâne

cu aceasta pânã la separarea din 1926.

(continuare în pag. 20)

Ce lupte se duceau în România interbelicã! Cât talent, câtã

energie, cât patos au fost aruncate pe câmpul de bãtaie! Era

conflictul dintre vechi ºi nou, între tradiþional ºi modernitate,

între libertate ºi închistare. Era o consecinþã

a faptului cã Istoria nu avusese rãbdare ca

poporul român sã atingã nivelul de culturã,

de civilizaþie al unor state precum Franþa,

Anglia sau Germania, la care se raportau

atât adepþii tradiþionalismului cât ºi cei ai

modernitãþii. Primii nu vedeau cu ochi buni

cum ceilalþi erau nerãbdãtori sã ardã etapele,

sã o ia înainte într-o cursã pe care ei

înþelegeau sã o conducã. Dupã rãzboi, în

provinciile nou alipite, vechea administraþie

regãþeanã se purta ca într-un teritoriu

cucerit, impunând „de la centru”

reglementãri ºi oameni prea puþin adaptaþi

ºi interesaþi în a respecta valorile locale.

De aici disensiuni ºi asperitãþi greu de

domolit. În plus, afluxul de oameni din

aceste noi teritorii purtase cu sine noi

curente de gândire, noi aºteptãri, noi

concepþii. Toate aceste contradicþii vor da

naºtere unor oameni novatori, ce vor aºeza cultura româneascã

în prima linie a curentelor artistice ºi literare ale timpului, uneori

chiar în invidiata calitate de dirijori.

Un front extrem de puternic, susþinãtor al curentului tradiþionalist

îl formase marele istoric Nicolae Iorga, deºi unii îi atribuie în

epocã mai degrabã rol de marionetã în mâinile maestrului pãpuºar

Carol, cel care din postura de renegat ºi dezertor se întoarce ca sã

pozeze în „lup moralist”. I-a fost ºi Preºedinte al Consiliului de

Miniºtri acestui rege care a urmat la tron (întâmplare nemaiauzitã!)

propriului fiu. De atunci au românii expresia „a ajunge din cal,

mãgar!”. O întâmplare iarãºi de toatã mirarea va fi când îl va

exclude pe principele Nicolae dintre membrii casei regale pe motiv

de „cãsãtorie morganaticã” (!?).

Nu putem sã-l acuzãm în mod direct pe Iorga de obtuzitate sau

îngustime ideologicã, putem în schimb întrezãri (cum au fãcut-o

ºi alþii) atingerea unui scop, un interes în acþiunile marelui istoric.

Pe lângã susþinerea convingerilor proprii, arunca o perdea de

fum menitã sã mascheze din apucãturile acestui rege imoral,

pasionat de bani, femei ºi putere.

Necruþãtor în aprecieri, folosindu-

ºi din plin talentul de polemist ºi

tãiºul verbului, atacurile lui Iorga

erau distrugãtoare. Spunea despre

Gellu Naum la debutul din 1936: „Pregãtiþi-vã borcanele cu spirt,

a apãrut un nou monstru. Numele lui este Gellu Naum”.

Cu ce vehemenþã se exprima împotriva

cãrþii indecente chiar Regele Carol al II-lea

(!) într-o conferinþã þinutã în 1934 la ªcoala

de varã a lui Iorga de la Vãlenii de Munte.

Sau în altã parte, la 12 mai 1934: „Sânt

incontestabil autoritãþi care trebuie sã vegheze

ºi sã tragã linia de democraþie (sic!) între

cartea moralã ºi cea imoralã.” ªi încã „Va

trebui gãsit un sistem – poate fiscal – prin

care sã se încurajeze pânã la extrem, prin

care sã putem degreva cartea bunã, iar, pe de

altã parte, sã putem pune bariere, încãrcând-

o cu imposite, cãrþii proaste.” (Cuget Clar, I,

p. 176)

Principala tribunã împotriva stricãciunii,

contra celor pe care Iorga ºi adepþii sãi îi

treceau în categoria pornografilor literari,

devine revista Cuget Clar. Câteva titluri ale

anul întâi (1936-1937) sunt elocvente: Lupta

împotriva pornografiei, Îndrãzneala

pornografilor, Ce aduce pornografia,

Porcografii, Lupta d-lui N. Iorga contra pornografiei, Arestarea

pornografului Bogza, Prostie demagogicã ºi mâncãrime

pornograficã etc.

Rãspunsul blamaþilor „pornografi” nu a fost mai puþin

concludent. O datã prin creaþii, apreciate superlativ de posteritate.

Apoi prin gesturi ºi atitudini care fac deliciul istoriei literare,

precum cele ale grupului avangardiºtilor. Nu invitau ei pe

„Rãuvoitorii noºtri sã ia Tramwaiul în spate”, ca în Alge sau

precum Bogza, care achitat pentru încãlcarea bunelor moravuri

în articolul În vocabular, divagaþii ºi precizãri îºi tipãreºte cãrþi

de vizitã cu textul: „Geo Bogza. Achitat. 28 noiembrie 1932"?

Sau gestul suprarealist, ironic ºi plin de umor al celor patru tineri

liceeni (Aureliu Baranga, Gherasim Luca, Paul Pãun, Jules

Perahim) care aveau sã scoatã o raritate bibliofilã: Pulã. Revistã

de pulã modernã. Organ universal cu subtitlul „Azi 1 octombrie

1931 sau scos treisprezece pule”. Se zice prin târg cã în 1933,

fastidiaþi de accentele moralizatoare ale marelui istoric, i-au trimis-

o cu dedicaþia „Tu ai? N-ai!”. Sau cã era voba despre revista

Muci, cu dedicaþia „Pentru cã nu purtãm fuduliile în tabacherã ne

intitulãm Grupul Mucoºilor”. Tot pentru Iorga. Cã n-au fost

bine primite o dovedeºte faptul cã expeditorii au ajuns la Vãcãreºti.

Iar dacã pentru unii ca Lovinescu sau Arghezi, Iorga îºi foloseºte

propriile arme, pentru „plevuºcã” întrebuinþeazã „ciracii”,

asmuþindu-i împotriva stricãtorilor moralei naþiei ºi a

„pornografilor”. Astfel, pe mai multe pagini ale revistei Cuget

Clar (I, 1936-1937, p. 794-796), un asemenea slujitor al opiniilor

iorghiste – Const. George Munteanul – desfiinþeazã cele scrise de

un învãþãtor din Bolintin (Nicu Tudor) în revista ªcoala Ilfovului

(ian-mar ºi sep-oct 1935), care îndrãznise sã recenzeze laudativ

„cartea de o trivialitate certã, Pentru un petec de negreaþã a

pornografului cunoscut N.D. Cocea”. Rãu abordase bolintineanul

ºi „cartea de frumoasã þinutã literarã Luceafãrul de d. Cesar

Petrescu”, despre care are îndrãzneala sã constate cã autorul „nu a

putut sã dea pe Eminescu poetic”. I se recomandã atunci, ironic, sã

se îndrepte cãtre „romanele d-lui Lovinescu; sânt încredinþat cã un

asemenea gust nu i-l vor putea satisface decât acele cãrþi, care îi

vor prilejui tot odatã o nouã recenzie elogioasã a pornografiei.”

Marea greºealã, de neiertat, o face învãþãtorul Nicu Tudor atunci

când apreciazã romanul Ochii Maicii Domnului, al „autorului

pornograficei cãrþi Cimitirul Bunei Vestiri”, Tudor Arghezi, de

care însuºi Iorga se ocupase în mai multe rânduri.

Concluzia moralistului este categoricã: un recenzent precum

bolintineanul Nicu Tudor „care gãseºte cu cale sã-ºi aleagã din

întreaga literaturã româneascã operele lui Cocea, Arghezi, Aderca,

Sevastos, Braniºte ºi (din cea strãinã) Lawrence, nu poate fi în

spiritul revistei [ªcoala Ilfovului; n.m.], care zice cã este împotriva

pornografiei; al doilea, fiind vorba de un învãþãtor, chemat sã

presinte colegilor sãi posibilitatea de a-ºi îndrepta preferinþile

pentru o carte, el este, aºa cum o face, un nechibzuit, un atentator

la moralitatea ºcolii, cãruia trebuie sã i se închidã paginile revistei,

iar ministrul Educaþiei Naþionale sã iea mãsuri de a-l scoate de la

catedra unde, atât în ºcoalã, cât ºi la cercurile culturale

învãþãtoreºti, învãþãtorul face propagandã pentru acea literaturã

categoric pornograficã, þintuitã chiar de revista care dã ospitalitate

rândurilor ce nu fac altceva decât sã batã apa în piuã sau sã

elogieze scriitori de mult recunoscuþi ca distrugãtori ai moralitãþii”.

Cine erau scriitorii înfieraþi de Iorga ºi ciracii sãi? Toatã floarea

cea vestitã a literaturii române interbelice: Lovinescu, Arghezi,

Ion Barbu, Hortensia Papadat-Bengescu, Camil Petrescu etc.

Posteritatea se va dovedi necruþãtoare cu aprecierea iorghiºtilor,

validând-o pe a modestului învãþãtor bolintinean.

CURENTE/IDEI/ACURENTE/IDEI/ACURENTE/IDEI/ACURENTE/IDEI/ACURENTE/IDEI/ATITUDINITITUDINITITUDINITITUDINITITUDINI

Nae POPESCU

Un “pornograf” bolintinean



1717171717AMINTIREA CA FUNDAMENTAMINTIREA CA FUNDAMENTAMINTIREA CA FUNDAMENTAMINTIREA CA FUNDAMENTAMINTIREA CA FUNDAMENT

“Cenuºa verii” s-a aºternut în aprilie
Gabriel DRAGNEA

TRISTEÞEA STRÃZILOR UITATE C. ªTEFAN

La început a fost Uliþa. A urmat Linia. Acum avem strãzi, ba

chiar bulevarde.

Obligativitatea denumirii fiecãrei strãzi în conformitate cu

reglementãrile europene, a pus autoritãþile în faþa unei dificile

întreprinderi: ce criterii sã adopte la nivel de localitate? De aici

începe diferenþierea, respectiv modul de abordare, de tratare a

problemei: simplist, formal sau responsabil ºi ca atare sã se þinã

cont de elemente de istorie, toponimii, personalitãþi locale,

evenimente, topografie, particularitãþi etc. Nu ºtiu ºi nu mai

conteazã cine a propus ºi cine a dispus denumirea strãzilor actuale

în Bolintin Vale, dacã s-a consultat sau nu populaþia. Cert este cã

a ieºit ceva nepotrivit, asemãnãtor cu un costum de haine prost

croit. Croitorul a lucrat neprofesionist: mãsuri greºite, material

prost ales s.a.m.d.

Privind în jur la alþii, în unele localitãþi edilii au rezolvat problema

ºi mai simplu: strada Principalã ºi apoi strãzile laterale, de la unu

la câte existã. Adicã lipsã de imaginaþie ºi formalism. În altele s-

au folosit denumiri din atlasul botanic: copaci, arbuºti, flori sau

pãrþi ale acestora (Spinului, Ghimpelui s.a.) care trãdeazã probabil

profesia iniþiatorului – profesor de ºtiinþe naturale. Cele mai

originale ºi de apreciat denumiri de strãzi le consider pe cele din

comuna Floreºti-Stoeneºti care pun în valoare istoria localã ºi

personalitãþile care au trãit pe strãzile respective: str. Domneascã,

str. Mavrache, str. Negoi, str. înv. Ionel Ulmeanu, str. Eftimiu,

str. Saborului, str. Legãnari etc.

Referitor la Bolintin Vale se impune sã facem puþinã istorie.

Deoarece în secolul XIX era format din trei cãtune relativ

despãrþite (Bolintinul de Mijloc, ulterior Bãleanu; Moºteni-

ªtirbeºti ºi Drugãneasca), pentru identificarea adreselor

locuinþelor se foloseau antroponime ºi toponime locale: Bãleanu,

Baba Neaga, Bordieri, Briceag, Boereasca, Burtan, Poarta Luncii,

Drãgoi ºi altele. La fel fundãturile, cu numele familiilor trãitoare.

Cele mai lungi se numeau linii (Argeºului, Gârlei, Bãleanu)

apãrute dupã Regulamentul Organic, respectiv dupã 1831.

Odatã cu Legea Comunalã a lui A. I. Cuza se începe denumirea

strãzilor ºi chiar numerotarea lor, lucru realizat practic în ultimul

sfert de veac al sec XIX. Dupã aceastã acþiune au avut ulterior

modificãri ºi îmbunãtãþiri pe linie administrativ teritorialã, astfel

încât la începutul sec. XX problema era rezolvatã mulþumitor,

având la bazã legi ºi criterii clare.

Un document gãsit ºi cercetat la Arhivele Naþionale, BJAN

Ilfov, Fond Prefectura judeþului Ilfov, dosarul nr. 86/1912, conþine

schiþa de plan a „Comunei Bolintinul din Vale cu situaþia stradelor

din fiecare sat elaboratã de conductor Ilie ªtefãnescu de la

Serviciul de Poduri ºi ªosele din Jud. Ilfov – 17 nov. 1912" pe

care o anexãm. Documentul este foarte important, pentru cã

demonstreazã cã la acea datã întreaga comunã avea reþeaua de

strãzi bine definitã.

Dupã primul rãzboi mondial au loc câteva modificãri privind

denumirea unor strãzi. Apare str. Lt. Cãlin Tãnescu (învãþãtor

erou de rãzboi), str. G-ral Praporgescu în loc de linia

Drugãneasca, str. Poarta Luncii în loc de ªtirbeºti, str. Lt. Marinate

(erou rãzboi), str. Octavian Goga (în loc de Epurani) ºi se traseazã

str. Boereasca în continuarea fundãturii Dedu pânã la dispensarul

veterinar de mai târziu. Aceastã situaþie s-a menþinut pânã prin

anul 1956, când autoritãþile locale au înlocuit numele vechi cu

altele noi, în conformitate cu noua opticã a regimului comunist

de înlãturare a urmelor unui trecut ce trebuia uitat. Am fost astfel

binecuvântaþi cu denumiri gen: str. 1 Mai, str. Libertãþii, str. 23

August, str. Partizani, str. Republicii, str. Bãncii. Mare parte din

fundãturi ºi-au pierdut numele. O simplificare ce avea sã conducã

la ºtergerea din memoria noilor generaþii a numelor unor familii

mai înstãrite, ai unor fruntaºi ai comunitãþii, care nu mai trebuiau

pomenite oficial.

Dar sã revenim la ultima acþiune de numire ºi numerotare a

strãzilor ce a avut loc la începutul anilor 2000. Paradoxul este cã

s-au pãstrat denumirile anterioare aproape în totalitate (excepþie

str. 30 Decembrie) ºi doar s-au completat cu unele strãzi nou

apãrute ca urmare a exploziei edilitare de dupã 1990. S-a ratat

prilejul când se putea repara marea prostie comunistã ºi se puteau

restabili denumirile de dinainte de 1950, corect ºi justificat puse.

Ba s-a înlocuit chiar numele inspirat al strãzii Liniºtei (a cimitirului)

cu cea de intrarea Republicii.

Acum sã facem o trecere în revistã a strãzilor din Bolintin

Vale. Se va observa cã nu excelãm nici în imaginaþie, nici nu se

respectã trecutul localitãþii ºi nici nu se amintesc personalitãþile

locale. Începem cu str. Republicii (fostã Poet Bolintineanu) care

începe din centru ºi se terminã dincolo de Sabar. Pe ea se aflã

practic toate instituþiile de interes: ºcoala gimnazialã, liceul, Trustul

de Petrol, biserica Adormirea Maicii Domnului, Romtelecom,

Cãminul cultural, notariate, Judecãtoria, bãncile, restaurante ºi

magazine, Procuratura, Policlinica, dispensarul TBC, blocurile

de locuinþe. Ar trebui sã fie cea mai frumoasã dar cu toate

încercãrile (ºi cheltuielile) nu este. Acþiunile de înfrumuseþare s-

au dovedit contrare: au dispãrut copacii stradali din cauza

lucrãrilor de canalizare ºi alimentare cu apã potabilã.

Strada Palanca începe de la Km. 30 al Autostrãzii ºi se terminã

la târgul sãptãmânal. Strada Poenari are un nume care deruteazã.

Ea s-a numit Drãgoi ºi ducea spre satul Poenari pânã s-a construit

autostrada. Acum, drumul spre Poenari este prin altã parte. Mai

degrabã i s-ar putea spune str. Spitalului, pentru cã pe ea se

ajungea la fostul spital rural, celebru în zonã, vechi de peste 100

ani.

Str. G-ral Praporgescu a cãrei denumire se referã la un erou

din primul rãzboi mondial, nu are nicio legãturã directã cu

Bolintinul din Vale. Mai degrabã a avut generalul Eremia

Grigorescu, pentru cã pãrinþii ºi alte rude sunt înmormântaþi în

cimitirul din Bolintin Vale.

Continuãm cu str. 23 August (fostã Epuran, fostã Baba-Neaga,

fostã Octavian Goga) ºi str. 1 Mai (fosta „Ariciu”). Strada Mieilor

(înainte Fundãtura Pârvãnescu) a rãmas cu acelaºi nume. Numele

provine nu de la miei, ci de la Mieluº Pârvãnescu, primul locuitor

al uliþei-fundãturã.

Altã stradã: Florilor (fostã Despa, cunoscutã ca „la Gãoazã”)

pe care stã Floriþa Nãstase, dar nu de la ea-i provine numele ci a

fost ales întâmplãtor. Str. Partizani (fosta lt. Cãlin Tãnescu,

învãþãtor erou în rãzboiul 1916-1918 conform inscripþiei de pe

monumentul eroilor din centrul localitãþii ºi care a locuit pe aceastã

stradã la nr. 56), înainte Drugãneasca. Numele de „Partizani”

vine de la Cooperativa Meºteºugãreascã „Partizanul” care avea

douã ateliere de cizmãrie în anii ’50 ai secolului trecut, campe la

jumãtatea strãzii (în casa acum C.A.R. ºi în a familiei Jan

Apostoiu). Aºadar nicio legãturã cu partizanii roºii care au activat

în spatele frontului germano-sovietic în al doilea rãzboi mondial.

Str. Poarta Luncii (înlocuieºte str. ªtirbeºti – vechii moºneni

ce deþineau pãmânturile din dreapta ei pânã la Palanca). Ca

toponim vechi are un înþeles ce trebuie elucidat: înseamnã ieºirea

spre lunca Argeºului sau chiar ar fi existat o aºa zisã poartã

pãzitã de „portãrei” care încasau o formã de impozit mai înainte

de trecerea prin vadul (ulterior podul) peste râul Argeº. Pe str.

Bãncii nu s-a aflat ºi nu se aflã nicio bancã, nici mãcar de lemn

dar’mite de credit sau depuneri. S-a numit anterior fundãtura

Dana, de la familia cu acelaºi nume.

Str. Soldat Vânãtoru (înainte numitã la fel, dupã numele unei

familii cu mulþi copii) ºi-a luat acum numele de la soldatul erou

Gheorghe Vânãtoru, din rãzboiul al doilea mondial. Str.

Belºugului – fosta Boereasca – pentru cã ar fi existat un conac al

familiei Dedu (de unde ºi vechea denumire de Fundãtura Dedu)

iar apoi casa cu adevãrat boereascã a familiei Marinescu. Tot pe

aceastã stradã, la capãtul spre str. Agricultori, avea o mare ºi

frumoasã livadã ºi viþã de vie altoitã preotul Tãnase Matache. Pe

aceeaºi stradã, la intersecþia cu str. Agricultori (fostã Lt. Marinate)

se aflã clãdirea (dublatã de o casã nouã) dispensarului veterinar,

construitã între cele douã rãzboaie mondiale de comunitate ca

reºedinþã pentru doctori veterinari ºi cu anexe pentru tratarea

animalelor. Str. Justiþiei, corect numitã pentru cã ºi pe ea se afla

din perioada interbelicã Judecãtoria Bolintin Vale, acum

policlinicã-ambulatoriu pendinte de spitalul Bolintin.

Str. Viitorului (nume predestinat!) pe care s-a

aflat stadionul localitãþii între anii 1950-1970.

Dupã revoluþie a fost ocupatã treptat de spoitori,

iar pe partea dreaptã tot aceºtia au cumpãrat

grãdinile unor locuitori ºi ºi-au ridicat case de un

gust pe care ne abþinem sã-l caracterizãm. În acelaºi

cartier de spoitori mai existã ºi str. Carpaþi, un

nume bizar (probabil de la þigãrile Carpaþi).

Str. Sabar, fostã Linia Gârlii, care într-adevãr

ducea pânã la vadul imediat în aval de podul peste

râul Sabar (Rãstoaca). Str. Argeºului – fosta Linia

Argeºului – se terminã la zãvoiul Argeºului („pe

de vale”).

Str. Libertãþii (fosta Linia Bãleanu, dupã numele

boierilor Bãleanu care au deþinut moºiile de la

Bolintin Deal – unde-ºi aveau conacul – ºi Vale,

pânã dincolo de malul drept al Argeºului ºi pe care

au fost împroprietãriþi clãcaºii dupã 1831 cu loturi

de casã, trãgându-se satul „la linie”) începe de la

Primãrie ºi se terminã la balta spre Crivina. La

capãtul dinspre Crivina se numea Bordieri, pentru

cã probabil cândva aici erau bordeiele dinspre

malul Argeºului ale þãranilor foarte sãraci sau, mai

plauzibil, de familia Bordieru.

Str. Dimitrie Bolintineanu, paralelã cu str.

Libertãþii. Cândva se numea Burtan (jumãtatea spre

sud) ºi Briceag (spre nord). Ulterior s-a numit 30

Decembrie. S-a uitat sã se denumeascã vreo stradã

cu numele fraþilor Costicã ºi Atanasie

Bolintineanu, personalitãþi de excepþie ale Bolintinului, care au

deþinut terenul ºi conacul unde se aflã liceul, terenul de sport ºi

pânã la Argeº ºi care au fost promotorii modernizãrii Bolintinului

din Vale.

Cu excepþia uneia (str. Progresului) unele fundãturi nu au

primit nume. În perspectiva îndesirii construcþiilor de locuinþe,

poate era necesar. Trebuie sã amintim alte douã strãzi: str.

Speranþei (fosta Luncei) care leagã str. Libertãþii de str. D.

Bolintineanu ºi str. Tudor Vladimirescu (la fel, legãturã între cele

douã strãzi pomenite mai sus). Nu cred cã naºii acestei strãzi au

ºtiut cã pe 16 martie 1821 Tudor cu pandurii sãi au traversat

podul peste Argeº trecând apoi pe strãzile Poarta Luncii, Partizani

ºi Palãncii pânã la Sabar ºi încã o datã, în luna mai, pe str.

Palãncii, pe atunci drumul Piteºtilor. Bine cã a fost pomenit

totuºi.

Ultimele botezate sunt strãzile: Bisericii, Intrarea Republicii,

Viilor, Stadionului ºi Trandafirilor. Observaþia ar fi cã pe Viilor

nu mai este nicio vie (iniþial era drum de exploatare ºi se numea

la Pristos), iar pe Trandafirilor nu existã niciun trandafir. Acestea

sunt, aºa cum s-au numit ºi se numesc strãzile (foste uliþe ºi linii)

ale Bolintinului din Vale.

Crivina, sat aparþinãtor de Bolintin Vale, are ºi el strãzi botezate

în ultimii ani. Ca o particularitate, privit de sus, sistemul stradal

seamãnã cu o cruce cu braþele sprijinite de Argeº ºi Sabar, de pe

care se ramificã perpendicular câteva strãzi/fundãturi laterale. ªi

numerotarea este aparte; respectiv începe de la intrarea dinspre

Bolintin pe dreapta cu nr. 1, continuã pe aceeaºi parte inclusiv

fundãturile pânã la ieºirea spre Mihai Vodã, de unde se întoarce

pe partea cealaltã pânã la ieºirea spre Bolintin. Existã str.

Principalã cu cele douã braþe centrale (str. Barajului ºi str. Gârlei)

ºi strãduþele/fundãturi laterale: Mãceºului, Câmpului, Zãvoiului

ºi str. Cazanului. Aceastã ultima denumire mi se pare ciudatã,

pentru cã într-adevãr pe ea se afla un cazan de þuicã – ca sã vezi

cât de important era! – dar cu mult înainte s-a aflat o moarã pe

apã, a lui Tiloi.

În Malu Spart (care înglobeazã ºi fostul sat Suseni) gãsim

însã denumiri de strãzi foarte inspirate: str. Primãverii (cea mai

lungã, care strãbate tot satul de la intrarea dinspre Bolintin ºi

pânã la Ocolul Silvic), str. Eternitãþii (pe care se aflã cimitirul),

strãzile laterale Crânguri, Lacu Mare, Albinelor (existã un stupar

acolo!), Meºteºugarilor, Ciobanului (la fel, stã un cioban),

Boierului (pe care se aflã o casã cu adevãrat boiereascã, deþinutã

acum de sculptorul Gheorghe Iacob), ªcolii, Monumentului,

Eroilor, Independenþei (fostul Suseni), Nucilor, Prima Vale,

Generalului, Luceanca, Castanilor, Fulgului, Bisericii ºi Pãdurii.

Vã lãsãm plãcerea de a urmãri pe schiþa de plan din 1912 o

frânturã din trecutul edilitar al Bolintinului din Vale, cu promisiunea

cã vom reveni, tema fiind interesantã ºi nicicum epuizatã.
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La cumpãna  dintre  ani

Constantin Bãrbutã,

Motto:

Dulce ºi frumos

este sã te sacrifici

pentru patrie.

(Ovidiu)

S-a vorbit ºi s-a

scris mult, cu

argumente solide,

despre privilegiile

sfidãtoare ºi

imorale, culminând

cu pensiile denumite viclean indemnizaþii, pe care aleºii neamului

ºi le-au acordat la cumpãna dintre ani în dispreþul Constituþiei ºi

a milioane de concetãþeni. Definit unanim ca întruchipând lipsa

de mãsurã, egoismul ºi lãcomia, acest act a generat indignare ºi

dezavuare generalizate, pe care cei trimiºi sã facã legile þãrii le-au

ignorat, ba mai mult, unii dintre ei, mai vocali, între care regãsim,

din nefericire, foºti purtãtori de catalog, s-au acoperit de penibil

prin ieºiri la rampã inconsistente, însoþite de tupeul caracteristic,

care au avut darul de a ilustra, încã odatã dacã mai era cazul, de

ce instituþia supremã a statului se aflã pe un loc dezonorant ºi

inadmisibil al încrederii publice.

Chiar în primele zile ale acestui an de graþie, un astfel de

parlamentar, gãlãgios nevoie mare ºi intempestiv, a þinut sã arate

cât de departe se aflã vizavi de ceea ce numim omul potrivit la

locul potrivit, printr-o afirmaþie stupefiantã, anume cã presa

acordã prea multã atenþie „amãrâtului de parlamentar” (n.m. –

„persoanã care are condiþii modeste de trai”; DE 47) când îºi ia o

maºinã, faþã de altã categorie de aleºi, cu averi mari ºi la vedere.

Zisã pe repede înainte, o astfel de „dezvãluire” din interior, prin

aura sa de senzaþional, nu face decât sã afirme adevãrul universal,

trist ºi revoltãtor cu privire la preocupãrile aleºilor, fãrã

discriminare.

Întrebat despre ºansele ºi modul în care poporul român se

poate apãra ºi salva în faþa asaltului abuzurilor ºi corupþiei (care,

mai nou „ucide”), un reputat analist, fin cunoscãtor al lumii de

azi, deopotrivã al realitãþilor carpatine, între timp reprezentantul

þãrii în statul cu cea mai prosperã economie din Europa, a oferit

un rãspuns prompt, ºocant – „o nouã revoluþie” – pe care l-a

argumentat instantaneu astfel: deoarece în epoca post decembristã

„numai ei s-au îmbogãþit”!

Cele douã aserþiuni, una a diletantismului mincinos, de

compasiune falsã a „sãracilor” aleºi, cealaltã competentã ºi

responsabilã, reprezintã, volens-nolens, temã de reflecþie

profundã pentru obºtea didacticã, motivatã ºi stimulatã de analiza

stãrii actuale din educaþie, a cãrei acuzã fundamentalã este

identificatã în editorialul, stralucitor prin pertinenþã, intitulat

Politizarea, rãul care distruge Educaþia ºi ameninþã România

(Sorin Ivan în Tribuna Învãþãmântului, 30 nov-6 dec 2015).

Vãdit nemeritate ºi contrare legii, privilegiile la care facem

referire, vor avea, inevitabil, un impact negativ, inclusiv asupra

climatului ºcolar, mai ales acolo ºi atunci când (adica peste câteva

luni), mulþi dintre cei ce ºi-au votat, fãrã ruºine, a doua pensie,

vor reveni în comunitate ºi în cancelarie, unde nu vor putea evita

întrebãri acide ºi persisitente de genul: De ce? De ce? De ce

colega, v-aþi gândit ºi preocupat numai de interesul vostru?

Tentaþia unora dintre cititori, de a situa opiniile de faþã în zona

unei anumite amãrãciuni, o socotim fireascã, realitatea fiind

inechivocã. Pensie, un pic peste aceea a unui mandat, carierã

semnificativã, mai bine de zece „mandate”.

Un rãspuns posibil se poate afla în termenii entuziasmului ºi

optimismului propriu generaþiilor de slujitori în demnitate ºi

respect ai catedrei, care, iatã, salutã preocupãrile actuale ºi

semnalele veritabile, þintind refacerea prestigiului ºi încrederii,

prin recuperarea valorilor educaþiei.

Dovedind o cunoaºtere în profunzime a realitãþilor din domeniu

– „fericit este acela care poate cunoaste cauzele lucrurilor”

(Vergiliu) – noul demnitar al educaþiei a nominalizat, chiar în

preziua reluãrii cursurilor, direcþiile prioritare, adecvate

„mandatului”, ce poate fi mai scurt sau mai lung, oferind

clarificãri utile, rãspunsuri, precizare de naturã sã întãreascã, în

opinia noastrã, speranþele prefigurate. O nouã lege a educaþiei nu

este oportunã, subscriem ºi adãugãm, nici aºa zisul regulament

alcãtuit de elevi, pentru ei, bugetul ºi salariile au crescut,

predictibilitatea ºi inovarea vor defini noua curriculã ºcolarã, la a

cãrei finalizare, în acest an, lucreazã câteva mii de specialiºti.

Sub presiunea realitãþii ºi nu în ultimul rând, desigur, aspecte

importante ale educaþiei precum slaba prestaþie calitativã,

consecinþã a precarei pregãtiri psiho-pedagogige ºi metodice a

unei pãrþi semnificative a personalului didactic ºi îndeosebi cele

relative la etica ºi integritatea academicã vizate, cu argumente

imbatabile, ar fi la originea unor adevãrate scandaluri naþionale,

vor face în scurt timp obiectul unui cadru normativ special, cu

„reguli dure”, apt sã reprime pericolul grav pe care aceste

fenomene, într-o extindere nepermisã, îl reprezintã pentru destinul

multor generaþii.

Parafrazând un mare om politic, patriot ºi democrat, într-un

moment unic al istoriei noastre, vom încheia afirmând, fãrã teama

de a greºi, cã prin competenþã, hotãrâre ºi curaj, noul ministru

tehnocrat al Educaþiei nu va rata ºansa de a-ºi transforma numele

în Renume.

Res non verba.

Clubul de istorie
Sâmbãtã, în 16 ianuarie, s-a desfãºurat prima ediþie din anul

2016 a Clubului de Istorie. ªedinþa a debutat cu omagierea Poetului

naþional Mihai Eminescu, aºa cum se cuvine sã o facã tot românul

la mijloc de ianuarie. Prim planul expunerii l-a deþinut prof.

Florin Iordache, care a vorbit auditoriului despre Eminescu în

trei ipostaze fundamentale ale sale: naþionalist, patriot, român.

Intervenþia a fost încheiatã prin reamintirea vibrantelor versuri

ale Doinei.

În continuare, a fost rândul veteranului Clubului, nonagenarul

Nicolae, care a împãrtãºit tinerilor ascultãtori despre cum era

predat cândva la ºcoalã Eminescu, recitând din poeziile memorate

atunci ºi rãmase întipãrite în mintea-i încã vie, la 91 de ani.

Tema ºedinþei din 16 ianuarie 2016, urmând parcã îndemnul

marelui sociolog Henri H. Stahl care studia acum opt decenii

Spiþe de neam þãrãneºti, a fost legatã de strãmoºii fiecãruia dintre

membrii Clubului. Cu toþii s-au achitat într-o mãsurã mai mult

decât mulþumitoare de sarcina trasatã, majoritatea reuºind sã

coboare cu genealogia familiei proprii pânã la începutul veacului

al XIX-lea. Faptul este mai mult decât onorabil atâta vreme cât

vorbim exclusiv despre genealogii þãrãneºti ºi în contextul unei

sãrãcii lucii de bibliografie (lucrãri publicate) pe acest subiect.

Au luat cuvântul: Valerian Creþu-Taulescu (despre familia

negustoreascã Dumitrescu), Niculae Stoica (strãmoºii de la

Dârvari), prof. Marius Niþescu (cu o foarte valoroasã

iconografie), prof. Corneliu State (strãmoºii din Muscel), Mioara

Mãnescu (foarte bine documentat), Ciprian Necºuþu, prof.

Constanþa Crudu (o spiþã de neam foarte ramificatã), Constantina

Chiva, Floricã Dan, Adriana Pãduraru, Ana Guler, Ani

Cârciumaru, Raul Cârciumaru, Rãzvan Preda, Vasile Dumitrescu,

Alexandra Man, Marian Grigore, ªtefan Crudu, cu multe ºi

interesante intervenþii ºi completãri ale participanþilor. Discuþiile,

în care au mai intervenit Nicolae Ciubuc, Iuliana Lazãr ºi Cedric

Viºa, au fost moderate, ca de obicei, de Vasile Grigore.

Urmãtoarea întâlnire, la care vã invitãm ºi vã aºteptãm cu

drag, va avea loc tot sâmbãta, pe 19 martie 2016, de la ora 15.30.

Tema, ca întotdeauna când Bolintinul îºi mai adaugã un an în

salba-i multisecularã, este istoricul lui ºi al localitãþilor învecinate.

„Chestii” inedite, daca se poate.

Ciprian NECªUÞU
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Fiat lux! – Sã fie luminã! – zis-a Domnul la Facerea lumii ºi
noi, credincioºii, L-am urmat, convinºi cã nu de noapte, ocrotitoarea
relelor ºi întuneric, dãtãtor de spaime, vom avea parte.

Trãim într-o epocã în care, a avea luminã noaptea, curent electric
adicã, e ceva de la sine înþeles. ªi totuºi… în orãºelul nostru
dintre ape, în februarie, lunã de iarnã în care încã ziua e micã, iar
noaptea-i lungã, pe la orele 18:00 te afunzi în întuneric ºi apoi
fireºte în noroaie dacã nu consulþi pe net harta digitalã a gropilor
din România. Iluminatul stradal încã nu a fost declanºat. Cei care
au fost împuterniciþi sã ni-l dãruiascã nu se deranjeazã sã apese
pe un buton, la transformatoarele împrãºtiate prin diversele
cartiere. Fiecare îºi are ora lui, poate dupã calendarul iuliano-
gregorian sau calende, în funcþie de chef, de dispoziþie.

De pildã? Strada Republicii, vineri, 5 februarie, spre pod,
invizibilã. Mai bine poþi trãi iluzia cã aratã ca-n filme, dar iluzia
dispare rapid dacã te afli în maºina care te zdruncinã din rãrunchi
sau dacã înoþi pe jos prin glodul drumurilor. Apoi, o porþiune de
câteva sute de metri, becurile aruncã o luminã roºiaticã, chioarã,
neputincioasã. Tot bine e. Rãmâi cu himera. Lumina deformeazã
imaginea ºi ceea ce e groapã, pe mijlocul strãzii sau pe marginea
ei, dupã ploaie pare un lac feeric în care se reflectã becul de
puþini waþi. În adevãratul centru al urbei, din nou întuneric. Parcul
e fantomatic, biserica întinde umbre lungi, mai luminat e doar
magazinul de articole bisericeºti. Poate-þi cumperi o candelã, sã
vezi pe unde înaintezi.

Mai sus, la o staþie intermediarã a mijloacelor de transport în
comun, câteva mame cu lanterne îºi aºteaptã fetele sã vinã de la
ºcoalã. Fac asta încã din toamnã dacã soþii nu-s acasã sã le aºtepte
ei cu maºina. Priveºti spre strãduþele laterale, unde vezi negru în
faþa ochilor. Cum sã te-ncumeþi sã intri pe acolo? Mintea o ia
razna, te gândeºti la câini vagabonzi, la hoþi, la câte alea. O doamnã

Mersul târgului
ªtefan CRUDU

20.12.2015: Rãzboiul porcilor. „Luptele” de la

Domneºti, Cãlugãreni ºi Bolintin Vale
Ignatul din acest an s-a desfãºurat cu „lupte” în târgurile mari

din judeþul Giurgiu. Fãrã veste, forþe mari (cca. 40 persoane) de la

ANAF, Poliþie, DSV ºi Jandarmi Giurgiu au nãvãlit în Domneºti

(ieri, 19.12.2015), Cãlugãreni ºi Bolintin Vale. Fiind înainte de

Crãciun, a fost belºug de carne proaspãtã de porc. Dacã duminica

trecutã a rãmas marfã nevândutã acum s-a confiscat la greu. Sute

de kilograme. Doar câþiva au putut salva puþinã carne ascunsã sub

tarabã sau în portbagajul maºinii aflatã alãturi.

Chiar ºi cumpãrãtorilor li s-a confiscat (pãþit

fiind un vecin, Pandele Rãcaru). Oameni

revoltaþi, urlete, þipete, spraiuri lacrimogene. S-

a aruncat în „invadatori” cu maþe (ce alte arme

sã fi avut?). Ce sã mai crezi? Rãzboi în toatã

regula. Înainte de ’90 erau mercuriale cu preþuri

de mizerie. Totuºi, înainte de Crãciun târgurile

erau pline cu porci sosiþi în cãruþe din satele

vecine. Au dispãrut cãruþele ºi s-au motorizat

nu atât þãranii cât negustorii care vând

sãptãmânal. Este singura lor sursã de venit, ca

ºi a þãranilor deþinãtori de animale. Poate nu-i

corect, nu-s nici condiþii în târg pentru vânzarea

de carne ºi alte produse animaliere dar este încã

marfã zisã „eco”. ªi este ºi mai ieftinã, alegi ce

vrei, este proaspãtã, deºi existã un risc pe care

þi-l asumi implicit. Este alegerea celui ce cumpãrã

ºi din câte ºtiu nu s-a întâmplat vreodatã vreo

infestare specificã, pentru cã vânzãtorii îºi

testeazã carnea.

Acþiunea în forþã (jalnic spectacol!) a fost televizatã în direct de

mai multe televiziuni de ºtiri, ceea ce dovedeºte cã a fost organizatã

pentru a face propagandã instituþiilor care „vegheazã la sãnãtatea

noastrã”. Operaþiune ce se repetã de Florii, înainte de Paºte. Nu

înþeleg (ce sã fac!) de ce astfel de acþiuni au loc mai mult în judeþul

Giurgiu. ªi cu mult exces de zel. Se dau amenzi exagerate unor

amãrâþi cu mãturi sau cartofi pentru cã nu au „documente” pentru

marfã. Nu mai poþi fi þãran fãrã ºcoala de contabilitate, aparate de

taxat ºi carnete cu evidenþa stocurilor ca sã poþi fi impozitat.

Bineînþeles cã toatã lumea spune cã de ce nu se iau bani de la cei

care au furat miliarde ºi au sãrãcit þara? Pe când (fereascã Sfântul!)

o nouã revoluþie (vezi rãbufnirea ciobanilor)? Cu asemenea

atitudini, tradiþia se va pierde. Pãcat de carne.

27.12.2015: Crãciun. Nu se þine târg.

3.01.2016: Sub cupola gerului
Primul ger din aceastã iarnã. În târg puþinii vânzãtori zgribuliþi

tropãie din picioare ca sã ºi le dezgheþe. Au marfa posibil îngheþatã.

Aºteaptã niºte clienþi la fel de îngheþaþi veniþi sã cumpere lactate

sau sã testeze starea târgului, ca mine. La minus 15° C nu prea poþi

fi sigur de calitate. Nu au venit deloc producãtorii – sârbi ºi bulgari

– pentru cã ei þin sãrbãtorile pe vechi ºi se pregãtesc de Crãciun.

10.01.2016: Cine vrea distrugerea târgului din

Bolintin?
Trecând sãrbãtorile de iarnã dar ºi gerul de acum o sãptãmânã,

ne aºteptam ca lucrurile sã intre în normal ºi târgul sã se întãreascã

treptat pentru cã oamenii au nevoie de legume, lactate proaspete,

cereale, fructe ºi carne uºoarã (pãsãri de curte). Dar nu a fost sã

Anunþ important
Din iniþitiva domnului primar Nicolae Sugurel, cu sprijinul

Consiliului Local al oraºului Bolintin Vale, Asociaþia pentru

Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu va publica în acest an

Monografia localitãþii Bolintin Vale. Un capitol al lucrãrii se va

intitula Case ºi Neamuri. Pentru realizarea acestuia, în cele mai

mulþumitoare condiþii, vã rugãm sã ne ajutaþi cu documentele,

informaþiile ºi fotografiile pe care deþineþi. Pentru contact: e-mail:

revistasud@yahoo.com; telefon: 0720350555; adresa Redacþiei:

str. Partizani, nr. 41A (lângã Dispensar uman). Ocazia este

specialã ºi nu se va mai repeta prea curând. Sã nu o irosim!

Dina DANCIU
îmi spune cã a urât localitatea asta încã de micã ºi tot de ea a avut
parte. Ce sã-i faci! Dacã e fricoasã? Mersul pe ulicioara ei, pe
înserat, e o adevãratã aventurã care i-ar schimba viaþa monotonã.

Pe la ora 19:00, în sfârºit, cine trebuie se-ndurã de noi ºi
becurile împrãºtie lumina binefãcãtoare. Tot e bine! Dar în nopþile
în care casele noastre se cufundã în beznã pentru un ceas sau mai
multe, nu se ºtie cât de multe? Dar în zilele în care se fac lucrãri
ºi rãmâi fãrã curent electric când þi-e lumea mai dragã, neanunþat,
nenimic, dârdâind de frig în casã cãci centrala termicã se opreºte
ºi tu cugeti la neajunsurile lumii moderne ºi la lipsa de prevedere.
Sã fi lãsat mãcar o sobã-n casã ºi gãleatã la puþ!

Parcã roiul gândurilor nu se mai opreºte. Dacã ai o problemã
personalã în ceea ce priveºte instalaþia electricã, e vai de capul
tãu. Nu ºtii cui sã te adresezi. Cauþi pe facturã, gãseºti un numãr
de telefon ºi suni, ºi suni...! Fereascã Domnul sã ai nevoie de
ei! Centralista a plecat, dupã program.

ªi totuºi, gãseºti tãrie sã te uiþi cu milã la amãrâþii cartierului,
debranºaþi de la curent pentru neplatã. Gândeºti cã s-au strâns
facturile neplãtite ºi dezastrul e aproape. Strâng din dinþi ºi se
culcã odatã cu gãinile aºteptând ºi ei primãvara, când ziua se
mãreºte, iar orele de somn sunt mai puþine. O fi bine? Am vãzut
o amãrâtã de la blocuri care fugea de acasã disperatã, sã nu fie
gãsitã ºi sã i se întrerupã curentul. Mergea pe drumeagul dinspre
cimitir dezorientatã. Era aºa mai aproape de întunericul veºnic cu
care încerca sã se obiºnuiascã.

Însã ce sã-i faci, ne-am vrut „capitaliºti” sã avem ºi noi
“faliþii” noºtri, vorba unui personaj din Caragiale. ªi tot ca el sã
murmurãm ?Ce lume, ce lume!”

Fiat lux ca-n Bolintin

fie aºa. Din nou a apãrut hoarda de la ANAF care s-a nãpustit

peste sectorul de lapte, brânzã, carne ºi cereale. Vânzãtoarele de

lactate de la Cartojani ºi Buturugeni au fost luate prin surprindere

ºi s-au împrãºtiat care încotro. La cereale, prietenul Emil

(cumpãrãtor) a tremurat de teamã pentru cã plãtise, dar nu-ºi

ridicase sacii. Situaþie stresantã. Cumpãrãtorii de la Bucureºti au

spus cã ezitã sã mai vinã, cã nu ºtiu dacã mai gãsesc marfa

cãutatã. De ce se întâmplã aºa de des? Chiar nu se poate face

nimic, domnilor responsabili ai târgului?

17.01.2016: Ninsoare abundentã
De asearã ninge, zãpada-i mare, drumurile principale au început

sã fie degajate de pluguri. În târg troiene. Nu m-am încumetat sã

mã deplasez fiind sigur cã nu vine nimeni. Totuºi, informaþiile

le-am aflat de la un vecin, care s-a dus cu maºina ºi a cumpãrat

cereale pentru pãsãri cã nu mai avea. Câteva femei cu lapte ºi

brânzã proaspãtã îºi aºteptau abonaþii

sãptãmânali lângã drum. Cinste lor, aºa se

pãstreazã clienþii fideli.

24.01.2016: Ger siberian, chef

bolintinean
De o sãptãmânã se menþine un ger de crapã

pietrele. În fiecare dimineaþã meteorologii

anunþã minus 20° C. Am plecat spre târg pe

jos (n-a pornit maºina), ca sã mã aflu în treabã,

convins cã în aceste condiþii nu se poate þine

târg. Eroare. Deºi foarte frig, reprezentanþi ai

tuturor negustorilor (nu ºi ai producãtorilor)

erau prezenþi. Parcã fuseserã desemnaþi: unul

cu legume diverse, altul cu cartofi. La un colþ,

o remorcã plinã cu baloþi de trifoi ºi paie, în

altul o dubiþã cu cereale. O tanti cu lapte aproape

îngheþat. Idem brânza. Un nene de Argeº cu

covrigi autentici. Ba ºi prietenul Sicã venise cu

complexe pentru pui de o zi cum cerea o

cumpãrãtoare!? Obrajii tuturor aveau culori

de la roºu la vânãt. La cei care se ospãtau la douã grãtare cu mici ºi

tãrii sau cu vin fiert feþele le erau roºii. Pe o tarabã, expusã fiind o

salatã, am încercat-o cu degetele. Parcã era de sticlã. Vânzãtoarea

mi-a spus cã-ºi þine marfa în maºinã iar cea expusã era mostra

sacrificatã. Instantaneul zilei mi s-a pãrut a fi o târlie cu tãlpici

dintr-o pereche de schiuri pe care se afla un balot de lucernã ºi pe

care o târa un spoitor riveran.

Existã aºadar miracolul târgului.

31.01.2016: Târgul se-ntãreºte, potera loveºte!
În sfârºit, o zi frumoasã ce te îmbie sã pleci la târg. Am trecut

cu greu balta de apã din mijlocul drumului din cartierul spoitorilor,

încã neînscrisã pe hãrþi deºi vizibilã ºi din satelit. La ora 10:00

destulã animaþie ºi marfã pe alese atât la intermediari cât ºi la

producãtori (sosiþi pentru prima datã în acest an). Zarzavaturi

proaspete din sere ºi solarii (salatã, pãtrunjel, ridichii de lunã) ºi

legume ale toamnei trecute din pivniþe ºi silozuri (cartofi, þelinã,

morcovi, sfeclã roºie, praz, ridichii negre) asezonate cu fructe

exotice umplu tarabele la preþuri convenabile pentru toþi. Scumpã

ceapa (3,5-4 lei/kg) iar usturoiul la preþ istoric (max. 18 lei/kg).

Arpagicul a apãrut cu 7 lei/kg, ceea ce conduce la supoziþia cã se

va scumpi mult pânã la primãvarã. Fructe destule ºi ieftine (1,5-

2,5 lei/kg merele). Varza verde: 2 lei/kg. Cereale vrac ºi mãcinate,

pãsãri vii (reformate, nu din bãtãturã). Tot ce ai nevoie (inclusiv

baloþi de paie ºi lucernã). Toate ar fi fost bune pentru toþi, dacã,

încã de la ora 8:00 – din auzite – nu ar fi nãvãlit potera prin toate

cãile de acces (mascaþi, jandarmi, ANAF, DSV) care au avut din

nou ca þintã zona carne ºi lactate, confiscând marfa ºi punându-i pe

fugã pe bieþii þãrani (femei în vârstã în special, cu maxim 20

bidoane de lapte de 5 lei/bidon ºi 5-6 sedile de brânzã dulce sau

închegatã, toate cãrate cu cârca ºi cu maxi-taxi de la Cartojani sau

Buturugeni), ultimii deþinãtori de vaci sau/ºi oi, producãtori de

lapte ºi brânzeturi proaspete ºi ecologice. Aºa am rãmas ºi eu

fãrã lapte ºi brânzã dulce. Pãcat, pentru cã în Bolintin Vale (fãrã

Crivina ºi Malu Spart) la acest moment mai sunt doar 12 (!)

vaci. De fapt, unde-i marea evaziune fiscalã domnilor care faceþi

demonstraþii de forþã absurde în târgul nostru? Sau, altfel spus,

cine ºi de ce vrea desfiinþarea târgului din Bolintin?

7.02.2016: Ziua s-a mãrit, târgul s-a-ntãrit
Început de zi luminoasã însã puþin geroasã (–7° C). Dar asta

nu împiedicã desfãºurarea târgului. Lume multã, marfã aºijderea.

Sortimente diverse, autohtone sau din toatã lumea sunt prezente

pe tarabe sau alte improvizaþii: cutii de ambalaj, plastic direct pe

sol, direct din maºinã, cuºti pentru porumbei, peruºi, gãini ºi

câteva sortimente de raþe. Preþuri acceptabile pentru cele mai

multe. Excepþie face ceapa (3,5-4 lei/kg) ºi usturoiul (pânã la 18

lei/kg, cel sigur românesc). Arpagicul: 7 lei/kg. Acum, cãci peste

o lunã preþul va exploda, cu siguranþã. Surpriza zilei: apariþia

Didinei, aflatã pânã acum în hibernare din cauza frigului iernii.

Cu un mers obosit, fãcând pauze dese, a intrat în târg ºi a început

spectacolul. Pentru cei care nu-i onorau cererea (legume, fructe,

de-o cafea) le arãta – prin gesturi explicite – „marmota” ascunsã

în fustele-i creþe, anunþând astfel venirea timpurie a primãverii,

capricioasã ca ºi ea, veºnic nemulþumitã de ceea ce/cât primeºte.

ªi de astã datã au apãrut niºte jandarmi de la judeþ (incoruptibili!?)

care controlau diverºi comercianþi ce tremurau de fricã. De aceea

carne ioc. Puþinã brânzã ºi lapte. Foarte multe mere, frumoase ºi

la preþuri acceptabile (1,5-3 lei/kg).

Didina
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Dizarmoniile unui trio romantic
ARARARARARTTTTTA PLA PLA PLA PLA PLAAAAASTICÃSTICÃSTICÃSTICÃSTICÃ

(urmare din pagina 16)

Atelierul în care lucra Valadon ºi Utter dãdea spre grãdinã ºi el

a fost reconstituit ºi deschis publicului în 2014. S-au cercetat

fotografii de epocã ºi nenumãrate tablouri de Valadon pentru a se

reconstitui atmosfera de lucru în modul cel mai autentic. Peretele

ºi ºarpanta vitratã ofereau o luminã satisfãcãtoare celor doi ariºti.

Spaþiul larg permitea desfãºurarea unei activitãþi comune, fãrã a

se incomoda unul pe celãlalt. Mobilierul adecvat, ºevaletele,

duºumeaua, „încãlzeau” atmosfera, ca ºi tablourile aºezate pe

pereþi sau prin tot locul, alãturi de schiþe, nenumãrate schiþe,

dovezi care demonstrau febrilitatea creaþiei. Un

element de regie utilizat de cãtre muzeografi,

este acela prin care în actualul circuit, în spatele

unei uºi care stã închisã, dar pe care eºti îndemnat

sã o deschizi, se aflã laboratorul de creaþie al

acestor doi artiºti care se dezvãluie privitorului.

Cel de al treilea membru al acestei trinitãþi

blestemate, Maurice, va fi „exilat” într-o mica

încãpere, ale cãrei ferestre dãdeau cãtre

pitoreasca stradã înclinatã, cu trotuare înguste

ºi case de poveste. De multe ori, în diversele,

frecventele lui accese de furie, izbucnite din te

miri ce, dar pe fondul accentuat al bãuturii,

Maurice deschidea larg ferestrele vociferând ºi

aruncându-ºi pensulele, culorile ºi ceea ce este

ºi mai teribil, schiþele, pentru a-ºi calma turbarea

în stãrile de euforie date de prelungitele ºedinþe

bahice.

Cred, au existat oameni precauþi ºi în acelasi

timp deºtepþi, care au ºtiut sã speculeze

momentul ºi sã culeagã de sub ferestrele micii

încaperi bijuteriile care zburau pe fereastrã în

strigãtele rãzboinice de revoltã ale autorului.

Desigur, mulþi vecini ºi puþinii pietoni aflaþi pe

stradelã îi priveau cu dispreþ ieºirile bahice.

Parcursul expoziþiei se petrece în jurul apartamentului atelier,

axul central al vieþii ºi creaþiei pictorilor, care a fost în fiecare

moment martorul tãcut al adversitãþilor celor mai nãstruºnice,

dar în acelaºi timp ºi al exploziilor de entuziasm, de apreciere

fãrã limite, de admiraþie sincerã, locul completei excitaþii

psihologice ºi artistice a celor trei locatari zgomotoºi ºi cât se

poate de recalcitranþi.

Un prim aspect al operei Suzannei Valadon îl reprezintã desenul

. Îl va practica odatã cu naºterea fiului sãu Maurice. Va începe

timid, cu un autoportret. Adicã exact cu o temã mai dificilã, pe

care orice artist o atacã dupã ce capãtã o oarecare experienþã. Va

face portretele fiului sãu, al mamei sale ºi ale tuturor persoanelor

feminine cu care stabilea relaþii. Desenul o va captiva ºi un deceniu

nu se va ocupa de alt gen.

Munca tenace în acest domeniu îi va fi apreciatã ºi încurajatã

de Edgar Degas, care o va iniþia în tehnica gravurii cu dãltiþa. Va

fi singura femeie care va expune la Noua Societate Naþionalã de

Arte Frumoase, din 1894. Operele vor fi remarcate printr-o

violenþã sobrã, printr-o subliniere a conturului ºi, totodatã, printr-

o maiestuozitate a nudului.

Dupã acel deceniu dedicat desenului, Suzanne va fi atrasã de

portret, prima încercare în aceastã nouã tehnicã ºi în aceastã nouã

tematicã o realizeazã prin portretul unui vecin, locuind câteva

case mai încolo, pe aceeaºi stradelã, compozitorul de 26 de ani

Erik Satie, cu care va avea o scurtã legãturã ºi care a copleºit-o cu

poeme ºi mici compoziþii personale, denumind-o „Biqui”. ªi

acest portret ºi cele care vor urma, se caracterizeazã printr-o

sobrietate a viziunii, Valadon realizând personajele aºa cum le

vede, fãrã nici un fel de înfrumuseþare. Aºa va proceda ºi în cazul

portretului soþiei pictorului Georges Kars, prieten al trio-ului, ca

ºi în cel al pictorului Bernard Lemaire sau chiar ºi în cel de

familie, unde apar Maurice, Utter, pictoriþa ºi bunica sa, în care

Suzanne þine mâna pe inimã ca semn al ataºamentului. O realizare

picturalã de þinutã... Pictoriþa era însã plinã de modestie când

mãrturisea: „Fiecare picteazã cum poate.”

O a treia temã majorã în creaþia pictoriþei o reprezintã natura

staticã, dar ºi peisajul. Buchetele de flori ºi fructele ocupã un loc

distinct în creaþia sa picturalã. Într-o creaþie din 1923, Vioara în

cutia ei, se observã o savantã regie a compoziþiei: cutia este

plasatã pe o stofã roºie, puternic contrastantã cu interiorul albastru

al cutiei, în timp ce pe comoda unde este aºezatã cutia, de la

stânga la dreapta, se aflã flori roºii-portocalii, rãsfirate într-un

vas plasat înaintea unei þesãturi înflorate, întreruptã de un mare

vas decorativ, cu tentã albastrã.

Peisajele sunt ºi ele prezente în numãr mare în opera sa. De

semnalat cele de la Saint-Bernard, începând din 1923, timp de un

deceniu, unde o fortãreaþã din secolul al XIII-lea i-a oferit lui

Utter un suculent subiect ºi lui Maurice un bun loc de refugiu,

eliberându-l din chingile oraºului.

André Utter, care avea sã-i devinã soþ în 1914, o cunoscuse pe

Suzanne în 1909 prin intermediul lui Maurice ºi îi va poza pentru

tabloul ei Adam ºi Eva. Îi va fi model

ºi în 1914 pentru Lansatorii de nãvod,

fiind unul dintre cele trei personaje într-

unul dintre primele cazuri când o

pictoriþã înfãþiºeazã un nud de bãrbat.

Tabloul, de o mare forþã expresivã, are

o mare originalitate, cu toatã influenþa

lui Gaugain sau Puvis de Chavannes.

Utter provenea dintr-o familie

montmartrezã. Era un autodidact

extrem de dotat, fãcându-ºi veacul la

acea bodegã cu nume simpatic „Le

Lapin Agile”, locul atât de iubit pentru

întâlnire de cãtre artiºti din prima linie,

dupã cum se întâmpla ºi în cazul altei

locaþii, „Bateau Lavoire”. Aici Utter îi

va întâlni pe Picasso, Max Jacob,

André Salmon, Apollinaire, André

Derain, dar ºi Maurice Utrillo cu care

va lega o strânsã prietenie, ca ºi cu

Amedeo Modigliani.

Într-una dintre seri, Utter se

întâlneºte cu Utrillo ºi, chercheliþi fiind,

Maurice îl ia la locuinþa sa, fãcându-i

cunoºtinþã cu Suzanne, cea pe care fiul

ei o considera „cea mai mare luminã

picturalã a secolului ºi a lumii”. Frumos spus! În 1909 devine

amantul acesteia, lãsând la o parte faptul cã era mai tânãr cu 21 de

ani, devenind ºi modelul din pânzele Suzannei. Trei ani mai

târziu se vor instala în Cortot 12.

Apollinaire va scrie despre Utter în cronica de la Salonul

Independenþilor din 1913, unde acesta participa cu Cele trei graþii.

În 1914, cuplul Suzanne-Utter se oficializeazã, dar dupã un

timp pictorul pleacã pe front, unde va fi grav rãnit în 1917, dupã

care se întoarce la Paris, unde trio-ul va expune la o galerie care

devine celebrã: Bernheim-Jeune.

În 1919, va picta o lucrare de referinþã, Casa dintre copaci,

din strada Cortot, apoi va expune cu ceilalaþi doi la o altã celebrã

galerie, Berthe Weill. Doi ani mai târziu va cumpãra un castel

aflat în ruinã, la Saint-Bernard, unde încropeºte trei ateliere pentru

vacanþele petrecute acolo.

În 1926, sunã ora despãrþirii. Suzanne ºi Utrillo se vor muta în

casa cumpãratã de acesta din urmã, în rue Junot, iar Utter rãmâne

credincios atelierului din Cortot. Va face o expoziþie personalã la

galeria Brummer, iar cu ceilalþi doi va expune la New York.

Va continua sã se vadã zilnic, la Paris cu Suzanne, pânã la

dispariþia acesteia în 1938. Utter va continua sã picteze portrete,

naturi statice ºi peisaje. Va fi nevoit sã vândã în 1943 proprietatea

sa, castelul Saint-Bernard ºi se va reîntoarce definitiv în rue

Cortot, unde va locui pânã la decesul sãu în 1948, survenit în

urma unei pneumonii severe. Avea 62 de ani.

Utrillo va fi un mare suferind. Toatã viaþa va avea probleme cu

alcoolul, petrecând lungi perioade de internare în clinici ºi în tot

acest timp pictând peste o sutã de tablouri. Sã nu uitãm cazul Van

Gogh, care a pictat ºi el în perioadele de spitalizare. A se vedea

celebrul portret al medicului Gachet, dar ºi fenomenalele lui

peisaje.

Autodidactul Maurice Utrillo, cel care nu a fãcut niciodatã

apel la cel mai neînsemnat academism, a fost un obiºnuit al

malurilor Senei, împreunã cu ºevaletul, paleta ºi cutia de culori

fiind parte din peisajul de pe chei. Practica o picturã fãrã anecdote,

fãrã povestiri, o picturã fãrã personaje la început, care dupã 1910

începe sã se populeze cu siluete umane. Este ºi perioada când

colecþionarii încep sã se intereseze de pictura sa.

Montmartre ºi strãzile pitoreºti ale cartierului sunt dragostea

lui. Paleta cromaticã se deschide, iar artistul dezvoltã o gama de

tonuri subtile pentru a transcrie atmosfera din Montmartre. Clãdiri

cu o mare valoare emoþionalã din aceastã parte pitoreascã a

Parisului vor fi transpuse cu o mare vibraþie sentimentalã, dublatã

de un talent aparte.

Aºa se va întâmpla în cazul casei Berlioz, a casei Mimi Pinson.

Moulin de la Galette, bisericii Saint Pierre sau acea celebrã locantã

de care am amintit, Le lapin agile. Acest ultim element, emblematic

când vorbim despre Montmartre, era extrem de iubit de Maurice,

adevãrat stâlp al localului, care, desigur, apãrea adesea în pânzele

sale, spre deliciul colecþionarilor care începuserã sã guste opera

sa.  Paleta începea sã se lumineze, apãrând un summum de game

de culoare, cu tonuri de o mare subtitlitate, care reproduceau cu

suavitate atmosfera locului.

ªi în istoria artei româneºti întâlnim artiºti preocupaþi de peisajul

urban. În afara membrilor Coloniei de la Baia Mare, este suficient

sa amintim pe Alexandru Þipoia ºi pe Spiru Vergulescu, ale cãror

lucrãri sunt foarte apreciate de cãtre amatorii de artã ºi care au în

plus un merit deosebit, prin valoarea documentarã, din punct de

vedere istoric. În pânzele acestor doi merituoºi plasticieni regãsim,

în afara spiritului romantic ºi imagini fidele ale unor construcþii

dispãrute, fie ca efect al cataclismelor naturale, fie din pricina

unor conducãtori politici care nu au acordat atenþie istoriei,

ordonând demolãri nechibzuite.

Mare amator de licori bahice, fiind mai tot timpul „afumat”,

poreclit de cunoscuþi, prin parodierea numelui, Litrillo – adicã

omul litrului de bãuturã, a fost la început un mare amator de plein

air, apoi un captiv al atelierului, iar mai apoi, într-o altã fazã a

creaþiei a fãcut lucrãri interesante având în faþã cãrþi poºtale

ilustrate, copiindu-le, fãrã a-ºi face probleme, interpretându-le

graþie marelui sãu talent.

O altã trãsãturã a operelor sale este abordarea unui subiect sub

acelaºi unghi, de mai multe ori, culmea cu o personalitate distinctã

conferitã fiecãrei lucrãri, asemenea unei succesiuni de stãri

sufleteºti, adevãrate povestiri de dragoste izvorâte dintr-un loc în

care îi plãcea sã revinã.

Trei oameni pentru care pictura însemna existenþa lor fizicã

dar ºi spiritualã. Un trio rãu famat, dar care era în aceeaºi mãsurã

apreciat pentru talentul ieºit din comun al fiecãruia. Un trio în

care tonurile se armonizeazã în chip fericit.
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