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Cu firea ei cea arzãtoare,

Sosit-a vara înapoi;

Toþi pomii sunt în sãrbãtoare,

În tei stã floare lângã floare...

E dulce vara pe la noi!

Când dimineaþa se iveºte

Din al vãzduhurilor fund,

Tot câmpul parcã-ntinereºte,

Iar, deºteptatã de pe prund,

Cireada satului porneºte...

În urma ei un roi de grauri,

Ca niºte valuri cenuºii,

S-amestecã prin bãlãrii,

S-aºeazã-n coarne pe la tauri,

Fac fel de fel de nebunii.

Pânã ce-n zarea depãrtatã,

Spre lacul trist, se pun pe drum,

ªi cum se duc – acum, º-acum –

Se mai zãresc încã o datã

Ca rãmãºiþa unui fum.
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Nu cred cã este doar o impresie proprie faptul cã trãim vremuri interesante. Din perspectivã

istoricã, devine evident, chiar ºi pentru cei aflaþi în ochiul uraganului, cã este pe cale sã se producã

un clivaj în societatea occidentalã (sau europeanã, dacã doriþi), ale cãrui urmãri nu le putem profeþi.

C-or fi bune, c-or fi rele, va depinde foarte mult de sistemul de referenþã folosit. Adicã, fiecare

dintre cei afectaþi le va interpreta în funcþie de viziunea ºi interesul propriu.

Conform premiselor actuale, cel mai probabil din urmãtorul secol civilizaþia europeanã clasicã

nu va mai exista. Nu înseamnã cã va fi anihilatã, ci schimbarea va fi atât de profundã, încât va fi

perceputã ca ceva radical diferit. Este în firea Istoriei sã procedeze aºa ºi exemple se pot da

nenumãrate: neanderthalienii n-au fost nimiciþi, ci prin aculturaþie ºi mezclaj au ajuns sã se identifice

ca sapiens (cei care nu s-au schimbat au pierit); egiptenii antici au ajuns sã se identifice ca egipteni

arabi musulmani (cei care nu s-au schimbat au pierit sau au devenit niºte marginali); grecii anatolieni

ca turci etc.

Schimbarea a început, semnele sunt vizibile, iar ele seamãnã neaºteptat de mult cãderii Imperiului

Roman. S-a încercat cucerirea cu armele a „barbarilor”, primirea ºi integrarea lor în Imperiu, plata

de stipendii pentru a sta cuminþi ºi pãzi graniþele (similitudinea cu „plata informalã” cãtre Turcia

este frapantã) º.a., toate pe fondul scãderii natalitãþii în rândul indigenilor ºi a radicalizãrii unor

marcatori culturali pânã atunci periferici (creºtinismul, acum islamul).

Românii se aliniazã tendinþei. Mai este nevoie sã deplâng manelizarea omniprezentã ºi

„înþigãnirea” comportamentului cotidian? Are rost sã mai vorbim despre grija guvernanþilor pentru

Educaþie, despre recenta tãiere a bugetului Culturii, de dispariþia unei reviste precum Pro Saeculum?

Sã luãm aminte la felul cum recepteazã societatea noastrã plagiatul, primirea de diplome fãrã o

acoperire în cunoºtinþe, funcþii fãrã merit or cum acordãm nu numai circumstanþe atenuante, ci de-

a dreptul validitate unor acte/atitudini care ar trebui sã fie echivalate cu hoþia, nesimþirea, proasta

creºtere!

Sunt sub impresia unei recente vizite la Peleº, loc transformat într-o fabricã de bani agresivã,

adevãratã jecmãnire a consumatorului de culturã onest, care aºteaptã sã fie rãsplãtit pe mãsura

investiþiei. Te ºocheazã grupurile de cerberi, „vulturi” mâncãtori de seminþe, pregãtiþi sã-þi violeze

trãirile estetice cu un amalgam impertinent format dintr-o uniformã nepotrivitã ºi un comportament

de ºatrã la picnic. Castelul fiind închis, putându-se vizita numai exteriorul, am avut vreme sã-l

admir pe îndelete. Dincolo de elogiile binemeritate, m-a frapat, pe lângã mizeria ºi mirosul pestilenþial

ce acompaniazã pârâul ce curge prin faþa privirilor bunului rege Carol, starea de conservare a

clãdirii: crãpãturi, unele structurale, un balcon cãruia îi cad ornamentele este înconjurat cu rabiþ,

lemnãrie scorojitã pe mari suprafeþe, o tablã ruginitã asigurând o impermeabilizare iluzorie, o

improvizaþie din cusaci ºi lindab acoperind terasele contra unor posibile infiltraþii... Un amestec

ordinar ºi trist de indolenþã ºi neprofesionalism. Am fost ºi la Bran, unde batjocura este insuportabilã.

Patrimoniul istoric ºi siturile arheologice mãrturisesc despre rãdãcinile neamului nostru. Când

lãsãm în paraginã un monument, când violãm un sit arheologic, când murdãrim atmosfera, defriºãm

ºi vânãm aiurea, ne ºubrezim fundamentul identitar. Îmbolnãviþi de schizofrenia distrugerii,

inexorabila schimbare va sosi mai înainte de a ne putea adapta, iar noi vom face parte dintre

marginalii ajunºi la lada de gunoi a istoriei. Nu este o lamentaþie, ci numai o constatare. Metamorfoza

se apropie, depinde încã de noi dacã ne vom schimba în fluturi sau viermi.
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În vederea alcãtuirii numãrului aniversar SUD 20 ANI, Redacþia revistei

roagã foºtii ºi actualii colaboratori, ca ºi pe cei care apreciazã Sud-ul, sã

expedieze urãri, amintiri, sfaturi etc., care sã marcheze acest eveniment.

Vã mulþumim!

Mai zilele trecute, dupã o vizitã scurtã în satul meu de pe Valea Chiojdului, m-am

întors în Bucureºti cu inima strânsã ºi cu un sentiment de tristeþe dupã ce am vãzut

(pentru a nu ºtiu câta oarã în ultimii ani) realitãþile economice ºi sociale, dar mai

ales culturale de acolo. ªi acest din urmã aspect mi-a dat mult de gândit la destinul

acelei aºezãri ºi al satului românesc de azi în general.

Am aflat, de pildã, nu cu micã  surprindere cã în localitatea mea natalã, numãrând

cam douã sute de familii, nu mai sunt decât opt elevi în toate cele patru clase ale

ºcolii ºi cã, practic, o singurã învãþãtoare predã tainele scrisului ºi ale cititului la

toþi cei opt, din clasele I-IV. Cum o fi reuºind s-o facã în fiecare zi rãmâne o curiozitate,

dar asta este o altã discuþie...

Prin extrapolare (pentru a nu se crede cã ar fi vorba doar de un caz izolat în toatã

România), am constatat ºi constat în mod cotidian (fie prin deplasãrile proprii, fie

din ºtirile de presã ori auzite la radio) cã situaþia demograficã la scarã naþionalã este

de-a dreptul dezastruoasã. Se nasc foarte puþini copii, în vreme ce mortalitatea a

de Duiliu Zamfirescu
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Zidari bolintineni în Capitalã

Pe aleea Conacului Bolintineanu, anii ’50

24 ian. 1931, în faþa ªcolii Crivina, de la stânga:
înv. Nicolae Negoiþã, popa Costicã din Þigãnie, cpt. Miticã...

Biblioteca SUD-ului

ªerban Codrin, Rodierul, Bucureºti, Editura Betta, 2016.

„Reactualizând poemul de mari dimensiuni – care dispãruse

din literatura noastrã odatã cu perioada comunistã, când se

practica aleatoriu textul de mare întindere ºi romanul în versuri

– ªerban Codrin rãmâne, în multe privinþe, consecvent pasiunii

pentru Þiganiada, operã barocã ºi inconfortabilã, cãreia, cu

aceeaºi graþie ironicã ºi filologicã, îi propune urmaºi, sau, dacã

vreþi, pseudourmaºi, prin judecarea lumii ca talcioc de idei,

ideologii, cãrþi de neînþeles.” (Aureliu Goci)

Ion C. ªtefan, Umbra dintre noi, Bucureºti, Editura

Arefeana, 2016. În acest caz, am ales roºu ºi albastru. Cu

roºu am înconjurat tainic talia iubitei – parcã aº fi îmbrãþiºat-

o. Se zãrea o cãmãºuþã subþire, ca de mãtase, roz – ºi

transparentã. Dar, pe deasupra ei, purta un capot de-un

albastru deschis, din fire de bumbac împletite, cu ochiuri mari

– un fel de este ºi n-ar mai fi. Cele douã obiecte graþioase de

îmbrãcãminte se ajutau pentru a ascunde ceea ce eu deja

vedeam; în acelaºi timp, se întreceau în a-mi arãta mai mult,

ceea ce ea ascundea discret. Existã o artã de-a privi o femeie

frumoasã, iar eu încercam sã mã perfecþionez.

Narcis Dorin Ion, Portretul unui aristocrat al spiritului.

Convorbiri cu academicianul Dan Berindei, Bucureºti,

Editura Oscar Print, 2016. Propunem pasionaþilor de istorie o

carte cu valoare de document, o mãrturie directã despre viaþa

ºi activitatea unui patriarh al istoriografiei române

contemporane: academicianul Dan Berindei. Un aristocrat

al spiritului, descendent dintr-o stirpe boiereascã ºi

intelectualã, care povesteºte, cu har ºi detaºare, întâmplãrile

unei vieþi fascinante, deseori complicatã de vremurile politice

atât de schimbãtoare în România anilor 1945-1989.

Imaginile provin din colecþiile Tudoriþa Jurubiþã, Mircea Paraschiv ºi Constanþa Viºan

Manifestare de 1 Mai, anii ’50

Floricã Dan, Lumina din gutui, Bucureºti, Editura Arefeana,

2016. „Îmbrãþiºat de-a lungul anilor de atâtea anotimpuri, de

toamna care îºi împrãºtie ruginiul peste case ºi suflete, mândrã

de tot ce a putut oferi oamenilor, de verile care ºtiu, ca niºte

bãtrâni cãlugãri din schituri strãvechi sã aducã liniºtea ºi

zâmbetul, îmbrãþiºat de iernile mereu surprinzãtoare, adevãrate

regine atotstãpânitoare peste lume ºi gânduri, poetul Dan

Floricã, parcã dintr-o dragoste þinutã ascunsã, ca o amintire

adolescentinã, îºi întoarce privirea la cea care i-a oferit primele

zâmbete ºi amintiri: primãvara.” (Gabriel Dragnea)

Clacã pentru construcþia unei case bolintinene

La batozã

crescut îngrijorãtor, iar echilibrul dintre cei care vin pe lume ºi cei care o pãrãsesc a

fost, dupã 1989 mai ales, zdruncinat, ca sã nu spun pierdut demult.

Satul românesc, cel care inspira oricui îi trecea pragul un sentiment de siguranþã,

de tinereþe ºi voioºie, o încredere mare în viitor, graþie forfotei de copii, este astãzi de

o mare, amarã tristeþe. Uliþe întregi stau cu casele zãvorâte ori gata sã se prãbuºeascã,

cu bãtãturile nãpãdite de buruieni, fie pentru cã locatarii lor au plecat sã câºtige o

pâine prin strãinãtãþi, fie pentru cã pur ºi simplu s-au mutat în cimitir.

Copiii lor, urmaºii? Ei, bine, dacã nu sunt rãtãcitori prin lume, s-au stabilit prin

oraºe ºi nici cã-i mai intereseazã locurile natale. Cei mai mulþi dintre ei au pierdut

legãtura cu „veºnicia care s-a nãscut la sat”, cum frumos ºi exact spunea Lucian

Blaga. Imediat dupã evenimentele din decembrie 1989 unii ºi-au fãcut mari iluzii, ºi-

au recãpãtat pãmânturile moºtenite de la bunici ºi pãrinþi ºi au nãdãjduit cã vor da un

nou impuls vieþii de la þarã. Dar curând totul s-a spulberat. Fãrã mijloace materiale,

fãrã utilaje, fãrã ajutoare de la stat nu s-a putut face mai nimic. Hectare întregi au

devenit  ºi au rãmas pânã azi de pârloagã.

Nu vreau sã fiu un nostalgic al vremilor comuniste, dar parcã existau niºte programe,

lucrurile erau altfel organizate, producþiile, recoltele erau ºi ele pe mãsurã, cerealele

ºi fructele, autohtone neputându-se nicidecum compara cu cele de azi, importate

cine ºtie de pe unde, fãrã gust ºi savoare. ªi aºa mai departe.

Când merg în satul meu ascult un post de radio central, adresat locuitorilor de la

sate ºi - dincolo de programele lui muzicale - îmi este dat, nu de puþine ori, sã ascult

ºi nemulþumirile specialiºtilor în agriculturã, majoritatea plângându-se de puþinele

(ºi acelea întârziate cu lunile!) ajutoare de la stat, de scãderea dramaticã a numãrului

de animale ºi a producþiilor de tot felul - de la cele de cereale ºi pânã la cele de fructe.

Etc. Etc. Acestea, ca ºi multe altele, se înscriu într-un fel de calendar, parcã de cineva

anume întocmit, de distrugere a satului românesc cu tot ce a avut/are încã mai valoros.

Revenind la problema lipsei de copii, a scãderii naºterilor (de unii specialiºti puse

pe seama condiþiilor materiale ºi de trai ale virtualilor pãrinþi), mã mai gândesc cã

mari dascãli ai neamului, mari ctitori ai învãþãmântului românesc (precum N. Iorga

sau Spiru Haret, Dr. C. Angelescu, mai înaintea lor reprezentanþii ªcolii Ardelene,

Gheorghe Lazãr ºi atâþia alþii) s-ar întoarce în mormintele lor dacã ar vedea ce a ajuns

ºi cum a ajuns învãþãmântul românesc faþã de ceea ce au dorit ei sã fie pe canavaua

unei istorii îndelungate ºi în contextul european, de care multora dintre politicienii

noºtri de azi le place sã vorbeascã în forumuri naþionale ºi internaþionale sau în

interviurile date presei. Cã, deh, aºa dã bine ºi frumos într-o ieºire publicã a individului

hotãrât sã facã o carierã cât mai strãlucitoare.

Sã citeºti, sã auzi ºi sã te cruceºti mai ceva decât þãranii care prin anii ’50 ai

veacului trecut nu pricepeau nici în ruptul capului cum într-o cascã poþi auzi vocile

altora. Într-un sat din Moldova, un primar, interceptat de un reporter, declara cu

nonºalanþã cã în clãdirea ºcolii de acolo, rãmasã fãrã elevi, s-a gândit sã deschidã un

magazin de legume-fructe. Cu alte cuvinte în locul copiilor care altãdatã însufleþeau

aºezãmântul sã stea în viitor castraveþii ºi morcovii, leuºteanul, merele ºi prunele de

prin grãdini ºi livezi. „Peisaj” care poate depãºi imaginaþia: bãncile sã fie ocupate de

zarzavaturi, iar pe catedrã, drept catalog sã se rãsfeþe ditamai varza sau ridichea.

Desigur, toate acestea (ºi încã multe altele!) se cunosc, le ºtie toatã lumea.

ªi atunci ne putem întreba ºi la rândul nostru îi putem întreba pe cei care – încã! –

mai pot face ceva pentru a pune capãt acestei veritabile ºi adânci drame trãitã de

satul românesc de azi pe toate planurile ºi sub toate aspectele: de ce nu se întreprinde

nimic, mãcar acum, în al doisprezecelea ceas?

Dispãrând treptat-treptat, dar sigur, satul românesc dispare ºi o civilizaþie, o culturã,

o istorie. Se înþelege, astfel, cã, extrapolând din nou, dispare, din pãcate, o þarã cu

toate valorile ei milenare.
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Am mai scris despre o altã carte a Elizei Roha. Sã
aruncãm timpul peste umãr, se chema. Nu mi-a plãcut
acel titlu, nu mã convinge nici acesta de acum. Ce-i aia
Mozaic? Nu înþeleg, limita mea, recunosc, douã
prozatoare de forþã, una, o prietenã bunã, Passionaria
Stoicescu, autoarea romanului Puzzle, alta, o posibilã
prietenã, Eliza Roha, cu acest Mozaic. Sã mã explic:
Mozaic, poate numai pentru cã romanul e, de fapt, un
conglomerat de douã romane. Ca ºi Sã aruncãm timpul
peste umãr. Eliza Roha, un scriitor adevãrat, din generaþia
noastrã, a celor care au trãit în mai multe dictaturi – a lui
Dej, copii eram, ne mai amintim de Ana, Luca ºi cu Dej
care au bãgat spaima în burgheji, a lui Ceauºescu, ºi
bunã, ºi naþionalã, ºi rea dintr-o paranoia târzie, apoi a
lui Bãse Traian, marinarul adus de val, ca sã nu vã spun
cã ne-au lipsit câþiva ani de biografie ca sã-l prindem ºi
pe adevãratul mareºal, Ion Antonescu.

Deci, Eliza Roha, romanciera care s-a construit în aceºti
ultimi ani ai literaturii româneºti, îºi asumã un destin pe
care îl transformã în cãrþi. Eu nu vreau sã-i aduc elogii
astãzi când înþeleg cã îºi serbeazã o vârstã. Sã mã scuze,
nu mã intereseazã foarte mult acest amãnunt biografic.
Fãrã niciun fel de interes literar ori editorial, eu mã
raportez strict la cãrþile pe care le-am citit.

ªi constat un lucru care mi se pare esenþial: autoarea
face o figurã cu totul aparte în noul val al prozei
postdecembriste. Ea refuzã cu totul moda alb-negru care,
dupã pãrerea mea, a devenit o mare devoratoare de
talente, unele chiar semnificative. Pentru cã temele
multor cãrþi de prozã din ultimii douãzeci ºi cinci de ani
definesc un neoproletcultism. Sub masca modernitãþii,
a unei formule care imitã tipare occidentale, cãrþile ce se
aliniazã în librãrii înfiereazã, cu mânie democratã,
trecutul comunist al României ºi al românilor, aduc în
prim-plan activiºti odioºi, securiºti ºi mai odioºi, cu un
curaj fãrã seamãn care-i transformã pe autori în dizidenþi
post factum, povestindu-le celor care nu au trãit acele
timpuri suferinþa continuã a unor intelectuali sensibili
ºi responsabili, hãituiþi de dosare ºi de dube negre pe tot
arealul danubiano-pontic.

De fapt, cãrþile adevãrate ale temei s-au scris înainte
de revoluþie. Cu tãieturi cerute de cenzurã, cu explozii
în perioadele mai luminate, ele au fost cãrþi de curaj ale
unei durate istorice. Cele de acum par, în majoritatea lor,
niºte mofturi ale unor, vorba unui mare prozator ºi prieten
care nu mai este, Nicolae Velea, cãuzaºi fãrã cauzã.

Iatã de ce îmi permit sã le consider neoproletcultiste.
Pentru cã se rãfuiesc dur cu niºte inamici pe care i-ar

putea gãsi, dacã ar fi mai cinstiþi, în propria lor existenþã
ºi fiinþã.

Acesta e cadrul în care aº vrea sã plasez cartea Elizei
Roha. Ea nu aparþine neoproltecultismului, ea înþelege,
ca un scriitor autentic, faptul cã lumea ºi istoria nu pot fi
judecate în alb ori negru. Cã, de fapt, acest sâmbure de
esteticã bolºevicã, ori cu noi, ori împotriva noastrã,
poate fi la fel de otrãvit azi cum a fost odinioarã.

Viaþa are nuanþe, are tonuri ciudate, reacþii ºi
sentimente minunat de diverse. Cheia romanului Mozaic,
al Elizei Roha, aceasta mi se pare a fi.

Autoarea îi dã eroului ei patruzeci de zile pentru a-ºi
limpezi amintirile ºi viaþa. Patruzeci de zile, cât a stat
Iisus în pustiul Carantaniei ºi s-a luptat cu ispitele ºi le-
a învins. Patruzeci de zile, atât cât spun credinþele vechi,
pãgâne, cã ar rãmâne sufletul în trupul celui care pãrãseºte
lumea. Dupã care pleacã din legãtura trupului, se face
eliberarea cea mare, acel ritual de tainã pe care îl pãstreazã
bãtrânii din Oltenia de Nord, atunci când aºazã lumânãri
ºi colaci în tigve scobite de dovleac ºi le trimit pe o apã
de izvor, sã ajungã în lumea de dincolo.

În aceste patruzeci de zile, eroul îºi rememoreazã viaþa.
Cu dragostea cea mare pe care o descoperã uluit:

În drum, înaintea mea, pãºea ca o felinã, o femeie. O
scanez, normal, de jos în sus. Ghetuþe cu toc înalt,
picioare drepte, cãrnoase, atrãgãtoare, paltonul negru
de blanã se oprea brusc, lãsând la vedere cãuºul graþios
al spatelui genunchilor.

Povestea se scrie, ca o cronicã de câmpie, a iubirii
între un bãrbat având rãdãcini în lumea ruralã, în neamul
Pãvãlanilor, cu toate obiceiurile ºi hachiþele lor, ºi o
femeie cãzutã din altã galaxie, a spionilor, a celor care
lucrau pentru servicii speciale, o traducãtoare de englezã,
cunoscãtoare de arabã, fostã iubitã a unui prinþ persan
oploºit în oraºul balcanic.

Eliza Roha nu judecã aceste „dosare”. N-o intereseazã
asta. Ea ºtie cã aparþine unei generaþii trecute prin mai
multe schimbãri cruciale, nu cosmetizeazã aceastã
generaþie, precum atâþia alþi scriitori realizaþi pe-acasã
ºi pe aiurea.

ªtie cã scriitorul este ºi un termometru al timpului
sãu, cã nu poate ocoli zonele de febrã, de rãcire, de
exaltare.

Povestea colegului, absolvent de francezã, dizidentul
hrãnit de sloganurile Pieþei Universitãþii, cel care face o
revistã, cel care promitea un destin literar glorios, dar
lasã totul ºi fuge la Paris, profitând de condiþia de
„beneficiar al mineriadei”, primit în Occident ca un

Nicolae Dan
Fruntelatã

Cartojani, istorii vechi ºi noi

Ce se poate iubi, ce se poate trãda?
(Eliza Roha, Mozaic)

persecutat politic, aceastã
poveste este ºi ea un nucleu
al altui roman.
Taximetristul de Paris îºi
povesteºte ratarea ºi
laºitatea: în fond, a fugit de
tinereþea lui, de tot ce îi
oferise regimul odios –
accesul la carte, la o carierã
de scriitor, aºa cenzurat ºi pãzit de securitate, aºa visând
la libertate ºi la paradisul de „dincolo”, cel care i se oferise,
pânã la urmã, la volanul unei maºini galbene cu numãr
de Paris.

Scriitorul de mare talent, „marea promisiune”, se
întâlneºte dupã revoluþie cu „securistul lui”, cu acela
care-l urmãrise ani de zile. ªi care-i povesteºte cum l-a
salvat de mai multe ori de un proces, de puºcãrie ºi de tot
ce-ar fi însemnat asta, iatã, prieteni, un altfel de portret de
securist, fiþi sinceri, n-aþi întâlnit în viaþa dumneavoastrã
ºi astfel de oameni?

Pentru ca, în final, fostul securist sã-i dezvãluie ºi
legenda noii democraþii, cu FSN-ul încropit din lupii
spoiþi prin est ºi prin vest care vor mânca mioarele
ciobãnaºului.

Sacrificiul scriitorului fugit din realitatea lui ºi din viaþa
lui are un singur sens: sã-ºi ajute fiul sã se realizeze ca
muzician.

Acesta este primul roman. Al doilea, aºa cum vã
spuneam, conþinea povestea de dragoste, cu suspans ca
într-un roman de aventuri. Frumoasa Silvia, spioana, avea
o sorã geamãnã, Sânziana, cãreia îi furase în tinereþe
iubitul, pe prinþul persan; ea pierduse la prima naºtere pe
cei doi gemeni ai prinþului, ea revine în jocul noii iubiri,
cu profesorul, are din nou o sarcinã dublã, copiii sunt
salvaþi de fostul iubit, de banii lui, într-o clinicã la Viena,
iar profesorul recompune din cioburi toatã povestea ºi-ºi
dã seama cã, de fapt, toatã viaþa a cãutat ºi a gãsit o singurã
femeie, pe Silvia, aceea care murise.

Iatã, am povestit într-o frazã arborescentã, gen Faulkner,
acest al doilea roman.

Ca ºi alte cãrþi ale Elizei Roha, Mozaic e scrisã cu o
mânã sigurã, dar cu un soi de disperare de a spune mult,
de a fugi din când în când de pe bulevardul cel mare ºi pe
aleile laterale, parcã pentru a-ºi ascunde emoþia.

Dacã mi-a plãcut romanul Elizei Roha? Da, mi-a plãcut
mult, dar o sã-mi placã foarte mult când îl va rupe în douã
romane memorabile: unul despre eºecul intelectualului
care îºi trãdeazã propria tinereþe ºi altul, despre iubirea
ciudatã dintre doi oameni aparþinând unor lumi care nu
vor fi compatibile niciodatã.

Evident, fiecare cu un titlu foarte puternic.
Încolo, drum bun ºi La mulþi ani autoarei ºi cãrþilor ei!

Cartea domnului Neagu Udroiu, Cartojani, istorii vechi
ºi noi, a fost scrisã cu gândul la cei de ieri dar pentru noi,
cei de azi. Citind-o, în Sâmbãta Paºtelui ºi în zilele ce au
urmat Învierii, am trãit bucuria întâlnirii cu oameni ºi
locuri pe care le credeam uitate. De fapt, moartea se aºeazã
peste lume pentru cã uitãm. Amintindu-ne, tot ºi toate
câte au fost, sunt din nou aici; „timpuri ºi anotimpuri” se
plimbã iar ºi iar pe „uliþa copilãririi noastre”.

Domnul Neagu Udroiu nu a avut în mine un cititor
obiectiv, ci unul foarte subiectiv; uliþa copilãriei
dumnealui este ºi uliþa copilãriei mele. Coasta Micã ºi
Coasta Mare m-au vãzut ºi pe mine crescând. Le ºtiu
huma lipicioasã, colbul ºi „zãpezile de altãdatã”. Le-am
urcat ºi coborât pe jos, în cãruþa cu fân, pe sanie.

La fiecare rând citit priveam salcâmii de pe deal ºi
lãsam sã cadã flori pe toþi cei pomeniþi spre neuitare:
Giulu ºi Bufa, Marghioala ºi Troculeasa, Didina lui Lei,
þaþa Voica ºi þaþa Lina. I-am lãsat acolo, în coastã, în gura
unei seri. Stau pe troscot ºi povestesc despre copii plecaþi
în lumea largã.

Cartea domnului Neagu Udroiu nu are rãceala
compendiilor de istorie. E vie. Te poartã prin Fânãrie, pe
la Chirican ºi pe la Lacul cu Arþar. Prin grãdinile cu
zarzavat, prin vii... Ajungi la Bucureºti cu cãruþa, ajungi

în Viena anului 1940. Te duci pe frontul celui de al doilea
rãzboi mondial sã fii alãturi de Marin Geatãrã, vecinul
de peste gard al lui strãbunicu, de nea Miticã Tincea,
vãrul bunicului meu, sau de domn’ învãþãtor Petrescu.
Sã nu-i laºi sã moarã atât de tineri, de singuri, atât de
departe de casã.

Oameni care au fost te poftesc la masa lor cu trei
picioare ºi te aºeazã la un pahar de vorbã cu istoria. Îi
afli în durerea ºi bucuria lor, în firescul trãirii cu bune ºi
cu rele, îi simþi ai tãi,te simþi de-al lor. Meritul autorului
este acela  cã a reuºit sã priveascã dincolo de document:
un titlu de proprietate, un act de naºtere sau de botez,
chiar unul de danie de la Radu Paisie sunt simple petice
de hârtie. Ca sã trezeºti din morþi o lume ai nevoie de
mai mult. Nu este de ajuns rãbdarea unui arhivar. Domnul
Neagu Udroiu a avut darul ºi dragostea, memoria ºi
talentul de a evoca. De a le face sã vorbeascã.

Cartojani, un sat fãrã cale feratã, a ieºit astfel în lume.
L-a dus pânã departe în timp ºi spaþiu ºi l-a întors la noi,
cu toþi ai sãi. Întorcându-se cãtre locul stãpânit de salcâmi
ºi arþari, de duzi ºi zarzãri cu plãcerea pe care n-ar cheltui-
o nici pe drumul Piramidelor, domnul Neagu Udroiu i-a
întors la noi pe toþi cei care au vieþuit pe aici.

Credeaþi cã au plecat?

Prof. Claudia Mariela TRÃNCUÞÃ

Urcaþi Coasta Micã ºi Coasta Mare sau doar Coasta
Aducerii-Aminte, ascultaþi grâul apucat de frãmântãrile
coacerii ºi veþi afla cine sunteþi, de unde veniþi, cât
datoraþi mirosului de tei sau verdelui din iarbã...

Îi mulþumesc domnului Neagu Udroiu pentru ã m-am
întâlnit cu satul meu. Alergând încolo ºi-ncoace uitasem
ce dor mi-era de el. Îi mulþumesc pentru bucuria de a o
auzi pe þaþa Voica povestind acolo, lângã tuciul cu leºia
din care ieºea un sãpun mare, mare de tot. Am stat la taifas
cu oamenii din cartea asta ºi la sfârºit nu m-am putut
abþine sã nu le spun:

– Nu aþi pornit voi rãzboaiele, nu aþi semnat tratatele
de pace, dar vã voi þine minte eu ºi alþii ca mine pentru cã
aþi pus în pãmântul pe care cãlcãm viaþã, suferinþã, trudã.
ªi aþi mai pus ceva: dorul pentru neuitare.

Vã mulþumesc, domnule Neagu Udroiu, pentru Dorul
ºi Neuitarea din Cartojani, istorii vechi ºi noi!
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Ion Andreitã,

Jurnal, pur ºi simplu

Reþin: „Un volum de debut

incumbã, cum e ºi firesc,

frumuseþi ºi stângãcii, adâncimi

ºi repezi treceri peste canoane

uneori insuficient asumate, cum

ºi o imensã zbatere a eului

mãrturisitor, spre înþelegerea

celorlalþi. A nu þine cont într-o

analizã criticã de rolul ºi rostul mãrturiei ºi al confesivului,

aºa cum e la un debutant, este ca ºi când ai intra cu securea

într-o pãdure tânãrã de mesteceni, culcând-o la pãmânt din

drag de gol ºi de nimic. Tocmai de aceea credem cã orice debut

trebuie întâmpinat cu înþeleaptã rãbdare, iar acolo unde este

cazul… cu un imbold întru limpezire ºi continuare”.

Am notat din cronica scriitorului Mihai Antonescu pe

marginea cãrþii de poezie Zestrea toamnei, volum de debut al

Emiliei Dãnescu. Prin natura sa axiomatic-generalizatoare,

aceastã cronicã trece dincolo de firescul gest de întâmpinare a

unui debutant; ea devine un „imbold întru limpezire ºi continuare”

valabil pentru oricare scriitor, la a oricâta carte s-ar afla el în acel

moment – valenþele mesajului de întâmpinare cãpãtând astfel

virtute literarã de eseu. Din acest unghi de vedere porneºte

privirea subsemnatului asupra autorilor ºi cãrþilor ce urmeazã.

Emilia Dãnescu –

Odihna pietrei

Sã pornim chiar de la împricinata care a fãcut sã se facã acea

întorsãturã de eseu. Se aflã la cea de-a treia ei carte de poezie –

prin care sunt aduse suficiente argumente cã popasul acesta nu

este doar unul al odihnei, ci ºi de bilanþ, în care ideea înfloritã în

metaforã prinde substanþã ºi strãlucire de autentic carat. Este

însuºi drumul strãbãtut pânã aici, al cãrui „mercurial” poeta îl

afiºeazã pe frontispiciul acestei cãrþi-bilanþ: „Eu am ales / sã fiu

om // Tu m-ai învãþat / ce este o piatrã //Acum aº vrea / sã aflu

/ cum poþi fi piatrã / cu suflet de om //Învaþã-mã!” (Învaþã-

mã!). Sigur, ea se adreseazã unui interlocutor, dar, de fapt, se

adreseazã sieºi – iar versul-exclamaþie din final este imboldul,

dupã acest popas bilanþier, spre mai departe, spre continuã

limpezire.

Multe sunt poeziile frumoase din acest volum – ori numai

pasaje fulgurate de un talent de netãgãduit: „Noaptea asta, / ca

o fugã de valuri / nemaiajungându-se… // Noaptea asta, / ca

un dangãt de clopot / pãrãsit în turn…” (Obsesivã); „Bat clopote

în turn, / timpul se opreºte în loc // Mã rog lângã o piatrã, /

învecinându-mã / cu odihna ei.” (Odihna pietrei); „Sunt singurã,

/ mai singurã cu o toamnã, / mai singurã cu o iarnã (…) ªterg

primãvara din calendar / ºi aºtept vara sã-mi fie / semn de

carte”. (Semn de carte); „Ar trebui sã înþelegem / limba pietrei,

/ sã îi ascultãm povestea, / sã devenim / mai înþelepþi. // Ar

trebui sã vorbim / cu piatra / pe limba ei / ºi sã ne îndumnezeim

/ ascultându-i tãcerea.” (Pe limba pietrei). Iatã, aºadar, invitaþia

la purificare; poate la întâlnirea cu însãºi fiinþa noastrã de început

– la cãutarea Sinelui pierdut. Cum o putem face? Prin superbul

îndemn pe care poeta Emilia Dãnescu ni-l face în poezia

Calendar: „Luni am scris despre pietre, / Marþi despre pãsãri

ºi copaci, / Miercuri am scris despre îngeri / ºi / Joi despre

Dumnezeu // Vineri nu am scris deloc, / am þinut post // Sâmbãtã

am aºteptat / sã se facã Duminicã, / sã mã odihnesc. // Apoi a

venit din nou ziua de luni / ºi am luat-o de la capãt. // Aºa s-a

scurs viaþa mea // Aºa mi-o petrec…”. Prin trudã, deci, prin

post ºi rugãciune. Ce altã „artã poeticã” arde mai înviforat?!

Florica Gh. Ceapoiu –

Popas în luminã

Cu mai mulþi ani în urmã, venerabilul Radu Cârneci – autorul

unei impresionante Antologii a Sonetului Românesc – mãrturisea:

„Poeta, doamna Florica Gh. Ceapoiu, se dovedeºte, iatã, o

remarcabilã împlinitoare de frumos, punând, în forme de mult

timp consacrate, simþiri ºi trãiri care înnobileazã firea umanã”;

pentru ca mai apoi sã dea o sentinþã definitivã ºi irevocabilã:

„Doamna Florica Gh. Ceapoiu este, indiscutabil, poetã de stirpe

aleasã, aºezându-se cu drept deplin în rândul celor mai

consecvenþi sonetiºti din noile generaþii, contribuind prin creaþia-

i liricã la revigorarea genului, la sublimitatea acestuia”.

Despre sonetele ºi rondelurile poetei au referit personalitãþi

de prestigiu ale literaturii noastre – critici ºi istorici literari, alþi

scriitori – între care: Tudor Opriº, Aureliu Goci, Nicolae Dragoº,

George Gibescu, Victoria Milescu, Florin Costinescu, Ion C.

ªtefan, Geo Cãlugãru, Mihai Antonescu – evidenþiind cã, într-

adevãr, „sonetul, ca ºi rondelul, sunt hainele de galã ale poetei”,

dar (ºi) cã, pentru a ieºi în lume cu aceste haine, la „hora de

duminicã” a literaturii, a fost nevoie de sãptãmâni, luni, ani de

trudã rãbdãtoare, de inteligenþã ºi talent. ªi, totuºi…

ªi, totuºi, deºi volumele anterioare purtau pe pagina de gardã,

sub titlu, avertismentul sonete ºi rondeluri, cea mai recentã carte,

Popas în luminã ni se recomandã, simplu ºi plenar, poezii.

Aparent, s-ar dori o detaºare de canoanele genului fix ºi pretenþios,

dacã n-am observa, înþelege ºi aprecia cã ºi aceste poezii sunt

tratate cu aceeaºi exigenþã stilisticã, în care inefabilul pluteºte

mai convingãtor, metafora mai sugestiv, mesajul mai luminos.

Iatã pulsul întregii cãrþi, în scoica poeziei ce dã (ºi) titlu volumului:

„Pe-un spic de speranþã se leagãnã gândul / Sã vindece rana

durutã-n destin; / Popasu-n luminã, fiorul divin, / Din scutecul

vremii aievea smulgându-l. // Schimbarea la faþã îi rupe

veºmântul, / Aflarea de sine e lavã-n eter, / Iubirea-i sporeºte

rotirea-n mister, / Iar jocu-ntâmplãrii îi creºte avântul. // Nu

vrea sã-nþeleagã – noroc e sau falã? / Dorinþa de zbucium pe

þãrmul pustiu, / Din spaþiul de veghe, din clocotul viu, / În ora

supremã ºi-n clipa astralã”. (Popas în luminã).

Toamna – tristeþe ºi rãsfãþ – este anotimpul cãutat de poetã în

multe poezii: Vals de toamnã, Toamnã brâncuºianã, Rãsfãþ de

culoare, În strana toamnei, Octombrie, Pesimism autumnal, O

liniºte adâncã, În pragul iernii. Iatã un splendid pastel, în egalã

mãsurã modern ºi clasic, Noapte de noiembrie: „Caii nopþii sfinte,

speriaþi, fug roatã – / Vântu-i asupreºte prin pãduri de-alun; /

Frunza obositã iar se smulge toatã – / Galbenã, urmându-i în

galop nebun. // Palidã, zâmbeºte luna zdrenþuitã; / Bufniþei nu-

i arde negru de cântat; / Tihna toamnei astãzi – pasãre smolitã.

– /Nori de praf în urmã tristã a lãsat. // Bucuria vieþii a migrat

în moarte – / Vagi, pe bâjbâite, umbre trec prin sat; / Zvon de

iarnã lungã parcã-aud departe; / Dorul de luminã umblã

dezlegat”.

Dacã poeta Florica Gh. Ceapoiu mai are nevoie (sau nu) de

vreun imbold întru limpezire ºi continuare, rãmâne sã hotãrascã

ea însãºi. Eu voi spune, odatã cu Mihai Antonescu: „Nu am fost

chemat sã judec musai o izbândã, ci sã îmbrãþiºez efortul cu care-

ºi rotunjeºte opera”.

Antonia Toader –

Aromele copilãriei

Antonia Toader a debutat la vârsta de 9 ani, pe când abia

absolvise clasa a III-a primarã, cu placheta de versuri Jocul fulgilor

de jar. Astãzi, când a împlinit 12 ani, recidiveazã cu o nouã

cãrticicã, un volumaº bine legat în idee ºi metaforã, care, deºi se

numeºte Aromele copilãriei, îmbrãþiºeazã saltul spre adolescenþã.

Aºa cum o atestã ºi versurile-moto de pe coperta a IV-a: „Mã

plimb prin copilãrie, / Lumea de vis idealã – / Fãrã ca nimeni sã

ºtie / Frumoasa mea hoinãrealã // ªtiu cã-i un gând de copil, /

Dar sã se-mplineascã, jur! – / Mâine, când mã urc tiptil / Într-

o vârstã de matur”. Este un proces, un traseu pe care prea-tânãra

poetã l-ar dori parcurs grabnic, înaripat: „Vreau sã zbor, sã zbor

departe, / La nimic sã nu gândesc – Vântul numai sã mã poarte

/ Spre-un liman ce-l nãzuiesc” (Zbor). Cu ce se va confrunta pe

acest traseu – ºi mai bune, ºi mai rele – pare a fi înþeles, deºi

conchide prin întrebare: „Gând în vânt – / Cuvânt, / Mormânt, /

Jurãmânt? // Gând în soare – / Ninsoare, / Prinsoare, /

Scãpare?” (Gând-cuvânt). ªi întrebãrile continuã… explicativ:

„O razã strãpunge pãtura cerului grea – / Oare, aceea este

inima mea?” (Raza). Dar rãspunsul nu se lasã uºor aºteptat:

„Lume de basm, / Lume de basm, / Cum ai fãcut / De-ai dispãrut?

// Lume de vis, / Lume de vis, / Ce nu þi-am zis? / Ce n-am atins?

// Lume-a cuvintelor, / Lume-a cuvintelor, / Ajuta-mã-vei, oare,

/ Sã aflu rãspuns / La întrebare?” (Interogaþie intimã). Iar unele

rãspunsuri le (ºi) gãseºte: în oameni, în arbori, în iubire; în chiar

minunea de a fi. Cãci: „Ce-i minunea de-o secundã? – / E o

lacrimã rotundã, / E o floare îngheþatã, / E o lume minunatã. //

Ce-i minunea de-o secundã? – / Lacrima ce te inundã! / Floarea

dorului pribeagã / Ce-o cauþi o viaþã-ntreagã!” (Minune)

Pastelul ei este uneori citadin: „Sub cer de cernealã / În fiece

searã / Fluturi de zãpadã / Danseazã pe stradã” (Catren) –

alteori livresc, meditativ: „Magie de noapte / Þesutã în ºoapte, /

Magie de stele / Cãzute ºi ele – / Cheamã la visare / Pe alte

hotare” (Iarnã magicã).

…ªi exemplele pot continua. Inspiraþia urcã pânã în apogeul

iubirii, acolo unde dragostea produce un ºoc celor doi parteneri

de sentiment: „Închide-þi ochii pentru o secundã / Eu voi plasa o

bombã-n timpul tãu / ªi vei simþi deodat’ cum te inundã / Vãpaia

dulce-a sufletului meu // Vedea-vei doar scântei ºi fericire / Când

explodeazã-o bombã de iubire – / Iar forþa ei ne-nvaþã sã zâmbim,

/ Miracolu-mpreunã sã-l trãim” (Bombã de iubire).

Menþionând cã volumul beneficiazã de o sugestivã ilustraþie a

copertei I – „Planeta Micului Prinþ”, picturã de Vasile Pop

Negreºteanu – voi încheia cu spusele scriitorului Victor Gh.

Stan, din prefaþa ce deschide aceastã carte: „Antonia Toader,

autoarea acestui volum-bijuterie, promite de pe acum cã va avea

un stil propriu în literatura noastrã. Urcarea sa pe un postament

alcãtuit deocamdatã din trei trepte (a se citi: cele trei cãrþi; celei în

discuþie alãturându-i-se apariþia simultanã a volumului de povestiri

Nostalgia pianului fãrã clape, prefaþat de cãtre scriitorul Nicolae

Dan Fruntelatã – n.n.) mã asigurã cã face parte dintr-o viguroasã

pepinierã tânãrã, având în peisajul ei valori autentice, capabile sã

ducã mai departe spiritualitatea literarã clasicã româneascã.

Succes!”.

Passionaria Stoicescu –

Decoltate

În preambulul unui amplu interviu luat scriitoarei Passionaria

Stoicescu – ºi publicat în prestigioasa revistã Curtea de la Argeº,

din luna mai a acestui an (2016) – cãrturarul Marian Nencescu

surprinde una din însuºirile definitorii ale valoroasei autoare:

„Rãsfoind masiva antologie liricã Fluturi mutanþi (TipoMoldova,

2012) am constatat… cã poeta ºi-a conservat cu obstinenþã

formula pas(s)ionalã, virilã ºi frustã. Pe parcursul a 700 de pagini

de discurs liric descoperim un flux ideatic deschis, sincer, uneori

cu accente impudice, deliberat orientate spre zona erosului”. Iatã,

astfel, cea mai potrivitã recomandare la lectura recentei cãrþi a

autoarei, Decoltate, carte cu valoare de unicat, fiind vorba de o

surprinzãtoare colecþie de epigrame, adeverind cu prisosinþã

observaþia criticã. Pe lângã savuroasele epigrame, fel foarte gustat

la masa lecturii, Passionaria ne ºi instruieºte cam cum se mãnâncã

acestea, într-un interviu-prefaþã acordat criticului Radu Voinescu:

„Numai cine are un talent literar copt, hrãnit din multe lecturi ºi

scrieri, cine posedã umor de concepþie ºi interpretativ poate sã

culeagã la repezealã fructul proaspãt ºi suculent al epigramei”. În

ceea ce o priveºte – ºi cheie în descifrarea „decoltatelor” – ea

afirmã: „În copilãrie am fost o bãieþoasã”, deºi ºtia cã „nu ºade

bine unei femei sã spunã ce-i de nespus, vorba regretatei mele

mame”. Apoi se întreabã, dând indirect undã verde: „Se cade sã

te hlizeºti în public? E bine sã recunoºti, evident, cu ipocrizie, cã

sunt lucruri care se fac ºi lucruri care se spun, când îþi trebuie

sinceritate ºi curaj pentru a accepta cã, de fapt, ce se face se ºi

poate spune, ºi viceversa, dar voalat, interpretat, sugerat, artistic?

Sã ai forþa, curajul ºi indecenþa de a te autoironiza (la modul

trivial chiar…) fãrã a fi crezut nebun sau inconºtient în privinþa

urmãrilor?”. Desigur, este o întrebare retoricã. Decoltatele ei

sunt bine venite, în aceastã lume care, de fapt, „nu e ruºinoasã

deloc, doar se preface, dupã cum îi dicteazã spaþiul ºi timpul, ba

chiar interesele!”. Citez câteva astfel de hazoase „descreþiri de

frunte” (însoþite de suculente caricaturi adecvate, semnate Costel

Pãtrãºcan): „Citesc ºi scriu, notez fãrã ruºine / „epigramând”

în genul trivial… – / Vorbeºte clar redactorul din mine, / precum

cã-s obsedatã… textual!” (Obsesie); „Reþeta pentru cel cãsãtorit

/ de-a fi mãcar o datã fericit / e simplã: nu sã-ºi punã pofta-n

cui, / ci… sã nu afle jumãtatea lui!” (Reþeta); „Nu m-aº mai

mãrita, dar o nurlie / mi-a zis: Mamaie, þine cont de-un sfat: /

bãrbatul, dacã e bãrbat, sã fie / ceva-ntre… vibrator ºi…

bancomat!” (Sfat contemporan); „Despre ciocan ºi secerã, spun

unii / c-ar fi simbolul… circumciziunii! / Ei, secera s-ar mai

putea sã fie, / dar ºi ciocanul? – Pentru-anestezie!” (Simbol);

„Bãrbaþi nu râdeþi de ºuncoase dame / c-au pus pe ele multe

kilograme! / Vã pot rãni ºi ele mult mai tare / cu… centimetri

lipsã din dotare!” (Kilograme / centimetri); „Pentru-a scãpa

de-aceastã boalã nouã, / de gripa asta aviarã, vasãzicã, / femei,

uitaþi de… cocoºel ºi ouã, / iar voi, bãrbaþi, uitaþi de… pãsãricã!”

(O „soluþie” temporarã / pentru gripa aviarã); „Mare e ruºinea

pe la noi… / Iliescu-ar fi propus, în ºagã, / numele oraºului

Bãicoi / sã se schimbe pudic în… Mãidragã!” (Schimbare din…

pudoare); „Danseazã… Ea bondoacã, el fuscel. / De sus o tot

priveºte ca nãtâng… / – Vã creºte pãr pe piept? se mirã el / – Ei,

aº! Am… decolteul mai adânc!” (Viziune); „Eu, Ildico,

frumoasã, nimfomanã / ce nu îºi poate pune pofta-n cui, / caut

român, dotat pentru hârjoanã, / istoric, sã-i… rãzbune pe ai

lui!” (Micã publicitate); „Femei? Dureri de cap! Pe ºleau /

doar douã-s of-urile lor: / vor un bãrbat, dar nu îl au, / au un

bãrbat, dar nu-l mai vor!” (Despre femei); „Gândea o Evã

ºugubeaþã: / „Ce diferenþã de texturã / e între penis ºi-ntre

viaþã? / Clar! Viaþa e cu mult mai durã!” (ªugubeaþã); „Secretul

unei cãsnicii perfecte / se aflã-ntr-o-mbinare de defecte: / el

surd, iar ea total nevãzãtoare, / mulþi ani ferice vor trãi sub

soare!” (Secretul); „Oricât ar fi de genial eroul, / femeia are

ultimul cuvânt, / o singurã excepþie fãcând… / Ecoul!” (Ultimul

cuvânt).

Ce s-ar mai putea spune despre scriitoarea Passionaria

Stoicescu ? – aceastã mult-prea-reþinutã George Sand a literaturii

noastre!? Poate doar urarea Vivat! Crescat! Floreat! – spre

binele literelor româneºti.

Frumoase cãrþi de doamne ºi domniþe
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Vasile Szolga

INVIDIA

Într-o lume care astãzi nu
mai existã trãia odatã un popor
pentru care gândurile aveau
puterea sã se materializeze.
Orice gândeau devenea

realitate. Evident, numai lucrurile neînsufleþite se
materializau, fiinþele, plantele, oamenii, adicã tot ce era
viu, nu puteau fi materializate de puterea gândului. Însã
gândurile oamenilor aveau puterea de a influenþa
vieþuitoarele, adicã dacã un om gândea despre o plantã
cã îi merge bine, aceasta înflorea, se dezvolta cum rareori
se poate vedea în realitate. Dacã însã se gândea rãu despre
o plantã, un animal, sau despre un om, acestora le mergea
rãu, se îmbolnãveau ºi pânã la urmã chiar mureau.

Toþi oamenii acestui popor o duceau bine, nu trebuia
sã munceascã, pentru cã orice gândeau, orice doreau,
devenea realitate, se îndeplinea.

Oamenii imaginaserã instrumente ºi maºinãrii care
lucrau singure ºi nu aveau nevoie sã mai munceascã ºi
ei. Dacã doreau o casã, o maºinã sau orice altceva,
imediat se materializa, devenea realitate.

Se pãrea cã lumea lor era cea mai fericitã. Oamenii se
plimbau, mâncau, beau, petreceau ºi trãiau fericiþi.

Numai cã, deºi puteau avea orice visau sau doreau,
orice gândeau, oamenii devenirã invidioºi. Pentru cã
dacã unul gândea o casã cu trei camere, celãlalt, vecinul

Lumea aºa cum este

lui, gândea imediat o casã cu patru camere; ºi uite aºa se
iscã o întrecere: cine gândeºte mai mult ºi mai sofisticat.
Cel care avea un lucru mai mic, mai modest decât celãlalt,
deºi putea avea ºi el orice gândea, inclusiv ce avea celãlalt,
îl invidia cã celãlalt putuse sã gândeascã la ce el nu se
gândise. Aºa cã îi dorea rãul. Celãlalt se îmbolnãvea, ºi
uite aºa o duceau din ce în ce mai rãu cu sãnãtatea.

Ca sã nu mai fie în vãzul celorlalþi ºi sã nu mai fie
invidiaþi, fiecare începu sã se gândeascã la lucruri mai
mãrunte, mai nesemnificative ºi sã se izoleze de toþi
ceilalþi.

Aºa cã dupã un anumit timp, deºi puteau avea orice
gândeau, poporul acesta s-a redus la câþiva indivizi
izolaþi în niºte peºteri separate, fãrã nici un contact cu
ceilalþi oameni.

Seminþia lor dispãru curând ºi nu se mai ºtiu cã au
existat vreodatã pe pãmânt.

LA LOVILUÞIE

Dupã primele zile ale revoluþiei, unii îi spun loviluþie,
din decembrie ‘89, cadrele didactice ale facultãþii s-au
adunat în ºedinþã, într-unul din amfiteatre. Foºtii membri
de partid – ºi, trebuie sã precizez, aproape toþi, cu douã
excepþii, fuseserã membri de partid, pentru cã de la o
vreme nu mai era posibil sã devii asistent decât dacã erai
membru de partid – rebotezaþi acum în feseniºti,
organizarã apãrarea facultãþii de atacul teroriºtilor. Se
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luã legãtura cu armata, care trecuse de partea revoluþiei,
ºi care detaºã la facultate trei soldaþi; de fapt niºte tineri
de 18-19 ani, îmbrãcaþi militar ºi care erau mai speriaþi
decât profesorii. Înarmaþi cu câte o puºcã mitralierã cu
baionetã ºi douã încãrcãtoare cu cartuºe „de rãzboi”, cum
declarau ei, constituiau forþa armatã pentru „a apãra cu
arma în mânã cuceririle revoluþiei”.

Se formarã echipe de câte douã-trei cadre didactice ºi
un soldat care, pe schimburi, trebuiau sã apere clãdirile
facultãþii ºi birourile din clãdirile anexe. Fiecare eram
împodobiþi cu o brasardã tricolorã, pentru a ne recunoaºte
cã nu suntem teroriºti infiltraþi – de parcã  teroriºtii nu ar
fi putut sã îºi punã ºi ei o bentiþã tricolorã.

Am nimerit într-o grupã din schimbul de noapte. Ne-
am îmbrãcat gros – între timp începuse sã ningã, iar
împrejurimile devenirã albe – ºi am purces sã patrulãm
în jurul clãdirilor. Ne strecuram pe lângã pereþi sã fim cât
mai puþin vizibili, sã nu cumva sã ne observe teroriºtii.
Soldatul avea puºca pregãtitã, cu degetul pe trãgaci ºi
tresãrea la orice zgomot. Locul era luminat ca ziua, de
felinarele de pe stradã ºi de albeaþa zãpezii.

Priveam cercetãtor parcul de vizavi de facultate unde,
în spatele copacilor,  se puteau ascunde teroriºtii. La un
moment dat, dinspre parc se auzi un trosnet puternic. O
creangã se rupse sub greutatea zãpezii. Ne-am aruncat la
pãmânt, iar soldatul trase o rafalã spre copacul terorist.
Am stat câteva minute lungiþi în zãpada rece apoi, cu
precauþie, am continuat patrularea. La fiecare zgomot –
ºi, în noaptea luminoasã, se auzeau destule zgomote –
tresãream, iar soldatul era pregãtit sã ucidã orice terorist.

Trecu noaptea, însã fãrã sã fim atacaþi de alþi teroriºti;
probabil cã în planurile lor de cucerire a puterii nu intrau
ºi clãdirile facultãþii.

Rãsfoiesc noul interviu cu mine. Citesc printre rânduri cã
nu prea mai au ce sã spunã de când nu am mai scris nimic.

De abia asearã am vãzut filmul No Country for Old Men.
Mã întreb de ce a luat Oscar-ul în 2008.
Cum naiba sã omori un om ca ºi cum
ai mânca seminþe scuipând cojile la
marginea drumului? Deºertul ãla cu
câini împuºcaþi ºi oameni uciºi pentru
heroinã ºi bani… La sfârºit douã
personaje se întreabã „unde vom
ajunge?”. Unde, mai departe de atât?

Deºertul cu crime stupide mã
duce cu gândul la dupã amiaza
aceea îndepãrtatã, când m-am hotãrât sã pãrãsesc Parisul.
Aºezat pe bancheta de piatrã de pe Pont Neuf, în umbra
regelui Navarei, priveam Sena ºi delicateþea ciudatã a
turnului Eiffel, abia schiþat în depãrtare prin ceaþa de
noiembrie. Mã gândeam la eºec, la ºansã, la firescul lor
ºi la priceperea de a le primi egal. Eram bucuros cã pot
simþi aºa, deºi rãmãsesem singur în lumea mea, de când
în alchimia dragostei noastre se strecurase nou ºi
neliniºtitor, efortul. Nimic nu mai venea de la sine.
Pãstram linia de plutire cu sforþãri uriaºe.

Foarte tineri amândoi, ne cunoscusem la Bucureºti, pe
timpul lui Ceauºescu. Ea venise sã vadã Maramureºul. Fiind
de stânga, o interesa România. Brunetã, minionã, boemã,
picta minunat, numai cã lucra puþin ºi niciodatã la comandã,
regulã de la care, cu mici excepþii, nu s-a abãtut niciodatã.
M-am îndrãgostit nebuneºte. ºi-a prelungit ºederea. Fãcuse
o pasiune pentru un regizor, care nu dorea complicaþii,
nefiind dispus sã divorþeze. Poate s-a agãþat de gâtul meu
din disperare ºi orgoliu. Ne-am cãsãtorit ºi aºa am plecat în
Franþa. Acum am dublã cetãþenie.

Bruneta mea se nãscuse ºi copilãrise în Savoia. Îºi
dispreþuia familia înstãritã, care m-a renegat de la început
ºi nu prea vroia sã mai audã nici de ea, mai ales când le
cerea bani. Au fost ºi zile de sãrãcie lucie. Fuma prea mult
iar asta îi altera un pic vocea, accentuându-i registrul grav.
Nu-mi venea sã cred cã femeiuºca asta ºarmantã poate sã
fie în stare sã þipe ca un jandarm când ne certam. Dar nicio
femeie din viaþa mea nu a avut farmecul, dezinvoltura ºi
inteligenþa ei. Pentru mine Jaqueline a fost faþa întunecatã
a lunii, coasta lui Adam, oglinda întoarsã a sufletului meu.
Îmi ghicea gândurile cu uºurinþa unei vrãjitoare. ºtia multe
descântece ºi cunoºtea secretul plantelor de leac. Luna
noastrã de miere din Provence a fost simplã, dar romanticã.
De la ea am început sã pricep esenþa acelui Je m’en fous,
care îi dãdea atâta farmec – degajare amestecatã cu nepãsare
ºi lene, prin care viaþa nu trebuie luatã prea în serios ºi
niciodatã în tragic. Mie mi se pãrea lipsã de profunzime,
indiferenþã faþã de ceilalþi. Din nefericire, Jaqueline le
avea din plin. În ciuda sufletului ei bun, îi plãcea sã
ridiculizeze pe toatã lumea.

Cu timpul, spiritualitatea s-a transformat în acrealã.
Se plângea continuu de lipsuri, fãrã sã facã nimic.
Absolventã de arte, dispreþuise postul de profesoarã de
desen, la o ºcoalã de provincie. Spunea cã nu putea sã
rugineascã acolo. Lucra jumãtate de normã ca vânzãtoare

la BHV. Firea ei boemã se simþea încãtuºatã. Venea frântã,
fãrã chef de viaþã. O aºteptam de la lucru ºi prânzeam
amândoi la cel mai ieftin ºi amãrât restaurant chinezesc

din Paris. Mie, sosit din cenuºiul de acasã, mi se pãrea cã
trãiesc un basm. Ironia e cã stãteam într-o garsonierã din
eleganta Île Saint-Louis, închiriatã de bunica ei fãrã ºtirea
familiei. Era deasupra unei cafenele. Mã chinuia mereu
sã coborâm acolo dimineaþa la cafea cu croissant, numai
cã pentru mine nu existã nici acum nimic mai plãcut
decât sã îmi savurez cafeaua pe canapea, cu motanul în
braþe. Colindam fericiþi cartierul rafinat, unii ar spune
snob, cu superba bisericã Saint-Louis-en-l’Île al cãrei
interior baroc contrasta mult cu faþada sobrã,   patiseriile,
micile magazine, galeriile. Uneori ne opream pe vreo
strãduþã îngustã la un ceai, ascultând jazz în plinã stradã,
sau privind ca niºte copii fericiþi mimii ºi jonglerii. Îmi
povestea cum piosul rege Ludovic al IX-lea, a fost
canonizat la treizeci de ani de la moarte, dar abia patru
secole mai târziu a primit insula numele sãu.

Am scris mult în francezã în acei ani. Nu am dormit
prin cavourile din Père Lachaise ca Andre Makine, dar
nici bine nu o duceam. Munceam sperând sã mi se
recunoascã talentul. Numai cã tocmai asta era problema,
þara mea nu era Franþa. Mi-au apãrut doar câteva articolaºe
într-o revistã. Pânã sã devin corespondent de presã prost
plãtit, am avut tot felul de slujbe. Când am gãsit cu chiu
cu vai un post de gardian la Luvru, ea le spunea tuturor
doar unde lucrez. Cu aerul meu serios, toþi credeau cã
sunt foarte important acolo. Nu am reuºit sã îmi însuºesc
atitudinea lor în faþa vieþii, dar nu mã pot opri sã nu o
invidiez. Vine din adâncul fiinþei, din secole de istorie ºi
civilizaþie, cu toate cã au avut ºi ei pata lor neagrã pe
chipul naþiunii – lama ghilotinei.

Cel mai bine ne simþeam la cafeneaua polonezã ieftinã
de lângã Pont Marie, unde beam calvados. Mã încuraja
sã scriu, ca Hemingway în La Closerie des Lilas, sã am ºi
eu cafeneaua mea. Retrãiam frenezia acelei generaþii
pierdute imaginându-mi corifeii filozofând la un pahar
de absint, în fum de þigarã ºi acorduri de jazz. Umbrele
lor mã intimidau prea mult, aºa cã nu i-am urmat sfatul,
dar acolo a rãmas spaþiul nostru magic. Când mai venea
lume, ne apuca dimineaþa pãlãvrãgind. Se perindau,
sculptori, artiºti, muzicieni, cu care Jaqueline vorbea
familiar. Dezbãteam soarta omenirii, condiþia artistului
ºi viitorul artei. Pe atunci, deºi eram foarte sãraci, se vorbea
extrem de puþin despre bani. Pe urmã, dacã nu mai apãreau
la cafenea, nu mai auzeam luni de zile nimic despre ei.
Superficialitatea asta mã înnebunea.

Picta extraordinar, dar rar. De multe ori venea la
cafeneaua noastrã alergând pe ploaie sau pe zãpadã,
strigând cu vocea ei de altistã: Garçon, un calva, s’il

vous plais!
Ardea de nerãbdare sã îmi vorbeascã despre

importanþa luminii la o anumitã orã, sau despre
viitorul atelier. Mã simþeam copleºit de
încrederea ei în mine, de parcã ar fi aºteptat de
la o zi la alta sã produc o capodoperã. Dar
bestsellerul întârzia sã aparã ºi sãrãcia rodea
zi de zi, câte puþin, dragostea noastrã.

Cu ea am vãzut impresioniºtii pe care îi ºtiam
doar din albume prost tipãrite. M-a dus la

atelierul lui Delacroix promiþând cã al ei va fi la fel de
mare ºi de luminos. Pluteam în altã lume: atelierul lui
Brâncuºi, ca o cochilie în inima oraºului, Pasãrea în
zbor ºi Foca la Beaubourg, Sãrutul în Montparnasse;
Père Lachais: mormântul lui Enescu, zveltã ºi albã o
amforã greceascã de marmurã în loc de cruce pentru
Gerard de Nerval.

Eram în centrul vechi la o bere cu un amic, când m-a strigat
jovialã, cu vocea ei inconfundabilã: Cristian, c’est toi?

De departe pãrea o vagaboandã din acelea care cautã
prin gunoaie. Pãrul cãrunt, o eºarfã cu o gaurã pe o parte,
un trenci gri ponosit, cu doi nasturi lipsã. Nici când s-a
apropiat de mine nu mi-a venit sã cred, dar ea era. Am
invitat-o sã ia loc. Brusc mi-am simþit sufletul sfâºiat.
Fosta mea soþie – sorã prietenã ºi copil deopotrivã. Toate
aceste faþete îºi strigau disperarea sub aparenþa unui calm
nepãsãtor, cu care mereu izbutea sã mã scoatã din sãrite.
Am comandat pizza pentru toþi. Ochii ei verzi, cu privirea
aceea unicã pendulând între tristeþe ºi amuzament,
rãmãseserã neschimbaþi. Mi-a povestit cã locuieºte în
Chabris. Nu a mai putut pãstra garsoniera din Paris. În
cei zece ani de la divorþul nostru, mã mai cãutase uneori,
sã îmi cearã bani cu împrumut – ºtiam cã asta era doar o
formulã elegantã de exprimare. Ori de câte ori telefonam
sã vãd ce face, invariabil, la capãtul firului auzeam în
francezã „abonat inexistent”. Nu mai avea demult nici
internet. Nu reuºisem sã mai dau de ea.

Privind-o cum înfuleca îngãimând în româna ei
stricatã, dar teribil de nostimã, o poveste despre un posibil
contract pentru o expoziþie, prin intermediul unor
cunoscuþi de la Institutul Cultural Român din Paris, nu
am crezut o iotã. ªtiam cã nu voi afla niciodatã adevãratul
motiv al trecerii ei prin Bucureºti. Aºa îmi vorbise ºi mie
ani de zile despre burse, pe care mã va sprijini sã le obþin.
I-am fãcut un semn discret spre gaura din eºarfã. Zâmbind
nepãsãtoare, a rearanjat-o ascunzând ruptura. La plecare
mi-a zis cã are ea numãrul meu. Mã va suna. M-a îmbrãþiºat
ºi lãsând pentru o clipã sã cadã masca nonºalanþei mi-a
ºoptit: Am iubit Parisul poate mai mult decât tine, dar
pentru mine nu-i decât un hãu imens, care m-a înghiþit
cu tot ce am visat ºi nu am reuºit sã înfãptuiesc.

De atunci mã tot chinui sã îmi amintesc dacã mi-a spus
asta în francezã sau în românã. Mai simt încã pe obraz
nãluca sãrutului ei tandru ºi nu mai pot sã scriu nimic.

J a q u e l i n e
Daniela ALBU
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Studii: Academia de Studii Economice, Facultatea de Drept. A lucrat în Ministerul Transporturilor: revizor contabil principal, Direcþia Generalã

de Control; jurisconsult; ºef Serviciu Relaþii Publice ºi Presã. A editat peste 500 de cãrþi printre care ºi ale renumitului scriitor Paul Goma: Arta

Refugii, Bonifacia, Sãptãmâna roºie, Jurnal 2004, Jurnal 2005, Jurnal 2006, Ostinato, Patimile dupã Piteºti, Gherla-Lãþeºti. Membrã în:

Uniunea Scriitorilor din România; Uniunea Compozitorilor ºi Muzicologilor din România; GEMA Berlin; Academia Româno-Americanã de Artã

ºi ªtiinþã; International Association of Paradoxism (SUA); Asociaþia Interculturalã „Ars Longa”, Nürnberg; ASLA, Oradea; Asociaþia Scriitorilor

de Limba Românã din Quebec etc. De la debutul literar din 1980, a publicat 65 de cãrþi: romane, prozã scurtã, poezie, cãrþi de cãlãtorie, cãrþi pentru

copii. Câteva titluri: Eterna poveste, Vis împlinit,  Vacanþe, vacanþe – Românie, plai de dor, Glasul inimii, Timpul judecã ºi plãteºte, Mâna

destinului, Miracolul vieþii, O umbrã din trecut, Clipa, Problemã de familie, Viviana, Campionul, Voi trãi…clipa, Regãsire, Alfabetul poveºtilor,

Lucky, Cu în-ce-ti-ni-to-rul etc. Cãrþi în ediþii bilingve: Autoportret-Selbstporträit (românã-germanã), Clipa-The Moment (românã-englezã),

Autoportret-Autoportrait (românã-francezã), Cât mai e vreme?Cuánto tiempo queda? (românã-spaniolã), Clipa-Il momento (românã-italianã),

Iubire fãrã timp-Amore senza tempo (românã-italianã) etc. Romanele: Mister, Puterea destinului, Dincolo de timp au fost publicate ºi în SUA,

California, Reflection  Publishing. Este inclusã cu poezii ºi prozã în numeroase antologii bilingve ºi trilingve. A semnat versurile unor cântece

apãrute pe CD-urile unor soliºti vocali de muzicã uºoarã. Colaboreazã la diverse reviste: Agero, Stuttgart; Euro-Observator, Germania;  Observatorul

din Toronto; Alternativa, Canada;  Atheneum, Canada; Mioriþa, SUA; Clipa, SUA; Romania Vip, Dallas, SUA; Literatorul; Luceafãrul; Armonii

Literare; Confluenþe Literare etc.  A colaborat cu posturi de radio ºi de televiziune din þarã ºi din strãinãtate. A participat la târguri internaþionale

de turism ºi de carte, obþinând diplome ºi premii: Gala Celebritãþilor - Premiu de excelenþã în Culturã, 2010; Gala Celebritãþilor - Femei de succes

– Premiu - cea mai activã femeie în domeniul culturii; Gala Celebritãþilor România-Spania - Premiu de excelenþã în  Culturã; Diplomã de excelenþã,

Congresul UNIFERO – Uniunea Internationalã a Femeilor Române, 2012; Trofeul ARTÃ PENTRU ARTÃ, Naþional Media- Favorit TV, 2014.

Cea mai recentã diplomã este de la  Festival International de poesia „Benidorm & Costa Blanca”, Spania, 2015. Talentatã ºi diligentã, Rodica Elena

Lupu activeazã pe numeroase paliere culturale. Când scrie, trece cu nonºalanþã de la tradiþionalism la modernism,  într-o manierã simplã,

economicoasã, valoarea textului fiind datã de mesajul conþinut, care, chiar dacã despodobit, nu e lipsit de virtuþi estetice. (Victoria Milescu)

Rodica Elena Lupu

ALERGARE ÎN NORI

Atâta frig s-a condensat în aer

ªi-atâta întuneric în pãmânt,

Prin rumeguºul iernii vântul taie

Mici fulgere în vidul pal dansând.

Norii se þin în cârje de ninsoare,

Vag timpul þesãtura ºi-o complicã,

Contururile ard în îngroºare

Sub marea de lumini cu ochi de sticlã.

Culorile sunt reci ºi pãrãsite,

E-o revãrsare de metale gri,

Largi voaluri indigo cad împietrite,

Sub rãsuflarea serii albãstrii.

Atâta timp s-a condensat în aer

ªi-atâta necuprindere-n cuvânt.

Prin zaþul depãrtãrilor mã-ncaier,

Cu umbra mea, în vidul pal dansând.

SCARA CU FLORI

Urcãm cu inima uºoarã

C-un trup care-a crescut treptat

Purtând în spate trista scarã

A tot ce-a fost ºi am uitat.

Ne avântãm pe calea înaltã

Purtând doar clorofila-n gând

ªi-apoi cu floarea laolaltã

Ne pomenim visând, cântând.

Iar când se-aprind din noapte zorii

ªi nu mai ºtim ciopli lumina

Alunecãm pe scara florii

Luând în braþe rãdãcina.

VISUL MEU

Visez sã fiu semãnãtor de stele,

Sub plugul de argint al Ursei Mari,

În brazda cerului sã-nalþ castele

Un paradis de trandafiri solari.

Sã-mi fie sfera nopþii simfonie

De rodnice miºcãri ºi armonii,

Cu galaxii foºnind ca o câmpie,

Un labirint gingaº de melodii.

ªi toate împreunã sã îngâne,

Un trup imens de om Dumnezeiesc,

Ce-a semãnat la început de lume

Un paradis de stele ce plutesc.

Visez sã fiu semãnãtor de stele,

Sentinþa Verbului sã întrupeze iar

Din cosmosul de suflete rebele

Un Paradis de haruri pentru har.

VOI TRÃI...

O voi lua de la capãt

Aºa îmi spuneam. ªtii.

De mâine…viitorul...

Voi face sport, voi trãi, voi iubi. Voi?

Acum e doar o perioadã de tranziþie…

ªtii. Repetiþia. Preludiul.

Totuºi, unii oameni mor firavi. Nu noi!

Libertatea supremã e o temniþã.

Trecutul o oglindã care stã cu spatele.

O locomotivã. Oamenii fug

sã o ia de la capãt.

Uneori ameþesc,

am o stare confuzã de slãbiciune -

Am sã fac sport.

Voi fi puternic.

Zilele trecute am rãmas ºtirb

Mã simt bãtrân. Urât.

O alveolã goalã

Ecouri. Un inorog rãtãcit

Iluzia dragostei

 Desigur, ºansa mediocritãþii:

Voi iubi, voi citi, sigur cã da,

Voi fi cult ºi slab, copleºit

de bolile singurãtãþii.

Dar ce voiam sã spun?

A da!

Voi trãi... totuºi.

ATÂT DE MULTE

Sã vorbeºti despre iubire,

despre fericire,

e ca ºi cum ai încerca

sã prinzi vântul.

Vreau sã înþelegi

ce nu pot sã îþi spun,

sã simþi

ce nu pot sã îþi arãt, sã vii

fãrã sã îþi cer,

sã nu pleci

fãrã sã te rog.

Vreau sã uit de mine

când observ cã mã priveºti,

sã nu-mi fie teamã,

sã pot sã visez.

Aº vrea atât de multe

CINE SUNT EU?

Cine sunt eu?

Un minuscul fir de nisip

pierdut în nemãrginire,

rãtãcit prin omenire...

Nu sunt nici apã,

Nu sunt nici foc, nici vânt,

poate m-am nãscut prea târziu

sau poate prea curând.

Ce am fost cândva,

astãzi nu mai sunt,

iar ce sunt azi, îmi pare rãu

cã nu am fost mereu.

Dar m-am resemnat,

am rãmas ceea ce sunt.

Viaþa mi-a dat tot ce am visat:

un suflet pe acest pãmânt!

CLIPA

Omul n-o ºtie

n-o vede,

n-o ia în seamã.

Uneori o cheamã,

sau o blesteamã.

Atunci când devine fior

o scrie,

o cântã,

o poartã

ca pe propria-i soartã.

Atenþie dar:

Clipa nu este har,

ci e drum

sau hotar!

PEISAJ
 

Tufiºuri verzui...

Umbrele negre-ale stâncilor

cad pe pãmânt...

Câmpuri cu miriºti rostogolite

Reflexe de apã...

Munþii se-nvãluie-n aburi

de-argint strecurat.

Nori nemiºcaþi – blocuri metalice –

apasã pe visuri...

Sus, foarte sus,

pe stânca cea mai înaltã

stã atârnat un copac...

Figurã de visãtor...

La picioare, supãrat, un torent...

Se-aude plânsetul muntelui...

ªi eu, rãtãcind printre toate...

OROLOGIUL
 

Orologiul sufletului

masoarã timpul în amintiri...

a mai trecut un minut,

dar timpul din suflet

a tot crescut...

Orologiul are ce bate,

fiecare orã ce trece

se alãturã celor trecute ...

devenind judecãtorul nostru, timpul...

ZÃPADÃ

Degetele tale

mi-au oprit privirea.

Degetele tale

sufletul mi-au nins.

Degetele tale

mângâiere oarbã.

Degetele tale

cântecul mi-au prins.

Cãlãuze calme,

Fragede poteci,

Degetele tale

Peste mine

Reci.

PHILEMON ªI

BAUCIS

Doi arbori...

Rãdãcini genealogice...

Dorm în picioare...

Cântã...

Sfârºitul lumii...

APUS

Un glob imens,

roºu aprins.

Razele lui colorau marea

ce se întindea

departe în zãri

cu reflexe roºiatic-aurii.

Astrul se îndrepta spre asfinþit

cu o repeziciune uimitoare.

Când a cãzut în mare,

totul,

aerul, cerul, apa

parcã ardeau.

Era ceva ameþitor de frumos.

Iar când a fost înghiþit de mare,

noaptea s-a lãsat brusc.
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Alexandru Ghitã
(Sasa)

,
,

Gabriel Dragnea

ALCÃTUIRE

De trebuinþã mi-s acestea, toate:

Surâsul, ºoapta, chiar privirea-þi crudã

Cu ele nalþ - atât cât mintea-mi poate –

Sãlaº sã-ºi afle inima zãludã.

Iar, dintre ele fiecare-n parte

Îmi e de preþ (s-ar nãrui întregul

De l-aº schimba c-un alt ºi ziduri sparte

Aº încropi) De-aceea ochiu-mi legu-l

De tot ce-alcãtuieºte-a ta fãpturã –

Nu-mi pasã cât ºi cum i se nãzare

Vreunui cusurgiu, când vreo mãsurã

Mai strâmbã îl stârneºte din lucrare

Sã þi-l închin trufaºã-mi ceri Cuvântul

Iar bietei inimi sã-i închid mormântul.

CASA LUMINATÃ

Sã te întorci acasã, pe zãpadã,

Printre nãmeþi, pe viscolul în ºuier

S-auzi în urmã-al trenului tãu fluier

Înfrigurat, când intri în ogradã.

Pe toþi ai tãi, care-au plecat prin vremuri

Sã-i regãseºti la masã-n casa mare –

De larma lor - aievea când îþi pare –

Tu, nevãzut de ei sã te cutremuri...

Sã-i vezi râzând, glumind, cum altãdatã

Cu tine o fãceau: un þânc, acolo,

ª-nfiorat de-al vântului tremolo

Sã rãtãceºti prin casa luminatã.

Sã intri din odaie în odaie,

Puþin mirat, cã toate-aici te-aºteaptã

ªi-n cãmãruþa ta, cum se deºteaptã

Sã vezi din nou a focului vãpaie...

Când pe tavan, când pe podea sã joace

Aceleaºi umbre vechi ºi prin unghere

Sã simþi cã te pândesc priviri severe

Ce-s gata, iar, vechi spaime sã-þi provoace.

Pe când, prin pod, aceiaºi paºi se-aleargã

Sau, furiºaþi viclean se-opresc vremelnic

Sã-þi spui nãtâng - din tristul tãu pomelnic -

Mãcar un nume drag c-o sã se ºteargã.

Ori, cã sunt vii ei toþi, cum altãdatã

(C-a fost un vis ciudat al minþii tale)

ªi cã, din morþi te-ntorci doar tu din cale

Sã stai cu ei în casa luminatã...

Adus de viscol, ei sã nu te vadã

ªi dându-le bineþe sã n-audã,

Iar tu, pe prag - demult pierduta rudã –

De moarte sã te scuturi ºi zãpadã.

DIN LACRÃMILE PIETREI…

Mi-au dat unealtã zeii ºi îmi dãdurã har

Din lacrãmile pietrei sã te înalþ – statuie -

Recunoscându-þi chipul mã-ntrebi, însã al cui e

Sãpat în colþul gurii surâsul ei amar

ªi-n ochi a cui privire, de-atâta chin rãsfrâng?

Când veselã-þi ºtiu firea ºi fãrã de umbriºuri,

De ce sub dulci, domoale aceste povârniºuri

Stârnii durere-atâta, cã marmorele plâng?

Cu daltã-ndureratã, menit sã te durez

Te-am smuls cariatidã din stearpa neprihanã

A pietrei adormite. Vezi, frumuseþea vanã

Nu-nveºniceºte chipul. ªi-atunci sã-nluminez

Cu propria-mi durere a trebuit tiparul

Unealtã dându-mi zeii când datu-mi-au ºi harul!

AªA MI-A FOST DAT MIE...

Aºa mi-a fost dat mie

Sã adorm între douã clipe

În miros de-obosite ºi triste aripe

Lãsate de îngeri, sã te-acopãr când sângeri

Pe-acelaºi ritm de trupuri dansând în pãcat

Sub un cer al tuturora

Mie necunoscut, rãpit ºi ascuns

În înceþoºate priviri

Sã nu-i cânt niciodatã în versuri aurora.

ºi-un gând ce nu-l vrea nimeni niciodatã sã-l ºtie.

Aºa mi-a fost dat mie

Sã mã acopãr cu umbrele zilelor

Sã mã închin amintirilor

ºi sã-mi creascã în trup  rãdãcinã de toamnã pustie.

Doar între nopþi m-aºteapt-o secundã

Prea tânãrã, prea purã, fecundã

S-o rãstignesc pe porþi de-aºteptare ºi tainã,

A gândului hainã, râvnitã de hoþi.

Aºa mi-a fost dat mie

Sã schiþez sãruturi ºi-mbrãþiºãri de fecioare

Cu care sã-mpodobesc paradisuri strãine

Din ceruri ºi de pe mare,

Sã umplu cu bucurii efemere –

Eu, veºnic poet, cãlãtorul –

Raiul nebunilor care n-au cunoscut niciodatã

Femeia ºi dorul.

Aºa mi-a fost dat mie

Sã desenez armonie între oameni

În trenuri, iubiri dezmorþite-ntre ºine

Pe mine, sublime destine împrumutate

Doar pentru nopþile când sunt cu tine.

STARE DE FAPT

Între penibilul lui Eliade

ºi convenþia oamenilor

Stã înghesuit, sufocat ºi îmbrâncit

Reprezentantul naturaleþii,

Atins violent cu formalitãþi,

ºi judecãþi ale celor mulþi ºi în ceaþã.

Pe faþã i se citeºte dezamãgirea.

Aleg sã cred cã,

Dincolo de albastru ºi galben,

Libertate ºi egoism,

Sunt eu, care respir sacadat –

Ca o resuscitare neîntreruptã –

Roºul ce palpitã

Cãutând diferenþa dintre subiecþi

În Numele Adevãrului.

Am ºtiut mereu cã personajul pozitiv

Va muri în numele unei cauze netraduse

ºi ignorate în literatura contemporanã a Europei.

ºi am ºtiut întotdeauna cã el

Va fi înviat de public

Într-un film creat în Numele Adevãrului.

Timp de ºapte sãptãmâni

Se va vorbi despre gesturi, cuvinte, îmbrãcãminte,

Se va cântãri candoarea,

Culoarea hainelor ºi din obraji,

Retraºi vor fi aceia

Care nu vor sã creadã în albastru ºi galben,

Libertate ºi egoism.

Între penibilul lui Eliade

ºi convenþia oamenilor

Mã resimt ºi încerc sã mã adun

În universul meu prea puþin corodat

De atâtea nuanþe de gri

Care îmi îmbãtrânesc privirea

ºi îmi amorþesc sufletul.
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Victoria Milescu

„PORTRETELE” INIMII

Puþini oameni au disponibilitatea de a-ºi sluji semenii, prin

uneltele de care dispun, dãruindu-ºi din timpul ºi energia lor

celorlalþi; fie pentru a-i încuraja, acolo unde este cazul, fie pentru

a le oferi un feedback, de care nu puþini þin cont în eforturile lor

de a se perfecþiona. Un astfel de om este ºi dl. prof. Geo Cãlugãru,

autor de cãrþi de poezie, de prozã, literaturã pentru copii etc.,

care, poate, lãsându-ºi mai la urmã propria creaþie, îºi dedicã o

mare parte din timp scriind despre cãrþile celorlalþi, moderând

întâlniri, conducând Cenaclul  „Octavian Goga” de la Clubul

„J.L. Calderon” din sectorul 2, beneficiind de experienþa

Cenaclului „Ioan Tecºa”, pe al cãrui mentor nu l-a uitat dedicându-

i cartea Remember Ioan Tecºa (2001). Prezent la diverse

manifestãri culturale, nu se poate abþine sã nu le agrementeze cu

catrene ºi epigrame, al cãror umor dulce-amar e gustat de cei

cãrora le sunt adresate. O face din firescul firii sale joviale ºi

dinamice, din admiraþie faþã de ceilalþi creatori, din prietenie,

ceea ce i-a atras prietenia ºi simpatia multora, deºi o carte a sa de

poezii se numeºte Clipa singurãtãþii (1998). Intervenþiile sale

sunt pete de culoare ºi stau sub semnul unei solidaritãþi cu cei

care aduc un strop de luminã, de bucurie, de elevaþie într-o lume

din ce în ce mai încrâncenatã, mai înneguratã. E ataºat de scriitori,

pictori, actori, muzicieni, pe care a încercat sã-i imortalizeze în

poezii cu acrostih, în catrene, epigrame, madrigaluri etc.

Definitorie în acest sens este cartea sa, Rãsfrângeri lirice,

cuprinzând „portrete lirice” realizate de un condeier cu aplomb ºi

simþ de observaþie. Nu existã o cronologie a textelor, ori o

ierarhizare valoricã, ele fiind scrise ad libitum, ocazionate de

diversele evenimente la care autorul s-a întâmplat sã se întâlneascã

cu persoane/personalitãþi din generaþii diferite, de profesii diferite

etc. Geo Cãlugãru îi are în atenþie atât pe clasici (Eminescu, Ion

Creangã, Arghezi etc.), cât ºi pe contemporanii sãi (Ana

Blandiana, Nicolae Dragoº, Dinu Grigorescu, Paula Romanescu,

George Zarafu, Nicolae Rotaru etc.). Unii mai cunoscuþi: George

ªovu, Emil Lungeanu, Maia Morgenstern, Monica Ghiuþã etc.,

alþii mai puþin cunoscuþi: George Peagu, Michaela Orescu, Florica

Ceapoiu, Marie-Jeanne Vasiloiu etc. În „galeria” lui Geo stau în

bunã vecinãtate cei ce sunt încã în viaþã cu cei plecaþi în eternitate.

Despre aceºtia din urmã, scrie cu pana muiatã în lacrimã: pictorul

Ion Murariu, ziaristul Pamfil ªeicaru, poetul Dumitru Dumitricã,

fotograful Vasile Blendea, dramaturgul Paul Everac etc. Autorul

nu s-a uitat nici pe sine: ,,Refac lumea prin cuvânt / Inspirat de

Duhul Sfânt / ªi truda mi se-ntinde pânã-/ Târziu, când redevin

þãrânã”.

Cu emoþie, am descoperit „Portretul liric” dedicat regretatului

scriitor Constantin Carbarãu, fondatorul ºi directorul revistei

Sud: „Mãrturisesc, îmi place  sã-l aud, / Cu patimã vorbindu-mi

despre Sud, / Acea revistã dragã, pentru care, / ªi-ar dãrui ºi

ultima suflare”. Câtã intuiþie, atâta dreptate! Nu lipseºte nici

elogiul cãtre cel care a fãcut posibilã, financiar, apariþia acestei

cãrþi, poetul gorjean Gheorghe Mecu: „De câte ori te-ntorci acasã

/ Acolo-n neuitatul Poenari - / Pâinea ºi vinul sunt pe masã - / ªi-

ntinerit, deodatã-þi pari.”

Geo Cãlugãru îºi compune textele  cu uºurinþã, cel puþin aºa

pare când le declamã spontan, având o poantã inspiratã, bazatã

pe surpriza iscatã din jocul fonetic, gramatical sau lexical. Umorul

sãu, câteodatã chiar umor involuntar, savuros prin candoare, se

nuanþeazã uneori spre un mesaj didactic-sapienþial. Empatizând

cu cei portretizaþi, autorul le prinde în vârful peniþei nu numai

numele, ci ºi un „ce” caracteristic într-un moment unic al vieþii

lor. Alãturi de celebritãþi, vom gãsi ºi oameni mai puþin cunoscuþi

care, poate nu figureazã decât în acest „album” sentimental, sau

poate doar de aici vor fi cândva recuperaþi. Chiar dacã unele

versuri ºchioapãtã, cu rime ºi ritmuri imperfecte, cartea are un

anume farmec prin duioºie, sentimentalism, prin ataºamentul

faþã de valorile vechi dar nepieritoare ca prietenia, preþuirea, deºi

cei care scriu azi la modul ºocant, înclinaþi mai mult spre

discreditarea agresivã, o pot gãsi desuetã. Dar cum stilul este

omul, Geo Cãlugãru, harnic ºi receptiv, va avea mereu în prim-

planul scrierilor sale partea de omenesc a fiinþei noastre, cu ale ei

pasiuni, slãbiciuni, iluzii ºi vise.

CONSTANTIN

BOSTAN ºI

CERCETAREA

LITERARÃ

LOCALÃ

Dupã publicarea volumului de
versuri De dragoste ºi de beton (Iaºi,
2015), Constantin Bostan, fostul
director al Bibliotecii Judeþene „G.T.

Kirileanu” Neamþ, surprinde printr-o altã apariþie editorialã,
volumul Trecute vieþi de autori ºi cãrþi, ziare ºi reviste. De la
romantism la proletcultism (Iaºi, 2015). Cartea, apãrutã sub egida
editurii ieºene „Timpul”, este prima dintr-o serie de trei volume
de istorie ºi criticã literarã. Volumul este o colecþie de sinteze
concentrate asupra unor personalitãþi, scrieri ºi realitãþi mai puþin
cunoscute. Incursiune în istoria literaturii române din ultimii 150
de ani, volumul este alcãtuit din articole, studii de caz ce fac
referire la autori, cãrþi, reviste ºi ziare, subiecte din sfera literaturii,
politicului ºi nume ilustre ale culturii române. Într-un prim capitol,
intitulat Cãlãtoriile unui „viteaz” îndrãgostit de România sunt
descrise „les promenades pittoresques” pe plaiurile patriei
adoptive ale scriitorului ºi istoricului francez Jean Alexandre
Vaillant. Având meritul de a fi „unul din primii traducãtori ai
literaturii române moderne într-o limbã de circulaþie universalã,
Vaillant realizeazã pe la jumãtatea secolului al XIX-lea o serie de
cãlãtorii prin þarã, fiind un fin observator al obiceiurilor ºi riturilor
de trecere, ascultând legende strãmoºeºti, vizitând oraºe de
provincie, admirând natura. Capitolul al doilea este dedicat lui
Ion Creangã „povãþuitoriu cu bucluc”, a cãrui metodã pedagogicã
consacratã în cãrþile Povãþuitoriu la cetire prin scriere dupã
sistema foneticã ºi Metoada Nouã de scriere ºi cetire pentru
usul clasei I primarã, va fi consideratã, cu siguranþã, desuetã
pentru „epoca iphone”.

Apoi aflãm câte ceva despre scriitorul junimist Ioan Ianov
(1836-1903), cunoscut pentru „cântecele” sale, pamflete cu aluzii
la moravurile locale ieºene ºi la evenimentele politice. Un alt
capitol este consacrat publicitãþii din jurnalul Timpul, de „acum
un veac ºi (aproape) jumãtate”. Scriitorul prezintã, într-o altã
contribuþie, apariþia, dificultãþile ºi palmaresul revistei de folclor
ªezãtoarea, conduse de Artur Gorovei. Prin marile colecþii de
texte folcloristice ºi prin contribuþiile unor folcloriºti, publiciºti,
filologi importanþi din þarã (I. Bârlea, V. Bogrea, Dimitrie Dan,
Barbu ªtefãnescu-Delavrancea, Moses Gaster, Nicolae Iorga,
G.T. Kirileanu, Simion T. Kirileanu, M. Lupescu, Leca Morariu,
Tudor Pamfile º.a.) ºi personalitãþi de peste hotare (Gustav
Weigand, Paul Sébillot, Angelo de Gubernatis, Artur van Gennep
º.a.), revista ªezãtoarea constituie un moment de seamã în
folcloristica ºi cultura românã. Trei capitole fac referire la
personalitãþi de origine evreiascã, scriitorul Eugen Relgis (1895-
1987), promotor al unor idealurilor umanitariste ºi civic
globalizante. Adevãrate pagini de istorie naþionalã sunt memoriile
Elena Alistar, militantã pentru unirea Basarabiei cu Patria-Mamã
în 1918. Ea descrie „pierderea limbii române” ca fiind una din
suferinþele procesului de rusificare. În 1947, dramaturgul Mihai
Davidoglu (1910-1987) îºi vedea piesa „Omul din Ceatal”
transformatã de PCR în „rodul fecundei orânduiri de tip nou”.
Studiul de caz dedicat lui M. Davidoglu ne oferã un exemplu
relevant al unui creator pentru care „poziþia partidului” a fost mai
importantã decât valorificarea propriei vocaþii.

Capitolul „Octav Bãncilã – un proletar nãcãjit” cuprinde
corespondenþa pictorului Octav Bãncilã cãtre G.T. Kirileanu. La
1916, într-un moment de rãscruce pentru istoria naþionalã, marele
istoric ºi om politic Nicolae Iorga este înfãþiºat ca ghid al Reginei
Maria la câteva aºezãminte social-medicale din Bucureºti; alte
câteva amintiri legate de familia regalã vor fi consemnate mai
târziu de Iorga în memoriile sale.

Capitolul „Un þãrãnist la Curtea lui Vodã” este o secvenþã
dedicatã cãrturarului G.T. Kirileanu, ale cãrui scrieri ºi mãrturii
au fost editate de-a lungul anilor de Constantin Bostan. Luptãtor
þãrãnist, dar ºi autentic intelectual, G.T. Kirileanu este victima
„realitãþilor social-politice” ºi nesfârºitelor „jocuri de culise” ale
politicienilor. Într-un alt eseu, Kirileanu este înfãþiºat ca vehement
denigrator al lui G. Cãlinescu, a cãrui Istorie a literaturii... o
considera „lipsitã de cumpãt”. Ceea ce reproºa cãrturarul
monumentalei lucrãrii era faptul cã istoricul literar îl transformase
pe Ion Creangã într-un personaj literar rabelaisian, faptul cã îl
exclusese pe G.Vâlsan (1885-1935) din lucrare, îl nemulþumea
iconografia Istoriei..., atribuind un caracter de pamflet cãrþii.
Reprezentând o perioadã tulbure a istoriei noastre, cotidianul
Scânteia, manifest „propagandist ºi agitator colectiv”, îºi va
dovedi în timp „efectele manipulatoare ºi demolatoare”. Alte
publicaþii pe care autorul le prezintã în lucrarea sa sunt:
Informatorul, Contemporanul, Flacãra, România liberã,
Convorbiri literare. În alte capitole sunt relevate ascensiunea
unor scriitori „ridicaþi din popor” ºi apoi deserviþi partidului:
Zaharia Stancu ºi Eugen Jebeleanu. Desigur, neconstituind
adevãrate valori culturale, creaþiile scriitorilor ce slujeau
proletcultismul nu au rezistat în timp. Dar la vremuri noi, oameni
noi ºi... scrieri noi.

Prin conþinut, cartea d-lui Contantin Bostan este o contribuþie
importantã la istoria literaturii ºi culturii române. Aºteptãm cu
real interes continuarea acestui proiect.

NICOLAE

SCURTU ªI

REVISTA

„CONVORBIRI

LITERARE”

Cu siguranþã cã lectura unei cãrþi de
istorie a literaturii oferã o experienþã
ineditã. Dacã asemenea cãrþi sunt realizate
cu profesionalism ºi acribie ºtiinþificã,

satisfacþia oferitã cititorilor avizaþi se aflã, fãrã îndoialã, la cote
maxime. Referirea noastrã este la recentele volume ale istoricului ºi
cercetãtorului literar Nicolae Scurtu, Contribuþii la istoria literaturii,
vol. II (2012), G.T. Kirileanu ºi contemporanii sãi – Scrisori cãtre
N. Iorga (2012), G.T. Kirileanu ºi contemporanii sãi – Scrisori
cãtre Constantin Meissner (2013), Sãluc Horvat ºi contemporanii
sãi (2015), Al. Hanþã – repere pentru o biografie (2016), Contribuþii
la istoria revistei „Convorbiri literare” (1939-1944), apãrut la
Editura Timpul, Iaºi, 2015.

Vom prezenta în continuare ultimul volum citat, cel despre
revista Convorbiri literare, dintr-o perioadã grea a istoriei ºi
culturii neamului nostru, 1939-1944.

Elogiindu-ºi înaintaºii, dar ºi cu respectul pentru prezentul revistei
care a fãcut cu adevãrat o epocã în literatura noastrã, Nicolae
Scurtu dedicã volumul „universitarilor ieºeni Constantin Ciopraga
ºi Mihai Drãgan, autentici istorici ºi critici literari, dascãli
ireproºabili ºi creatori de modele umane, precum ºi actualei echipe
redacþionale a occidentalei reviste Convorbiri literare.”

Cunoscut pentru exigenþa cercetãrilor literare, Nicolae Scurtu
realizeazã un foarte documentat volum ce restituie documente
referitoare la un moment important ºi dificil din istoria „celei mai
prestigioase reviste literare din spaþiul românesc, Convorbiri
literare (1 martie 1867, Iaºi – 1 iulie 1944, Bucureºti)” –
Inscripþie (p. 7).

Convorbiri literare a continuat, în multe privinþe, prestigioasele
publicaþii Dacia literarã (1840) ºi România literarã (1955),
însã „titlul era caracteristic. Nu se avea în vedere naþia (Dacia,
România etc.), ci numai creaþia în sine. În aceastã revistã se
fãceau simple convorbiri despre literaturã, fãrã nicio atitudine
preconceputã”.1 De-a lungul anilor, Convorbiri literare a cultivat
valorile ºi adevãrul artistic.

Nicolae Scurtu are toate însuºirile necesare istoricului ºi
cercetãtorului literar, meticulos, exact, neobosit în a scotoci cu
folos prin arhive literare, oriunde s-ar afla, în colecþii personale, la
Biblioteca Academiei, la Arhive etc. În volumul prezentat, Nicolae
Scurtu pune la dispoziþia cititorului interesat (inclusiv pentru
realizarea unei monografii a revistei) documente care evidenþiazã
truda istoricului ºi criticului literar I.E. Torouþiu (1888-1953) ºi a
colegilor sãi de redacþie, ªtefan Cuciureanu, Alexandru Ionescu ºi
Teodor Al. Munteanu, pentru menþinerea revistei Convorbiri
literare, în acele vremuri cumplite pentru neamul românesc, inclusiv
în lunile aprilie-iulie ale fatidicului an 1944.

Cuprinsul are mai multe capitole semnificative, inegale ca
întindere. Cele de început sunt semnate de Al. Tzigara-Samurcaº
(Cuvinte testamentare) ºi I.E. Torouþiu (Un nou articol program
– dupã 71 de ani), reprezentând „editorialele” din Convorbiri
literare, nr. 1, ianuarie 1939.

Capitolele cele mai substanþiale sunt douã, unul cuprinzând
epistole primite de Torouþiu de la colegii de redacþie (în mare parte
necunoscute) ºi „Revelatoare epistole ale unor colaboratori din
perioada 1939-1944". Toate se constituie ca adevãrate documente
privitoare la problemele revistei, la istoria ei. Al doilea la care ne
referim, „Restituirea, întâia oarã, a unor articole ºi evocãri” este
alcãtuit din articole ºi contribuþii publicate în revista Convorbiri
literare, dupã cum aflãm din Inscripþie, textul argument de la
începutul volumului. O corectã redare ar fi cerut sã se indice, la
fiecare material, numãrul revistei sau data apariþiei, dar noi nu am
gãsit aceastã indicaþie. De asemenea, în cuprinsul volumului, aflat
pe ultima paginã, existã doar titlul articolului, fãrã a fi menþionat
autorul. Probabil editorul a dorit aceasta, însã pentru o mai uºoarã
orientare a cititorului, considerãm cã era necesarã indicarea
menþionatã, mai ales cã este vorba de autori importanþi, precum Al.
Lapedatu, I. Petrovici, G. Ursu, Constantin Noica, Ov. Papadima,
P.P. Negulescu etc. Adevãrat este cã în prima parte a volumului
este redatã „Bibliografia ultimelor numere: aprilie-iulie 1944"
(p. 39-47), din care, cu puþin efort, putem afla indicaþiile
bibliografice la contribuþiile respective.

Ultimele douã „capitole” din cuprinsul volumului, deºi
restrânse ca întindere, au un bogat conþinut de idei („O colaborare
de bun augur: I.E. Torouþiu ºi Alexandru Ionescu – Eminescu,
valoarea dominantã a secolului nostru”2) ºi multiple informaþii
jurnalistice de istorie literarã („O evocare a revistei Convorbiri
literare (1939-1944) – Convorbirile literare în ultimii ani”),
sub semnãtura lui ªt. Cuciureanu.3

Volumul este completat cu un preþios ºi util Indice de nume, de
zece pagini de Facsimile impecabil realizate. Per ansamblu,
conþinutul ºi prezentarea graficã a cãrþii se ridicã la o calitate net
superioarã, cum rar se întâlnesc astãzi volume de istorie literarã
pe piaþa româneascã. Cunoscând potenþialul lui Nicolae Scurtu
pentru istoria literarã, încheiem cu o afirmaþie a criticului Nicolae
Manolescu: „Cu cât era mai pretenþioasã o istorie literarã, cu
atât era mai cuprinzãtoare.”4

Emilia
Motoranu

Luminita
Cornea

,

1 G. Cãlinescu, Istoria literaturii române de la origini pânã în
prezent, ediþia a II-a, revãzutã ºi adãugitã, ediþie ºi prefaþã de Al.
Piru, Bucureºti, Editura Minerva, 1982, p. 420.
2 Convorbiri literare, 72, nr. 6-7, iunie-septembrie 1939, p. 1665-1676.
3 Preluat din Cronica, nr. 11, 28 martie 1967, p. 7.
4 Nicolae Manolescu, Istoria criticã a literaturii române. 5 secole
de literaturã, Piteºti, Editura Paralela 45, p. 800.
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NOI CONTRIBUÞII LA BIOGRAFIA LUI  I. A. BASSARABESCU

INSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTII,,,,,

Nicolae
Scurtu

Biografia, bibliografia ºi

biobibliografia nuvelistului,

memorialistului ºi epistolografului I.

A. Bassarabescu (n. 17 decembrie

1870, Giurgiu – m. 29 martie 1952,

Bucureºti) sunt temeinic cunoscute

graþie domnului Teodor Vârgolici (n.

1930), exeget ºi editor al operei

naratorului giurgiuvean.

Restituind, în 1966, câteva dintre

scrierile1 acestui prozator, aºa de

interesant din toate

punctele de vedere,

istoricul literar

Teodor Vârgolici îi

publicã ºi câteva epistole trimise lui Mihail

Dragomirescu, Titu Maiorescu, Simion

Mehedinþi, Cincinat Pavelescu, George Tutoveanu

ºi Alfred Moºoiu.

Relevante mi se par a fi ºi alte epistole trimise

criticului literar ºi esteticianului Mihail

Dragomirescu (n. 22 martie 1868, com. Plãtãreºti,

jud. Ilfov – m. 25 noiembrie 1942, Bucureºti),

necunoscute pânã acum, în care I. A.

Bassarabescu, profesor în Ploieºti, relateazã, cu

dezinvolturã, despre oameni, cãrþi, reviste ºi

colaborãri.

Invitaþia de a colabora la Omagiu lui Titu

Maiorescu se concretizeazã prin trimiterea nuvelei

Pe drezinã2 care s-a bucurat de o apreciere specialã

din partea celui sãrbãtorit.

Este prudent, în momentul când Mihail

Dragomirescu rupe relaþiile cu revista Convorbiri

literare ºi, implicit, cu Titu Maiorescu, ºi îl

consiliazã sã fie calm, sã aibã rãbdare ºi sã aºtepte

finalul.

Istoricul literar ºi publicistul Mihail Dragomirescu intuieºte,

cu exactitate, intervenþia ºi cuvântul hotãrâtor ale lui Titu

Maiorescu ºi pãrãseºte, definitiv, revista Convorbiri literare,

înfiinþând o altã publicaþie – Convorbiri

(1907), iar din 1908–1910 se va numi

Convorbiri critice.

*

Ploieºti, 9 octo[m]br[i]e 1899

Iubite domnule Dragomirescu,

Mã asociez din toatã inima ºi-þi sunt

recunoscãtor cã nu m-ai uitat. Pânã cel mult

la 15 decembrie, lucrarea literarã, mai micã

de 20 pagini, va fi trimisã la destinaþie; ºi cel

mai târziu pânã la 20 ianuarie, va sosi la

adresa cuvenitã ºi buletinul cu subscripþia

mea.

Asupra acestui din urmã punct, însã, n-am

inspiraþie. Ce zici? Între 10 ºi 20 lei ajunge?

Sau ºi mai mult? Oricât mi-ai scrie

d[umnea]ta, voi face sacrificii ºi voi contribui

fãrã cea mai micã rezervã.

Fac tot, cu inima seninã, pentru domnul

Maiorescu, pentru ideea splendidã de a

sãrbãtori pe acest om superior, cãruia nu ºtiu

sã i se fi dovedit vreodatã, în chip mai

manifest, cã numãrul celor care-l cunosc ºi-l

iubesc e foarte mare, mult mai mare decât s-

ar pãrea.

Ce trebuie sã-þi fi închipuit despre tãcerea mea, mi-o spune, cu

multã elocvenþã, plicul scrisorii d[umi]tale. Ai zis pe el cã „în caz

de lipsã etc.”.

Vasãzicã, mã credeai dus pe pustii sau rãtãcind pe „alte

orizonturi”? ºi nu te-ai înºelat. Adresa însã mi-a rãmas aceeaºi,

vorba lui: „Unde eºti? La Ploieºti”.

Pentru ce, însã, n-am mai dat semn de viaþã, pentru ce te voi fi

disperat cu tãcerea mea, într-un cuvânt, la sutele de pentruceuri

ce-þi vei face asupra „cazului Bassarabescu” îþi voi rãspunde

când voi veni la d[umnea]ta.

E prea multã amãrãciune pentru ca sã mai înseninez scrisoarea.

Cred cã m-ai judecat, însã, drept ºi ai vãzut cã nu eu sunt de

vinã. N-am fost nici o datã atât de naiv, ca sã fug de bine; ºi cu

d[umnea]ta, îmi închipuiesc cã þi-am dovedit, totdeauna m-am

simþit bine.

Lucrarea am sã lupt s-o ridic la înãlþimea operei proiectate.

Izbuti-voi? Tot d[umnea]ta ai sã-mi spui.

Respectele mele doamnei Dragomirescu. D[umi]tale cele mai

bune sentimente de prietenie.

I. Bassarabescu

[P.S.]

În tot plicul cel galben, afarã de adresã, nici un rând, nici un

cuvânt pentru mine, de la d[umnea]ta. Ce rãutate!

*

Ploieºti, 15 februarie 1900

Iubite domnule Dragomirescu,

Acum sosesc din Craiova, unde afacerea cãsãtoriei mele a

intrat într-o fazã care e probabil sã ducã la rupturã, încât îþi poþi

închipui regretul ce simt cã n-am putut veni ºi eu [i]eri la felicitarea

d[omnu]lui Maiorescu.

Ar fi fost o ocazie superbã sã-i fac cunoºtinþã într-un moment

aºa de solemn. Cum însã îi doresc din suflet multe aniversãri de

acum înainte, nu dezesperez ºi, prin urmare, alte ocazii se vor

mai ivi.

Trimite-mi vreo patru numere

jubiliare pentru d[omnu]l Negruzzi,

precum ºi vreo ºase de ale d[omnu]lui

Maiorescu, ca sã le desfac aici.

De cinstea ºi onestitatea mea sã nu

te îndoieºti: sunt sãrac dar onest.

Dupã atâtea tracasãri ce am avut,

cred cã mã crezi de ce nu am trimis

nimic deocamdatã. Ultimul n[umãr]

din Convorbiri nu mi s-a trimis pânã

acum. Sunt exclus? Îl aºtept ºi sper.

Al d[umi]tale,

I. Bassarabescu

*

Ploieºti, 23 februarie 1900

Iubite d[omnu]le Dragomirescu,

Am primit 7 volume mari ºi 4 mici

(total 11), pe care le-am ºi plasat. Nu

ºtiu însã preþul celor mari, te rog a

mi-l comunica, altfel nu ºtiu cât sã

cer.

În curând veþi avea ºi o nuvelã ºi,

probabil, ºi pe nuvelist[ul] însuºi.

Îndatã ce încasez, expediez banii pe adresa d[umi]tale.

Cele mai bune salutãri de la devotatul d[umi]tale,

I. Bassarabescu

[P.S.]

Cred cã o sã-þi placã scrisoarea asta cu vederi din... Ploieºti.

*

Ploieºti, 2 decembrie 1906

Iubite domnule Dragomirescu,

Am citit scrisoarea d[umi]tale de câteva ori ºi cu cea mai mare

bãgare de seamã, ºi parcã tot mi-a rãmas ceva neînþeles: aºa mi

se par de surprinzãtoare faptele pe care mi le spui la început.

Din rândurile d[umi]tale, vãz cã ai dreptate sã fii amãrât, dar

nu vãz pentru ce ai bate în retragere. Îmi spui cã a fost un

complot între puþini: numai trei, fãrã ºtirea nimãnui.

Atunci, cei mulþi, restul, nu mai au nici o putere? Nu i-ai

întrebat ce zic? Aprobã cu toþii ca d[umnea]ta sã fii nedreptãþit

aºa?

E drept cã nu cunosc toate amãnuntele, dar în mãsura în care

îmi spui lucrurile, parcã deduc cã ar trebui sã-þi faci ºi aceastã

datorie, deoarece, dacã am admite regula de mai sus, te poþi ºi

d[umnea]ta întruni cu alþi doi, fãcând un al doilea complot care

sã-þi dea d[umi]tale direcþiunea.

ªi apoi, afarã dacã nu e la mijloc vreun alt cuvânt mai puternic,

se poate ca trei convorbiriºti caterizând pe unul dintre ei, acesta

sã se creadã în drept sã-i pãrãseascã ºi pe ceilalþi 22 tipãriþi pe

scoarþa revistei?

Îþi mãrturisesc cã m-au mâhnit atât de mult cele ce-mi scrii ºi

atât îmi sunt de urâte neînþelegerile între prieteni, încât eu parcã

tot cred într-o îndreptare.

De aceea, nu te vei supãra ºi-mi îngãduieºti ca din cea mai

prieteneascã sinceritate, sã te sfãtuiesc sã amâni hotãrârea luatã.

ºi mai e un considerent pe care, poate, n-ai sã-l admiþi, dar eu tot

þi-l spui: D[omnu]l Maiorescu!

Oricât ar încerca sã te supere, nu e mai bine sã-i arãþi cã nu

izbuteºte? Eu l-am auzit totdeauna vorbindu-mi numai bine de

d[umnea]ta ºi preþuindu-te îndestul.

Apoi lumea e atât de obiºnuitã sã te ºtie dintre ai lui, încât cu

greu se va convinge cã poþi sã-i fii împotrivã. Aceasta, întrucât

priveºte conflictul.

Cât despre idealul literar al viitoarei reviste, negreºit cã e cel

bun ºi nu pot decât sã-l aprob din toatã inima. Din parte-mi îþi

fãgãduiesc sincer atâta sprijin cât îmi vor îngãdui puterile.

Nu pot sã-mi iau angajamente formale, cãci d[umnea]ta ºtii

felul neregulat al activitãþii mele. În tot anul acesta n-am putut

trimite la Conv[orbiri] lit[erare] mai mult de douã bucãþi, iar de

douã luni am fãgãduit lui Bogdan3 ºi sunt dator sã-i trimit ceva.

Pricina acestei încetiniri, de la o vreme, vei ºti-o mai bine când

ne vom întâlni ºi vom sta de vorbã mai mult, cum stam altãdatã.

În tot cazul, te rog scrie-mi tot ce vei orândui ºi cu oricât de

multe lãmuriri. Aº vrea sã ºtiu dacã te-ai asigurat de Iosef4,

Caragiale ºi Sadoveanu.

Îþi doresc din inimã izbândã ºi te rog sã nu-mi iei în nume de

rãu cã mi-am spus sincer ºi fãrã ocol pãrerea.

Din puþina mea experienþã, am vãzut cã de câte ori am avut

rãbdarea sã las ca timpul sã-mi dea dreptate, am avut surprinderi

bune.

Aceasta mã face sã-þi dau acea povaþã deschisã ºi d[umnea]ta

mã cunoºti prea de demult pentru ca s-o poþi pune la îndoialã.

Prietenul d[umi]tale devotat,

I. Bassarabescu

*

Ploieºti, 7 april[ie] 1907

Iubite domnule Dragomirescu,

Îmi închipuiesc, aºa fãrã motive serioase, cã trebuie sã fii

supãrat cã nu m-am þinut de fãgãduiala de a veni sã te vãz.

N-am venit, însã, de atunci nici o datã prin Bucureºti, ºi n-am

venit nu pentru cã n-am vrut. Vorba cronicarului „nu sunt vremile

sub om”.

Am admirat pe Coco la locul sãu de onoare. Azi am expediat

prin mandat poºtal abonamentul pe un an la Convorbiri pe adresa

– Str[ada] Eroului, nr. 16, conform chitanþei.

Emilgar5 trebuie sã fie peste mãsurã de ocupat. Preparã ceva

nou?

Poate dupã sãrbãtori sã avem norocul sã putem veni prin

Bucureºti.

Pânã la revedere o prieteneascã salutare,

I. Bassarabescu

Originalele acestor epistole, inedite, se aflã la Biblioteca

Academiei Române, Cota 38(5-7 ºi 12-13/IV.

1 I.A. Bassarabescu, Scrieri alese, Ediþie îngrijitã ºi prefaþã de

Teodor Vârgolici, Bucureºti, Editura pentru Literaturã, 1966,

660 pagini. (Scriitori români)
2 Ioan A. Bassarabescu, Pe drezinã, în Lui Titu Maiorescu.

Omagiu. 15 februarie MCM. Bucureºti, Stabilimentul grafic I.V.

Socec, 1900, p. 118–137.
3 Ion Bogdan (1864-1919), istoric, slavist, director al revistei

Convorbii literare din 1907.
4 Ion Trivale (Iosef Netzler) (1889-1916), publicist, critic ºi

istoric literar, colaborator la revista Convorbiri critice( 1907-

1910).
5 Emil Gârleanu (1878-1914) publicist ºi prozator. A colaborat,

ºi cu  pseudonimul Emilgar, la revistele conduse de Mihail

Dragomirescu.

A. I. Bassarabescu
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Miron Kiropol este unul dintre cei mai inspiraþi poeþi români. Cuvintele

lui vin din intermundii, parcã aduse de fluxuri care le ºi împletesc între ele

în mod insolit, dar – paradoxal – instaureazã în sufletul cititorului liniºtea ºi

firescul de fiecare zi. Realul poetului este unul apropiat, direct recognoscibil

ºi palpabil cu toate simþurile, ºi adesea atât de dens ºi de concentrat în

sinestezii memorabile încât poate sugera evanescenþa. Dar, aºa cum judicios

observa criticul Lucian Raicu: „Aura extaticã, (...) inclusiv senzaþia de

beatitudine vine din suferinþã, dintr-o adâncã singurãtate, din sentimentul

de-a fi exilat în lume, din îndoiala de sine însuºi, din proximitatea eºecului”.

Kiropol este un credincios autentic. Ca artizan (unul de excepþie), el ºtie cã

poezia nu poate aborda frontal credinþa. Ca ºi în cazul dragostei, credinþa este

ceva atât de intim încât clamând-o, o desfigurezi, îi scapi esenþa. Doar transparenþa

umilã în faþa lumii ºi a cuvintelor sunt însemnele unui spirit credincios.

Credinþa are la Miron Kiropol puterea unui blestem, nu poate scãpa de ea.

Demonizat de credinþã, inspirat de ea, cuvintele poetului îºi gãsesc

întotdeauna un suport profund spiritual. Materialitatea ºi diversitatea lumii

îºi aflã o melancolicã întemeiere în sufletul celui ce ºtie cã toate rãspund

unei chemãri unificatoare ce poartã numele secret de divinitate: Cine ºtie

când voi avea o altã viaþã / Dupã o aºa grea moarte. / Cine ºtie dacã nu voi

fi / Smochin uscat, floare de mlaºtinã, / Elefant fãrã colþi, vânt uitând sã

batã, / Femeie chematã sã nascã un prunc mort, / Înger cãzut din aripi /

Sau mãslin încoronând fruntea geniului, / Floare de cireº rotunjitã peste

flãcãri, / Reginã a albinelor, þãrm al mãrii zeilor, / Femeie ce zãmisleºte

învierea, / Dirijor al celor nouã coruri angelice.  (31 decembrie 2008)

Perspectiva adamicã (mirarea, bucuria, inocenþa) este un dat al acestei

poezii. În acelaºi timp, perspectiva adamicã oferã credibilitate sporitã

demersului psalmic general ºi atunci când aceste laude capãtã inflexiuni

profane. De altfel, întreaga operã a lui Miron Kiropol este contrapunctatã de

porniri eretice, de revolte minimale sugerându-l pe Adam cel izgonit din

Paradis, dar repede uitate ºi transformate în regrete ºi flagelãri, parcã

împrumutând ceva din nehotãrârile zbuciumatului Iov. Sufletul poetului,

tremurãtor ºi cutremurat, îºi trãieºte rând pe rând stãrile ºi subtilul artizan al

textului le organizeazã în mari proiecte mitologice unde imaginaþia sa

asociativã se poate dezlãnþui în voie, fãrã teama de a se pierde, cãci scenariul

ºi personajele constituie un pretext ideal pentru întreruperi prin colaje,

aparteuri ºi monoloage, voci colective (corul) ºi o întreagã gamã de mijloace

formale specifice poemului dramatic polifonic. Fabulosul, eroicul, grandiosul

marilor mituri ale umanitãþii exercitã o atracþie majorã, dar autorul ºtie sã

preia aceste atitudini într-un fel propriu, nuanþându-le ºi apropriindu-le

„umilului ºi banalului”, reuºind sã deschidã o stranie perspectivã existenþialã

unui material cu vizã transcendentã. De fapt, este vorba aici de smerenia în

faþa minunii a tot ce e viu, stare ce însoþeºte de la primul la ultimul cuvânt

toate cãrþile poetului. ªi nu este nicidecum o smerenie exterioarã, afiºatã ori

invocatã, ci una lãuntricã, integratã Naturii ºi Marelui Tot, desãvârºitã în

tãcere ºi abstragere din vâltoarea gregaritãþii, dar cãlitã în mesianica iubire

de oameni: Mi s-a fãcut aºa o foame de a fugi în lume, / Ca în copilãrie; pe

ramul cel mai de sus, / Dupã geneza fructelor. / Adunam corcoduºi cu

viermi / Parcã ieºind din sâmbure / ªi aruncându-i pe pãmânt îi

binecuvântam / ªi curãþam atât de bine miezul fructului / Cã Dumnezeu mi

se arãta / Cu tot convoiul zeilor uciºi de el / În bãtãlii de luminã. (Lui

Hölderlin)

Întreaga operã a lui Miron Kiropol – poet ce posedã o vastã culturã,

obþinutã, de altfel, ºi prin traducerea marilor poeþi ai lumii cu care se simte

afin: Hölderlin, Dylan Thomas, Keats etc. – ilustreazã unul dintre cele mai

importante demersui integratoare din literatura românã modernã. Demers

ce transcende timpuri ºi spaþii, regnuri ºi cosmogonii, religii ºi mentalitãþi,

demers utopic în esenþã, dar însufleþit de suflul larg, fremãtãtor ºi misterios,

al cuvintelor ce spulberã cu carnalitatea lor aburoasã orice intenþie tezistã ºi

orice elan filosofard. Ingenuitatea în faþa cuvintelor ºi smerenia în faþa

universului (exterior ºi lãuntric) constituie forþa poeziei lui Miron Kiropol

ºi în acelaºi timp aura ei de autenticã epifanie.

Schiþând portretul autorului, Mircea Ciobanu spunea: „La sfârºitul

deceniului al  ºaptelea intra în literatura românã un tânãr înalt, firav, mereu

neliniºtit, care vorbea despre lucrurile sfinte ºi cele lumeºti, surâzând ºi

amestecându-le cu o candoare care tulbura pânã la spaimã”.

În încheiere nu ne rãmâne decât sã ne exprimãm regretul cã în cei douãzeci

ºi ºase de ani de libertate, critica literarã nu ºi-a gãsit rãgazul necesar sã se

aplece asupra operei unuia dintre cei mai importanþi poeþi români. De altfel,

acelaºi lucru s-a întâmplat cu George Almosnino, dar acesta, mai norocos

pare-se, are de câþiva ani încoace un sfios început de recunoaºtere post-

mortem. Chiar dacã cei doi sunt niºte autentici reprezentanþi ai auto-exilului

voluntar (Kiropol, al celui extern, iar Almosnino al celui intern), al ruperii

punþilor cu orice exterioritate, fie ea cea a lumii literare curente, nu vrem sã

credem cã instanþa criticã îºi propune sã-i pedepseascã printr-o tãcere

preconceputã. Viitorul apropiat va aduce poate unele lãmuriri în aceastã

privinþã cãci, încã o datã: este vorba de niºte poeþi reprezentativi ai unei

literaturi, de niºte creatori unicat care jaloneazã cu sensibilitatea lor percutantã

aproape jumãtate de secol. Dacã politicienii sunt responsabili pentru cele

materiale, critica artisticã nu se simte responsabilã pentru cele spirituale?,

cãci iatã, mileniile trec repede.

UN IMPORTANT

DEMERS

INTEGRATOR

Selecþia poemelor a fost fãcutã din

volumele Aur în sitã, Editura Timpul,

Iaºi, 2014 ºi Numele pietrelor sfinte,

Editura Timpul, 2016.

31 decembrie 2008

Cine ºtie când voi avea o altã viaþã

Dupã o aºa grea moarte.

Cine ºtie dacã nu voi fi

Smochin uscat, floare de mlaºtinã,

Elefant fãrã colþi, vânt uitând sã batã,

Femeie chematã sã nascã un prunc

mort,

Înger cãzut din aripi

Sau mãslin încoronând fruntea

        geniului,

Floare de cireº rotunjitã peste flãcãri,

Reginã a albinelor, þãrm al mãrii

zeilor,

Femeie ce zãmisleºte învierea,

Dirijor al celor nouã coruri angelice.

Auzul s-a fãcut fior.

De dincolo de lumi se-aude zbor

De mãreþe cuvinte

Rostite la urechea mortului,

Încât acesta se trezeºte

Întinzând braþele dupã parfumuri.

Împrejurul patului funebru

Viii se cutremurã ºi cântã

Melodii de aur ºi argint.

Glasurile au foºnet ºi miros

De coapse fericite de femeie

Dãruitã aºtrilor.

Inima þâºneºte din piept

În mijlocul rugului. Toþi

Din trup ºi din vis

Îi laudã vindecarea

8 august 2009

Cel care mi-a furat lumina zilei

Sã fie purtat în triumf,

Sã i se dea locul de cinste

La orice masã, chemat de rege.

Nimeni sã nu-i sluþeascã

Faþa cu sabia.

Doar stafia celui ucis

Sã-i vinã înainte cu poeme cãzute

De pe epitafuri, încântându-i

Auzul din ce în ce mai ascultãtor

      de fericire.

Cel care mi-a furat lumina zilei

Se va prezenta mãrit la Judecatã

Iar Dumnezeu îi va spune:

Bine ai venit cu mâinile astea pãtate de sângele

Mielului. Fii binecuvântat.

Îngerii te vor spãla de la picioare la cap

ªi te vor purta în cântul lor.

Pãmântul mi-a bãtut la uºã

Cu toate crucile sale

Arãtându-mi cât de vii erau

Inimile celor plecaþi în el.

Frânturi de hohote de plâns

Îmbrãþiºarã noaptea strângând-o

La piept atât de tare

Încât rãdãcini, þeste ºi oase terciuite

Ieºirã din strãfund ºi mã cerurã ca trup.

LUI HÖLDERLIN

Mi s-a fãcut aºa o foame de a fugi în lume,

Ca în copilãrie; pe ramul cel mai de sus,

Dupã geneza fructelor.

Adunam corcoduºi cu viermi

Parcã ieºind din sâmbure

ªi aruncându-i pe pãmânt îi binecuvântam

ªi curãþam atât de bine miezul fructului

Cã Dumnezeu mi se arãta

Cu tot convoiul zeilor uciºi de el

În bãtãlii de luminã.

***

Pomii crescuþi peste morþi

ªi-au copt mai bine fructele

Decât cei din livadã,

Au parcã geamãt sub coajã

Dupã logodna cerului cu stelele.

Poate cã de acum

Voi fi cu adevãrat zãmislit

Lãmâi sau portocal

Pentru începutul lumii,

Acolo unde sunt ei îngropaþi.

Voi veni sã sun din trompetã

La urechile lor lacome de adevãr,

Din ramuri voi suna cu mugurii

Ca un slujitor îngeresc.

***

Aºezat de partea umbrei

Am întins o mânã soarelui

Ce mi-a încãlzit-o cu zgârcenie

Mai înainte de a fugi dincolo.

Am crezut o clipã cã mã ia în barca lui

Ca sã-mi arate lumea subteranã

Dar el mi-a fãcut semn

Cã trebuie sã mã pãstrez încã viu

Ca sã-mi dicteze legi noi de poeme

La care oameni, pãsãri ºi flori

Se vor închina amestecându-se,

Dând naºtere la o rasã de zburãtoare

Cu trup de pasãre ºi cap de floare,

Cu inimã de zeu.

***

Înconjurat de nimicul strãlucitor din oameni,

De nimicul strãlucind de zei uciºi,

Bãlegar lipit de cozile cailor.

Înconjurat de epoca trãdãrii ºi a putreziciunii

Oriunde pe pãmântul jertfit nopþii,

Cânt, pe jumãtate statuie,

Pe jumãtate carne,

Miron Kiropol
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Statuie intrând în carne,

Carne devenitã bronz…

Veniþi îngeri care citiþi din marea Carte

ªi spuneþi-mi de ce m-am nãscut

Dacã nu pot sã port pe umeri

Numele Domnului ºi împerecherea cu el?

Bãteþi-mã în cuie

ªi veþi vedea cum ele devin sacre.

Atârn pe cruce ºi laud

Fiinþele ce m-au crucificat.

***

Ultimã cãdere în mine,

Ultim urcuº, bieþi

Paºi întipãriþi în smoalã,

ªi þãrâna care se miºcã

Luând forma vie

A trupului tãu veºnic.

Aceasta sã fie, aceasta sã nu fie,

Viaþa? Pânã ºi obiectele surâd

La auzul acestei întrebãri

Ce nu e altceva decât respiraþia divinã

Trecând de la o interpretare la alta

A visului ºi a stingerii lui.

***

Dacã am cãzut în capcana

De a refuza dragostea carnalã,

Când eram tânãr

Acum cã mã târâi printre cununi de spini,

Aºteptând sã fiu înghiþit de gloria morþii,

Mai bãtrân decât fiecare zi nãscutã de graþie,

Mai bãtrân decât numele pietrelor

Aºezate de zei înaintea furtunii spumegând

Ca urme de sânge în colþul buzelor,

Mai bãtrân decât tot ceea ce a fost,

Decât tot ceea ce este,

Mai bãtrân decât buzele muribundului ce rostesc

„Iartã-mã, iartã-mã” –

Lipit de Veºnic ies din capcanã,

Sunt dragostea sa pentru tot ceea ce e,

Pentru tot ceea ce nu e.

7 iulie 2011

Sã-þi vezi pierind cuvintele din gurã,

Sã le auzi cum gem prin aer,

Sã intre în freamãtul copacilor

Ce par blestemaþi de vânt.

ªi în curând se va vorbi de tine

Ca de un fir de iarbã smuls:

Vei fi un vierme gonit sub pãmânt,

Gest cerºetor al unei mâini tãiate,

Ori vei zbura fãrã sã ºtii,

Nori scormonind timpul dupã aripi.

***

În miezul zilei ne vom opri din nou

Ca din greºealã o clipã

Faþã cãtre faþã privindu-ne

Cum aburii ce privesc tulburând

Oglinda în care nu mai ºtim

Sã ne rãsfrângem altfel.

ªi cât de departe e focul plutitor

Altãdatã cu naºteri de aureole!

O clipã! aºa cum dupã lectura unui poem

Bate în noi vântul ºi vizitãm

O luminã micºoratã.

***

Scâncesc pe strãzi întunecate,

Cerºind adoraþia, dar din ce vedenie

E fãcutã? Cine i-a dat acest rol

Aºa deplin sub patimã?

Îi cerºesc cel mai mãrunt pas,

ªi aº vrea sã-i spun cât o iubesc,

Mai mult decât florile parfumul lor,

Aº vrea sã urlu cu urlet sfinþit de tãcere.

Vin înaintea oamenilor ca târât de cai sãlbatici,

Vin gol ca un animal sacru.

Botezat cu nume de rege,

Vin prosternându-mã la norii

Ce veºnic se schimbã în mine.

Te iubesc, zeiþã, te iubesc

Rostitã de miracole,

Cerºindu-te din cer ºi pãmânt,

Din inimã ºi cenuºã.

***

Ziua calcã peste oameni

În vârful picioarelor.

Chiar luminii îi e fricã sã strãluceascã altfel.

Aºa toate poartã pecetea dispariþiei.

Gânduri merg spre nimeni

În vârful picioarelor

ªi se roagã ºi cântã pentru creºterea

Ierbii ºi a copacilor care nu se tem de nimic

ALBINELE

În ziua când m-am arãtat dorinþei lor,

Seducãtoare a mierii,

Florile supuse mântuirii au început

Sã vorbeascã, au luat zguduire de cântec.

Mierea curgea din ele în erupþie

de cuvinte dumnezeieºti,

Mã înecau cu darul lor de zumzet,

Mâinile îºi trãdau cutremurarea,

Focul scotea muzici de tainã, flãcãri

Înveºmântau coaja inimii sub care se revelau

corzile supraceleste.

De dincolo de luminã ºi beznã

Mã întorceam cu veºti despre

Existenþa mutã a graþiei

Cândva, cu mai bine de patru decenii în urmã, pe vechiul Pod

al Mogoºoaiei, în holul Casei Scriitorilor din boiereasca clãdire

a Monteorului, se vernisa la intervale lunare câte o expoziþie a

condeierilor care aveau afinitãþi cu linia ºi culoarea. Primele

manifestãri de acest fel, aflate sub umbrela titlului „Plasticã ºi

Poezie”, au omagiat talentul, în domeniul pe care-l definim astãzi

drept aparþinând artelor vizuale, lui Petru Vintilã, Constantin

Abãluþã, Alecu Ivan Ghilia ºi a altora înzestraþi ºi cu harul picturii.

Între mânuitorii condeiului, stãpânitori cu mare dãruire ai liniei

ºi ai culorii, se aflã ºi scriitorul Miron Kiropol, stabilit de aproape

cinci decenii în Franþa, unde ºi-a extins aria preocupãrilor

intelectuale, ocupându-se ºi de picturã. A fost încã de tânãr un

mare admirator al maeºtrilor picturii româneºti, pe care i-a întâlnit

în muzeele Capitalei. A urmãrit activitatea galeriilor bucureºtene

de artã, colindându-le cu aceeaºi pasiune cu care frecventa

bibliotecile ºi anticariatele, într-o avidã ºi neîncetatã sete de a

acumula, convins fiind de menirea lor în sedimentarea ºi

tezaurizarea cunoºtinþelor enciclopedice în faza adolescentinã a

trãirii spirituale.

În istoria recentã a literaturii noastre mai întâlnim un Miron,

numit Radu Paraschivescu, care a început cu preocupãri de artã

plasticã ºi apoi a continuat strãlucit ca un mare maestru al versului.

Spre deosebire de acest înaintaº al sãu, Kiropol s-a dedicat

picturii ceva mai târziu, când era împlinit ca scriitor, dupã ce se

„exilase” în Franþa, chiar dacã cochetase cu desenul dintru

începuturile scrisului. Interesant la acest poet ºi pictor este ºi

faptul cã nu este numai un creator de imagine, dovedindu-se ºi

un priceput meºter în tehnologia preparãrii materialelor de picturã,

întorcându-se la vechile metode de preparare, nu numai a

suportului, dar ºi a culorilor. Pasiunea lui pentru lemn mã

îndeamnã sã mã gândesc la pasionaþii lutieri.

Miron nu este un vizitator ºi nicidecum un muºteriu al

magazinelor de furnituri de picturã. El nu-ºi cumpãrã ºasiul ºi

pânza gata preparatã. Preferã lemnul de esenþã tare, pe care-l

preparã dupã o formulã laborioasã, cu rãbdare ºi în timp, pentru

fiecare dintre lucrãri. Reþetele de preparare sunt total diferite faþã

de cea utilizatã cu precãdere astãzi – impregnarea pânzei cu oxid

de zinc. Miron apeleazã la ceruiri succesive ale lemnului, între

care ºi celebra cearã de Carmanba. Fazele impun meticulozitate,

dar satisfacþia pe care suportul îl oferã creatorului ºi privitorului

este într-adevãr spectaculoasã.

Omul, pironit ore în ºir la mãsuþa de scris din faþa unui mic

geam care oferã o perspectivã aproape liniarã asupra unei strâmte

degajãri dintre pereþii unor imobile seculare, din plin centrul

Parisului, ºi-a gãsit ºi timpul necesar de a prelua plãcile din fibrã

lemnoasã, savant impregnate, pregãtite sã primeascã

binecuvântarea pensulei. Dupã ce le mângâie cu privirea ºi le

desmiardã cu palma, apropiindu-le de piept într-un gest paternal,

Miron începe sã deznoade o poveste din tinereþea omului care a

privit cu sufletul sensibil al poetului lumea în care gravita.

Familia, strada, amintirile din copilãrie, fragmente din

multiplele lecturi, ºotiile vârstei, observaþiile adolescentului, toate

îºi gãsesc ecoul în ceea ce el transpune pe suprafaþa primitoare a

stratului preparat cu ºtiinþa spiþerului de cãtre mânã ºi mintea

care ºtiu sã rostogoleascã cuvintele în versuri, iar pe acestea în

poezia liniei ºi a culorii.

Lumea personajelor din pictura lui Kiropol este fascinantã nu

numai prin „individ” ºi plasarea lui în mijlocul unei acþiuni, ci ºi

prin viile legãturi atât de vizibile cu personajele din marile lucrãri

ale literaturii care-i sunt familiare.

Din pãcate, Miron a pictat prea puþin în ultimii ani. Pe de o

parte lipsa spaþiului sufocat de cãrþi ºi vechile lucrãri aºteptând

cuminþi momentul plasãrii pe simeze, pe de altã parte absenþa

unui om care sã se ocupe de chestiunile plicticoase ale unui

impresariat, la care se adaugã inapetenþa forului cultural românesc

din capitala Franþei, care, aº putea spune, ignorã complet o valoare

a neamului, conduc fãrã doar ºi poate la o marginalizare a unei

activitãþi aproape necunoscute.

Miron Kiropol este un personaj seniorial în cultura româneascã

actualã. în multe dintre rândurile lui gãsim elementele rãsadurilor

aforistice ºi dacã ar fi sã amintim pe înaintaºul în domeniu, Lucian

Blaga, cu acel mãnunchi din „Discobolul”, iar pe Miron asemuit

acelui personaj devenit legendar al aruncãtorului de disc, opera

sculptorului din Attica, Myron din Eleuthera, ar întãri afirmaþia

despre maestrul care-ºi împrãºtie tolba plinã de slove ºi imagini

în plinã germinaþie pe terenul fertil al creativitãþii artistice, pe care

truditorul din zilele noastre, optzecistul Miron, îl cultivã cu

abnegaþia fiinþei pline de juventute.

Sã ne trãieºti, Miroane!

Rãsãditorul
de imagini
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DE LA BREXIT LA… YOK NATO! Comunicatul Consiliului NATO –

Varºovia: Declaraþie de rãzboi la adresa Rusiei, sau joc de imagine?

(continuare în pag. 13)

Motto: Caracteristica cardinalã a situaþiei strategice este

ataºamentul NATO inspirat ºi ghidat de SUA, care îºi proiecteazã
hegemonia Occidentului cãtre est. Acesta a fost scopul
administraþiilor americane succesive. În cursul preºedinþiei lui
Elþân, pãrea cã aceasta se va realiza fãrã conflict ºi cu minimum
de fricþiuni. Intenþia afiºatã de administraþia Bush era de a alãtura
Georgia ºi Ucraina acestui proiect. În timpul Consiliului NATO

de la Varºovia, s-au desfãºurat trupe NATO în Georgia. America
nu a ajuns la capãtul a ce are de fãcut ºi a demonilor pe care i-a
declanºat... (Michael Brenner, 17.07.2016, expert de politicã
externã ºi geopoliticã, Universitatea Texas)

Pentru cei interesaþi sã studieze în profunzime textul
Comunicatului Consiliului NATO de la Varºovia (8-9 iulie 2016),
este o ocazie unicã de a constata ºi înþelege gravitatea situaþiei de
insecuritate în care a fost aruncatã Europa ºi cum se contureazã
tot mai clar intenþia militarilor americani care conduc structurile
decizionale ale NATO de a implica Europa într-un rãzboi cu
Federaþia Rusã.

Se pare cã pentru nucleul dur al neo-consevatorilor, aºa-numiþii
fauconi din cadrul Administraþiei americane ºi Pentagonului, nu
este suficientã situaþia disperatã în care se aflã Europa occidentalã,
confruntatã cu un ºir nesfârºit de atentate teroriste, crizã
economicã, lipsa de încredere a cetãþenilor în actualele instituþii
suprastatale europene, la care se adãugã ºi criza generatã de valul
de populaþii musulmane care ºi-au gãsit refugiul pe teritoriul
bãtrânului continent din calea rãzboiului din Siria, genocidului
asupra creºtinilor ºi arabilor din teritoriile controlate de ISIS
(Statul Islamic) cât ºi destabilizarea situaþiei economice ºi
mediului de securitate din Orientul Mijlociu, ca urmare a
Primãverii Arabe ºi mai avea nevoie sã punã bomboana pe colivã
prin radicalizarea poziþiei NATO faþã de Rusia.

Studiind cu atenþie Comunicatul NATO, observãm cã referirile
la agresivitatea Rusiei în Crimeea ºi Ucraina sunt în numãr de 55
ºi într-un limbaj extrem de dur, constituindu-se într-o adevaratã
declaraþie de rãzboi. De altfel, în articolul publicat în aceastã
revistã, în urmã cu câteva luni, intitulat sugestiv „Cine aduce
rãzboiul în Europa?” anticipam o asemenea presiune a militarilor
americani în cadrul structurilor decizionale ale Alianþei.

Riscurile ºi ameninþãrile la adresa securitãþii ºi stabilitãþii
Europei ºi în lume, sunt puse pe seama acþiunilor militare ale
Rusiei, plasându-se pe un plan secund terorismul, crima
organizatã, efectele dezastruoase pe termen mediu ºi lung pentru
Europa generate de migraþia musulmanã (care treptat tinde sã
ocupe periferia marilor oraºe, locuri unde poliþia ezitã sã pãtrundã)
etc. Aceste enclave musulmane din inima Europei se vor radicaliza
pe mãsurã ce guvernele europene nu vor gãsi rapid soluþii la
problemele economice, sociale, educaþionale ºi religioase cu care
aceste comunitãþi se confruntã. În aceste ghetouri, crima
organizatã, traficul de droguri ºi armament, prostituþia, evaziunea
fiscalã, spãlarea de bani, sunt conectate la grupãri fundamentaliste
care cocheteazã cu ISIS sau alte organizaþii teroriste wahabbiste
din Arabia Sauditã, Asia Centralã ºi Caucaz. Din rândul acestor
medii vor fi recrutaþi viitorii teroriºti sinucigaºi, de aceea
Serviciilor, sistemului judiciar ºi birocraþiei administrative de
informaþii le revine sarcinã dificilã de a supraveghea atent miºcãrile
elementelor active ºi sã reuºeascã infiltrãri de agenþi în aceste
comunitãþi.

Închisorile europene sunt adevãrate câmpuri de vânãtoare
pentru jihadiºti din cauza lipsei de locuri pentru izolarea
militanþilor periculoºi, din cauza suprapopulãrii ºi laxismului
sistemului judiciar. Confruntãrile ideologice, religioase ºi politice
între diferitele facþiuni musulmane vor fi transferate treptat spre
comunitãþile de refugiaþi din Europa, afectând securitatea
individualã ºi colectivã a cetãþenilor europeni, industria turisticã
ºi imaginea generalã a unei Europe aflatã sub asediu. Cheltuielile
ocazionate de integrarea în muncã, acordarea de ajutoare sociale,
asigurarea unor condiþii minime de confort ºi asistenta socialã,
vor crea dezechilibre economice, financiare ºi haos instituþional,
fiecare încercând sã paseze rãspunderea în sarcina altei autoritãþi.
Vom asista în continuare la creºterea valului de refugiaþi 
musulmani ca urmare a vulnabilizãrii frontierei de sud a NATO
ca urmare a încercãrii de loviturã de stat din Turcia ºi, în replicã,
declanºarea unei adevãrate cruciade împotriva musulmanilor din
partea unor organizaþii extremiste ºi neo-naziste europene.

Recentele acte teroriste din Bruxelles ºi Paris, culminând cu
cel de la Nisa de ziua naþionalã a Franþei, au demonstrat
incapacitatea autoritãþilor de a preveni asemenea tragedii ºi o
lipsã de coerenþã a strategiei de luptã împotriva terorismului, o
birocraþie excesivã ºi o lipsã de colaborare ºi coordonare a
acþiunilor la nivelul serviciilor de informaþii europene cu
procuratura ºi organele judiciare.

Cred cã se cuvine sã amintim declaraþia ºefului DGSI (Direcþia
Generalã de Securitate Internã), Patrick Calvar (24.05.2015):
„Sunt convins cã vom câºtiga lupta împotriva terorismului. Sunt
îngrijorat  ºi neliniºtit de radicalizarea societãþii ºi a miºcãrii  de
fond care o antreneazã. Am cerut sã se aloce resurse pentru a ne
ocupa de alte grupuri extremiste, pentru cã o confruntare cu
musulmanii este ineluctabilã... Încã douã atentate ºi se va ajunge
la asta... Recomand sã anticipãm ºi sã blocãm aceste grupuri care
ar vrea la un moment dat sã declanºeze confruntãri
intercomunitare...”

De la aceastã declaraþie s-au mai produs atentate ºi acþiuni
teroriste cãrora le-au cãzut victime sute de persoane. Aceastã
declaraþie arogantã ºi inconºtientã se înscrie în atitudinea generalã,
inclusiv a ministrului de interne Bernard Cazeneuve, care la

atenþionãrile formulate de deputaþii Georges Fenech ºi Sebastien
Pietrasanta (la 5 iulie 2016), privind disfuncþii în colaborarea
celor zece agenþii guvernamentale de informaþii, la care se adaugã
ºase baze de date legate de lupta împotriva terorismului ºi a celor
trei fiºiere arondate la Serviciul de coordonare al Preºedinþiei,
ministrului de interne ºi UCLAT (Unitate de coordonare a luptei
antitero), care a ignorat raportul afirmând cã „în lupta împotriva
terorismului ºi în general în materie de informaþii nu s-au produs
greºeli”.

Cu o asemenea manierã de a organiza lupta împotriva
terorismului într-o þarã care s-a dovedit a fi þintã permanentã, nu
este de mirare cã asistãm periodic la acþiuni teroriste din partea
unor indivizi cunoscuþi de servicii cu comportamente violente,
deviante sau cu convingeri fundamentalist islamice.

Experþii în terorism ºi jihadism sunt de accord cã fãrã un
organism unic de coordonare a acþiunilor antitero la nivelul
NATO ºi UE ºi o viziune clarã asupra modului de combatere a
acestui flagel, nu existã posibilitãþi de salvare. Cred cã aceastã
problemã ar fi trebuit tratatã cu toatã responsabilitatea ºi
profesionalismul în cadrul Consiliului NATO ºi mai puþin
extinderea stãrii de urgenþã ºi scoaterea armatei pe strãzi, or
intensificarea mãsurilor de supraveghere generalã a cetãþenilor
europeni, care pe lângã aspectul moral s-a dovedit a fi ineficientã.

Dar, sã revenim la conþinutul Comunicatului  NATO, îndeosebi
la textele care se referã la Rusia, în viziunea unui expert NATO
care a participat la aceastã reuniune.

„Art. 1. (...) Noi, ºefii de state ºi guverne ai þãrilor membre
NATO, ne-am reunit la Varºovia într-un moment determinant
pentru securitatea þãrilor noastre ºi popoarelor noastre. Ne
bucurãm cã ni s-a alãturat ºi Muntenegru, pe care l-am invitat
sã devinã al 29-lea stat membru al Alianþei.

Art 2. Misiunea esenþialã a NATO rãmâne neschimbatã de a
veghea ca Alianþa noastrã sã rãmânã o comunitate fãrã egal a
libertãþii, pãcii, securitãþii ºi valorilor împãrtãºite, a libertãþii
individuale, drepturilor omului, democraþiei, statului de drept.
Suntem uniþi în ataºamentul nostru la Tratatul de la Washington
ºi principiilor Cartei ONU, cât ºi legãturilor transatlantice, de

o importanþã vitalã. Pentru a apãra ºi proteja securitatea
noastrã, indivizibilã ºi valorile comune, Alianþa trebuie sã
continue ºi va continua sã se achite de cele trei sarcini
fundamentale enunþate în conceptul strategic „apãrarea
colectivã, gestionarea crizelor ºi securitatea cooperative”. Aceste
sarcini rãmân în mod plenar pertinente, sunt complementere ºi

contribuie la salvgardarea libertãþii ºi securitãþii tuturor aliaþilor.
Art 4. De la ultimul Consiliu din Þara Galilor (2014) am luat

o serie de mãsuri pantru a întãri apãrarea noastrã colectivã,
dezvoltarea capacitãþilor de creºtere a interoperabilitãþii. În
faþa unui mediu de Securitate tot mai variat, imprevizibil, am
luat mãsuri suplimentare de apãrare a teritoriului ºi popoarelor
noastre, protejarea stabilitãþii în afara frontierelor noastre ºi

de a urmãri adaptarea politicã, militarã ºi instituþionalã a
alianþei noastre.

Art 5. Deja la periferia  NATO se observã un arc de incertitudine
ºi insecuritate, NATO fiind confruntatã cu o gamã largã de
provocãri ºi ameninþãri de Securitate care emanã de la state ºi
nonstate, la sud ºi la est ºi forþe militare, cât ºi cu atacuri teroriste,

cyber sau hibride. Acþiunile agresive ale Rusiei, inclusiv activitãþile
militare provocatoare la periferia teritoriului NATO ºi voinþa ei
de a-ºi atinge obiectivele politice prin ameninþarea cu forþa ºi
folosirea forþei, constituie o sursã de instabilitate regionalã,
reprezentând o provocare fundamentalã pentru Alianþã (...) ºi
ameninþã obiectivul pe care noi îl urmãrim de mult timp, o Europã

liberã, întreagã, în pace. Condiþiile de Securitate din Orientul
Mijlociu ºi Africa de Nord care s-au degradat de o manierã
semnificativã, în ansamblul regiunii, au profunde repercursiuni
asupra securitãþii noastre. Terorismul, în particular atacurile
Statului Islamic au atins un grad înalt ºi fãrã precedent ºi se
întind pe întreg teritoriul Alianþei ºi constituie o ameninþare

imediatã ºi directã pentru þãrile noastre ºi pentru comunitatea
internaþionalã. Instabilitatea din Orientul Mijlociu ºi Africa de
Nord alimenteazã totodatã criza refugiaþilor ºi migranþilor.

Art 6. (...) Responsabilitatea prioritarã a Alianþei este de a
apãra teritoriile ºi populaþiile þãrilor membre contra unui atac,
conform Art. 5 al Tratatului de la Washington... Paralel, NATO

trebuie sã-ºi conserve capacitatea de a rãspunde crizelor dincolo
de frontierele sale ºi sã continue sã le foloseascã activ în
protejarea stabilitãþii ºi întãrirea securitãþii internaþionale
lucrând cu partenerii sãi ºi cu alte organizaþii internaþionale.

Art 7. (...) Aliaþii au în faþã un evantai de provocãri care
reprezintã o ameninþare directã pentru securitatea popoarelor

noastre ºi mai larg, pentru stabilitatea ºi prosperitatea
internaþionalã...

Art 8. Ameninþarea mondialã, pe care o reprezintã terorismul
nu cunoaºte,nici naþionalitate, nici religie. Continuãm sã luptãm
contra acestei ameninþãri în respectul dreptului internaþional,
scopurilor ºi principiilor Cartei ONU cu determinare ºi fiind

solidari cu aliaþii ºi partenerii loviþi de aceste acte teroriste...
Art 9. De 20 de ani, NATO se strãduieºte sã construiascã un

parteneriat cu Rusia, îndeosebi prin intermediul Consiliului NATO
– Rusia. Activitãþile politice recente ale Rusiei au diminuat
stabilitatea ºi securitatea, au crescut imprevizibilitatea ºi au
modificat mediul de securitate. Cu toate cã NATO respectã

angajamentele sale internaþionale, Rusia a violat valorile,
principiile ºi angajamentele sale internaþionale, pe care se bazeazã
relaþia NATO – Rusia din 1977, enunþate în Documentul de bazã
a Consiliului parteneriatului euro-atlantic din 1977, actul de

fondare  NATO – Rusia (1977) ºi Declaraþia de la Roma (2002),
ea a rupt încrederea cooperãrii noastre ºi a pus sub semnul
incertitudinii principiile fundamentale ale arhitecturii de Securitate
atât mondiale ,cât ºi euro-atlantice. Deciziile pe care le-am luat,
inclusiv la aceastã reuniune, sunt în plinã compatibilitate cu

angajamentele internaþionale ºi ele nu ar putea fi considerate ca
fiind în contradicþie cu actul fondator NATO – Rusia. Prin acþiunile
politice ale Rusiei care afecteazã securitatea figureazã: anexarea
ilegalã ºi ilegitimã a Crimeei, pe care nu o recunoaºtem ºi nu o
vom recunoaºte ºi asupra cãreia facem apel la Rusia sã revinã,
violarea prin forþã a frontierelor Ucrainei de est, organizarea de

exerciþii militare de anvergurã neîntrerupte la fontierele nordice,
îndeosebi în regiunea Mãrii Baltice ºi Mãrii Negre ºi în
Mediterana, conceptul sãu militar ºi postura corespondentã ºi
discursul în domeniul nuclear, iresponsabilitatea agresivã,
violarea repetatã a spaþiului aerian al þãrilor alianþei, în Siria
intervenþia militarã a  Rusiei ºi prezenþa sa militarã în susþinerea

regimului Assad, prezenþa sa militarã în  Marea neagrã ºi în
sfârºit  proiectarea puterii în  Mediterana Orientalã, sunt tot atâtea
surse ale riscului ºi provocãrilor suplimentare pentru securitatea
aliaþilor ºi a altor þãri.

Art 11. NATO rãspunde noului mediu de Securitate întãrind
postura sa de descurajare ºi apãrare, inclusiv prezenþa avansatã

în partea orientalã a Alianþei, suspendând orice cooperare civilã
ºi militarã practicã între NATO ºi Rusia, rãmânând însã deschiºi
dialogului.

Art 12. În fine, dacã ne-am hotãrât sã vorbim despre Rusia,
ne permitem sã comunicãm poziþia noastrã clarã faþã de criza
din Ucraina ºi din jur, fiind pentru noi în împrejurãrile actuale,

primul punct pe ordinea de zi. Rãmânem deschiºi dialogului
periodic centrat ºi în mod substanþial cu Rusia, care sã fie
disponibilã la schimbãri în sânul Consiliului NATO – Rusia pe
bazã de reciprocitate, pentru a evita neînþelegeri, erori de
evaluare sau escaladãri involuntare ºi a creºte transparenþa ºi
predictibilitatea. Dispunem de linii de comunicare cu militarii

ruºi ºi facem apel la Rusia sã foloseascã orice linii de
comunicare...

Art 13. (...) Cerem Rusiei sã ia parte de o manierã constructivã
la discuþiile în curs cu OSCE pentru a moderniza Documentul
de la Viena, de o manierã a ajuta la o mai bunã transparenþã
militarã...

Art 14. Alianþa nu cautã confruntarea ºi nici nu reprezintã o

ameninþare pentru Rusia, dar nu putem sã renunþãm ºi nu vom
renunþa la principiile pe care se bazeazã Alianþa noastrã ºi
securitatea Europei, Americii de Nord. NATO va continua  sã
fie transparentã, previzibilã ºi responsabilã.

Art 15. (...) Continuãm dezbaterile strategice privind
securitatea euro-atlanticã ºi abordarea noastrã faþã de  Rusia,

începute la summitul din Þara Galilor...
Art 16. O Ucrainã independentã, suveranã, stabilã, ferm

ataºatã la democraþie ºi statul de drept este esenþialã pentru
securitatea euro-atlanticã. Condamnãm ferm  Rusia pentru
acþiunile sale agresive contra  Ucrainei, cât ºi pentru
nerespectarea dreptului internaþional ºi obligaþiilor

internaþionale, care au grave incidente asupra stabilitãþii ºi
securitãþii în zona euro-atlanticã în întregime.

Art 17. Rusia poartã întreaga rãspundere în legãturã cu
puternica degradare a situaþiei drepturilor omului în peninsula
Crimeea, în particular discriminarea la care sunt victime
tãtarii... Condamnãm întãrirea generalizatã a dispozitivului

militar al Rusiei în Crimeea ºi suntem preocupaþi de deciziile
Rusiei de a continua sã-ºi întãreascã dispozitivul militar în
Marea Neagrã...

Art 18. Cãutãm o soluþie paºnicã pentru conflictul din estul
Ucrainei care a antrenat 10.000 de morþi, cât ºi reintegrarea
zonelor aflate sub controlul rebelilor.

Art 19. (...) Ca semnatarã a acordurilor de la Minsk, Rusia
poartã o resposabilitate importantã, însã Rusia continuã
acþiunile deliberate de destabilizare a Ucrainei de est, violând
dreptul internaþional. Rusia continuã sã furnizeze arme,
echipamente ºi personal, cât ºi ajutor financiar ºi de altã naturã
rebelilor ºi sã intervinã militar în conflict.

Art 20. (...) Cerem Rusiei sã înceteze violarea acordurilor de
la Minsk ºi atacurile vizând observatorii OSCE...

Art 22. Suntem hotãrâþi sã menþinem o abordare
internaþionalã coerentã, în particular între NATO-UE.
Rãspunsul NATO vine în ajutorul acestui efort global, care
cuprinde sancþiuni decise de UE, G7 ºi alþii ºi care vizeazã sã

favorizeze o soluþie paºnicã a conflictului ºi sã facem faþã
acþiunilor Rusiei.

Art 23. Suntem confruntaþi cu sfidãri ºi provocãri constante în
zona Mãrii Baltice, Mãrii  Negre, Atlanticului de Nord, cât ºi în
Mediterana, care sunt de o importanþã strategicã pentru Alianþã
ºi partenerii noºtri. Rusia continuã sã-ºi întãreascã prezenþa

militarã, sã creascã activitãþile militare, sã desfãºoare noi
capacitãþi cu un înalt spectru ºi sã compromitã securitatea regiunii.
(...) Apreciem contribuþia beneficã a Finlandei ºi Suediei în cadrul
operaþiunilor conduse de  NATO. Suntem ataºaþi procesului de
întãrire permanentã a cooperãrii noastre cu aceºti parteneri,
prin consultãri politice regulate, informãri reciproce privind

evoluþia situaþiei ºi prin executarea în comun de exerciþii militare
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pentru a face faþã provocãrilor. (...) La  Marea Neagrã, NATO va
continua sã susþinã eforturile statelor riverane la scarã regionalã
pentru asigurarea securitãþii ºi stabilitãþii. Întãrim periodic
dialogul cu Georgia ºi Ucraina în aceastã privinþã.

Art 24. Suntem hotãrâþi sã susþinem integritatea,
suveranitatea ºi independenþa Armeniei, Azerbaidjanului,
Georgiei ºi R. Moldova...”

ªi documentul continuã pe acelaºi ton ºi cu promisiuni
amãgitoare la adresa statelor membre NATO, care se vãd nevoite
sã se supunã necondiþionat deciziilor belicoase impuse de generalii
americani la adresa  Rusiei, care pot fi interpretate ca o adevãratã
declaraþie de rãzboi.

Întrebarea care se pune este dacã aceºti militari care fac parte
din nucleul dur  al Pentagonului sunt scãpaþi controlului Senatului
ºi Congresului american, sau deciziile lor sunt conforme viziunii
expansioniste a puterii americane ºi ale obiectivelor acesteia.
Vom reda ºi comentariile formulate de un expert NATO care a
participat la reuniune, pe care le apreciez ca fiind realiste ºi
obiective, coincizând cu pãrerile unor generali ºi ambasadori
europeni acreditaþi la structurile NATO, dar care din prudenþã
ezitã sã le facã publice, însã încearcã pe lângã ºefii de state ºi
guverne europene sã atenueze ameninþãrile la adresa Rusiei ºi sã
menþinã canalele de comunicare cu Kremlinul.

„(...) Rezultatele concrete ale reuniunii NATO pot fi sintetizate
în decizia NATO de a desfãºura patru batalioane în Polonia ºi în
Þãrile Baltice, înfiinþarea unei Brigãzi multinaþionale NATO în 
România compusã din 3000-5000 de militari (2000 vor fi români,
iar restul din partea aliaþilor), brigadã sub comanda generalilor
români” preluarea de cãtre NATO a scutului american antirachetã
din Europa, inclusiv cel de la Deveselu, în cadrul mãsurilor de
contracarare a ameninþãrilor reprezentate de Rusia. Referitor la
prevederile din declaraþie care se ocupã de implicarea NATO în
lupta împotriva terorismului, se trece sub tãcere contribuþia directã
a Marii Britanii ºi SUA la invadarea Afganistanului pentru a
pedepsi muhajendinii  Al Qaida ºi pe Osama bin Laden (care se
afla în relaþii de afaceri cu familia Bush ºi cu responsabili de
rang înalt din cadrul Departamentului de Stat ºi Pentagonului),
care a costat anual bugetul american peste 500 miliarde de dolari,
iar dupã un deceniu de democratizare ºi luptã împotriva teroriºtilor
afgani, s-a ajuns ca CIA sã negocieze în secret cu ei pentru a fi
cooptaþi în structurile politice ºi administrative ale þãrii. Nu mai
punem la socotealã cheltuielile operative fãcute de serviciile
americane pentru a aduce în Afganistan, ca ºi în Irak, firme
private de securitate aparþinând unor înalþi demnitari americani.
Dupã retragerea trupelor americane, atât Pakistanul cât ºi
Afganistanul se aflã într-o situaþie de insecuritate mai mare decât
înaintea invaziei.

Acelaºi lucru s-a întâmplat ºi cu invazia în Irak, manipulând
opinia publicã internaþionalã cu existenþa armelor chimice de
distrugere în masã. Astãzi, la peste un deceniu, atât preºedintele
Bush Jr. cât ºi premierul britanic Blair sunt puºi sub acuzare cã
au folosit informaþii false pentru a justifica invazia ºi lichidarea
lui Sadam Hussein.

Cum aratã Irakul dupã aceastã perioadã de democratizare a
instituþiilor ºi societãþii cunoaºtem. Þara a fost secãtuitã de bogãþii
de firmele americano-britanice, atentatele teroriste din partea
diverselor facþiuni etnice ºi religioase sunt parte a peisajului
cotidian, iar pe acest fond de insecuritate ºi-a fãcut apariþia ISIS,
care a reuºit în câteva luni sã se înarmeze ºi sã constituie o
armatã regulatã de câteva zeci de mii de militari ºi a reuºit ocuparea
unor regiuni strategice din Irak ºi Siria.

Sã nu uitãm ºi de încurajarea miºcãrilor de rãsturnare a
regimurilor dictatoriale din Orientul Mijlociu (care pânã mai ieri
erau partenere de nãdejde a promovãrii intereselor americane în
zonã), prin declanºarea Primãverii Arabe ce a aruncat în haos
întreaga regiune.

Nu în ultimul rând, la presiunile americane s-a constituit coaliþia
militarã pentru rãsturnarea de la putere a lui Bashar Assad, care
a permis ISIS sã-ºi întãreascã poziþia în zonã ºi sã ameninþe cu
extinderea acþiunilor sale în Nordul Africii ºi Yemen.

Interesant cã Declaraþia nu conþine mãsuri concrete la nivelul
Alianþei pentru o mai bunã coordonare ºi eficienþã a acþiunilor ºi
operaþiunilor de combatere ºi anihilare a ISIS ºi organizaþiilor
teroriste care i s-au alãturat ºi nici pentru prevenirea atentatelor
pe teritoriul Europei, lãsându-se impresia, de altfel lansatã voalat
de unii responsabili europeni, cã ar trebui sã convieþuim ºi sã
supravieþuim acestui fenomen.

Dacã ne referim la valorile împãrtãºite de membrii Alianþei, ar
trebui sã avem ºi explicaþii privind modul în care sunt judecate ºi
evaluate derapajele unora dintre membri, ºi ne referim la Ungaria
ºi Turcia, semnalate cu grave încãlcãri ale drepturilor omului ºi
libertãþii de exprimare.

Concluzionând în legãturã cu modul de înþelegere ºi abordare
de cãtre NATO ºi unii responsabili europeni a gravei ameninþãri
pe care o reprezintã terorismul global, ar trebui sã reþinem cã,
deocamdatã, numai se presupune cine este ISIS. Serviciile de
informaþii occidentale nu cunosc decât faptele ºi urmãrile
acþiunilor sale, nu ºi cine este. Ori, când te gândeºti la un inamic
trebuie sã-i înþelegi natura, esenþã sa, întrucât se vorbeºte de
ISIS ca despre o entitate teroristã islamicã care însã este condusã
de un lider neislamist, „de o grupare teroristã care este dotatã cu
tancuri mai multe decât dispune armata francezã”, de o armatã de
guerillã etc...

Departe de a fi superficiale aceste semne de întrebare ºi mirare,
se relevã nevoia de a înþelege natura rãului care ameninþã atât
securitatea Occidentului cât ºi a Orientului Mijlociu, tinzând sã
se transforme într-o ameninþare globalã la adresa securitãþii ºi
stabilitãþii planetei.

Pentru a învinge acest rãu, este nevoie sã învingem natura
însãºi a raului.

Prof. Alan Krueger, doctor în economie la Universitatea din
Harvard, a studiat grupuri de teroriºti palestinieni, libanezi,
israelieni, germani, irlandezi, turci, japonezi ºi a ajuns la concluzia
cã „Datele analizate expun prea puþine legãturi directe între sãrãcie,
educaþie ºi activism terorist în þãrile studiate, douã treimi dintre
teroriºti sunt de origine burghezã! Nicio origine socialã specificã,
nici un nivel de învãþãmânt nu sunt predispuse la terorism”.

În martie 2015, la Conferinþa internaþionalã privind prevenirea
extremismului violent de la Geneva, Secretarul General al
Comitetului interministerial francez pentru prevenirea delicvenþei
descria teroriºtii ca fiind „tineri în situaþii de eºec social, fragilitate
psihologicã, marginalizare”.

Cu asemenea definiþii ºi evaluãri nu se va reuºi o combatere
eficientã a acestui flagel la nivelul þãrilor UE ºi NATO.

Distinsul expert NATO, relata ºi unele reacþii înaintea ºi dupã
reuniunea NATO, care ar merita sã fie reþinute:

- ministrul moldovean al apãrãrii, Anatol ªelaru, a precizat cã
„Moldova doreºte o aprofundare a cooperãrii cu NATO în
vederea modernizãrii armatei naþionale cu sprijinul þãrilor membre
ale organizaþiei”;

- premierul britanic, David  Cameron, a afirmat cã „Marea
Britanie rãmâne angajatã pentru apãrarea ºi securitatea  Europei,
chiar dupã ieºirea din UE, iar ministrul apãrãrii a anunþat cã va
desfãºura 500 militari în Estul Europei ºi 150 în POlonia. De
asemenea, va rãmâne cel mai mare partener internaþional în cadrul
Programului Lockheed Martin Corp pentru avioanele de luptã
F-35 (aproape 15% din componentele fiecãrui avion se produc
în Marea Britanie). Este însã interesant de urmãrit dacã dupã
BREXIT, forþa militarã de reacþie rapidã franco-britanica
(compusã din 5000 militari ºi armament) va mai funcþiona, ori
contribuþia britanicã la NATO se va limita la promisiunile avansate
în timpul reuniunii de cãtre premierul ºi ministrul demisionaþi.

- Secretarul de presã de la Preºedinþia Rusiei, Dimitri Peskov,
a þinut sã precizeze cã „Este absurd sã se vorbeascã despre o
ameninþare care ar proveni dinspre Rusia, în condiþiile în care în
centrul Europei mor zeci de oameni, iar în Orientul Mijlociu mor
zilnic sute de oameni, trebuie sã fii o organizaþie total mioapã.
Dacã se va cãuta asiduu imaginea unui duºman pentru a monta
pe aceastã imagine o isterie antiruseascã, a stimula rusofobia ºi
apoi plecând de la acest fond emoþional sã amplasezi noi ºi noi
unitãþi aviatice, unitãþi terestre, apropiindu-le de frontierele ruse,
atunci, în aceste condiþii, este puþin probabil sã se poatã stabili o
bazã de cooperare.”

La mai puþin de o lunã de la reuniunea NATO, Franþa este lovitã
din nou de un act terorist, cu sute de morþi în fieful turismului de
elitã, la Nisa, în momentul în care se pregãteau focurile de artificii
pentru a marca ziua naþionalã a þãrii. ªi acest eveniment tragic a
demonstrat încã odatã, dacã mai era cazul, vulnerabilitatea sistemului
de securitate francez, în condiþiile în care þara se aflã sub situaþie de
urgenþã decretatã de preºedintele Hollande, când se presupune cã
toate sistemele de alertã antitero erau sub cod roºu.

Dar, ca sã avem un tablou panoramic al incompetenþei ºi lipsei
de eficientã a sistemului de informaþii de la nivelul
Comandamentului NATO, în vinerea neagrã ne-am trezit în plin
rãzboi civil în Turcia, aliatul cel mai puternic al Alianþei pe flancul
de sud. Ne punem întrebarea fireascã dacã la nivelul structurilor
de informaþii militare ale Alianþei s-a anticipat o asemenea evoluþie
a situaþiei politico-militare din Turcia ºi nu a intervenit, atunci
avem o imensã problemã, iar dacã nu s-a ºtiut nimic, înseamnã
cã Alianþa nu se justificã ºi nu se achitã de propriile angajamente
enunþate în declaraþia de la Varºovia, de a veghea la securitatea ºi
pacea continentului european.

Mãsurile de reprimare a încercãrii de lovitura de stat dispuse
de preºedintele Erdogan depãºesc cu mult pe cele luate de
preºedintele Siriei, Bashar Assad ºi pentru care SUA ºi aliaþii
din NATO au declanºat un adevãrat rãzboi pentru rãsturnarea de
la putere a acestui dictator.

Ce reacþie va avea NATO faþã de acest aliat a cãrui armatã este
cea mai puternicã ca numãr ºi armament dupã cea a SUA? Cum
va mai conta Alianþa pe seriozitatea angajamentelor de Securitate
ale Turciei pe flancul de sud, faþã de ameniþãrile Rusiei, când
însãºi Turcia din furnizor de securitate s-a transformat într-un
factor perturbator al echilibrului strategic la Marea Neagrã ºi
Mediterana?

Va mai respecta Turcia angajamentele luate faþã de UE de a
proteja frontiera sud de exodul spre Europa a celor 3 milioane de
migranþi blocaþi în taberele turceºti sau va da drumul nãvãlitorilor
musulmani sã ia cu asalt continentul?

Efectele ºi speculaþiile nu au întârziat sã aparã în legãturã cu
mãsurile represive luate de preºedintele Erdogan, atât la nivelul
conducerii armatei, poliþiei, magistraþilor, profesorilor ºi nu în
ultimul rând asupra ziariºtilor ºi mijloacelor mass-media ºi
televiziunilor incomode. Situaþia din Turcia, se va radicaliza în
momentul aplicãrii pedepselor puciºtilor ºi suspecþilor, întrucât
aceºtia, familiile lor, simpatizanþii ºi sprijinitorii se vor transforma
într-o masã ostilã care va reacþiona mai ferm pentru rãsturnarea
actualului regim.

Sã nu uitãm cã sunt date dispãrute 14 nave de luptã echipate de
rãzboi care operau în Marea Egee ºi 42 de elicoptere de atac care
ar putea fi folosite într-o viitoare confruntare cu actualul regim.

SUA ºi aliaþii din NATO vor acþiona pentru sprijinirea opoziþiei
din Turcia aºa cum au procedat în Siria sau din „considerente
strategice ºi raþiuni de stat” vor tolera aceste derapaje grave de la
democraþie, încãlcarea drepturile omului ºi statului de drept care
se petrec sub ochii unei Europe tot mai îngrozitã de situaþia în
care se aflã, când însãºi existenþa UE ºi NATO va fi pusã serios
sub semnul incertitudinii?

Referindu-ne la acuzaþiile formulate de Erdogan în legãturã cu
o eventualã implicare a ºeicului Fetthullah Gulen în încercarea

de loviturã de stat, ar putea avea un suport real, þinând seama de
faptul cã acesta conduce cea mai puternicã confrerie sufi, cu o
reþea întinsã de universitãþi ºi ºcoli în þãrile arabe ºi musulmane,
inclusiv în Turcia ºi Asia Centralã, care îºi propune educarea
tinerilor în spiritual valorilor unui Islam moderat, dar care resping
modul de viaþã occidental profund corupt ºi într-o crizã evidentã
de moralã. Confreria are membri ºi adepþi în toate structurile de
putere, educaþie, societatea civilã, asociaþii socio-profesionale ºi
la nivelul centrelor de formare a imamilor, devenind pentru orice
regim un spin în coastã, ºtiind cã în orice moment confreria îºi
poate impune propria conducere politicã ºi administrativã a þãrii,
fiind o alternativã la un regim politic care îºi pierde încrederea ºi
suportul popular.

Istoria Imperiului Otoman consemneazã situaþii când confreriile
sufi impuneau sultanul ,selecþionat ºi pregãtit de confrerie din
rândul prinþilor, cât ºi membrii divanului, conducerea armatei ºi
guvernul.

Exemplul cel mai semnificativ îl constituie alegerea lui
Solyman, devenit Magnificul, de confreria derviºilor rotitori al
cãrui membru era ºi care l-a sprijinit pentru a se menþine la
conducerea imperiului aproape o jumãtate de veac, în ciuda
intrigilor ºi atentatelor care vizau înlãturarea sa de la putere.

Pânã la revoluþia lui Attaturk, sultanul depunea jurãmântul în
fata ºeicului confreriei.

ªi actualul preºedinte Erdogan s-a bucurat de sprijinul confreriei
condusã de Gulen, dar ºi-a dorit sã deþinã controlul total ºi sã-i
foloseascã puterea ºi influenþa pentru a-ºi consolida puterea,
situaþie care a declanºat ruptura ºi a radicalizat poziþiile.

„Confreria sufi condusã de Fethullah Gulen este continuatoarea
tradiþiei ºi doctrinei derviºilor  rotitori, care încã din secolul XVI,
dupã cucerirea cetãþii Rodos de cãtre Solyman Magnificul a stabilit
contacte ºi s-a inspirat în organizare, ierarhie ºi obiective din
ordinele cavalereºti ale Templierilor ºi Ioaniþilor. De-a lungul
secolelor aceastã confrerie a evoluat ºi s-a adaptat mutaþiilor
intervenite în modul de organizare a statului modern turc,
pãstrând însã principiile de bazã ale confreriei, inclusiv secretul
privind identitatea membrilor ºi reþelele de influenþã ºi rãspândire
pe teritoriului vechiului imperiu otoman. Actualul mediu de
securitate, cu un terorism global ºi omniprezent cãruia nu i s-a
descoperit încã cãlcâiul lui Achile ºi cu o Turcie al cãrei parcurs
pare imprevizibil ºi incontrolabil, ne indicã realitatea dureroasã
cã Europa ºi omenirea se aflã la o nouã rãscruce a istoriei. Acest
areal, extins ºi la situaþia din Orientul Mijlociu, anunþã declanºarea
unui conflict la nivel regional cu posibilitatea de a deveni global.

Care ar putea fi paºii urmãtori ai preºedintelui Erdogan este
o întrebare care preocupã în primul rând marile puteri europene
ºi bineînþeles SUA, care a instalat pe teritoriul turc baze militare,
inclusiv armament nuclear.

Rusia, Grecia ºi Cipru urmãresc cu îngrijorare evoluþiile din
Turcia, care pentru a ieºi din acest impas ar putea declanºa operaþiuni
militare vizând instaurarea la Marea Neagrã, Mediteranã ºi Egee a
unui nod strategic care sã-i permitã negocierea viitorului statut în
cadrul NATO, fiind convinsã cã Franþa, Marea Britanie, Þãrile
Baltice vor cere SUA scoaterea în afara alianþei NATO a Turciei.
Ca sã facã faþã actualei situaþii, preºedintele Erdogan s-ar putea sã
încerce o apropiere de Rusia ºi China pentru un eventual sprijin în
Consiliul de Securitate al ONU.

Aºa cum avertizam în articolul publicat în revista Sud ºi pe
websiteul Centrului de Eticã ºi Strategii, intitulat sugestiv „Cine
aduce rãzboiul în Europa?”, viitorul UE ºi NATO se joacã în
Mediteranã ºi la Marea Neagrã.

Ca sã trãim la intensitate maximã, dupã încercarea de lovitura
de stat din Turcia, ni se aduc în prim plan atentatele de la Munchen,
care zdruncinã încrederea germanilor în viabilitatea planului
Merckel de a adopta un million de refugiaþi ºi migranþi musulmani,
chiar dacã autoritãþile neagã o legãturã cu ISIS.

De altfel, de aproape trei luni, mijloacele mass-media europene
au trecut sub o tãcere suspectã situaþia migranþilor musulmani
care s-au rãspândit în Europa Occidentalã, dupã evadarea din
campusurile greceºti, ungare, italiene. Ce s-a întâmplat cu ei
numai Dumnezeu ºtie.

Faþã de actuala situaþie de conflict ºi incertitudine care se apropie
de frontierele sud-estice ale României, cred cã se impune de
urgenþã o analizã la nivelul CSAT, unde sã se revadã ºi sã se
modifice actuala Strategie de Securitate Naþionalã, în
cooncordanþã cu noile realitãþi geopolitice. Acest nou mediu de
securitate volatil, pune serioase probleme atât din punct de vedere
intelligence cât ºi a capacitãþii militare ºi economice a României
de a face faþã unui eventual conflict regional.

În speranþa cã NATO ºi aliaþii occidentali ne vor asigura umbrela
de securitate la care s-au angajat, cred cã ar fi oportun sã ne luãm
propriile mãsuri, inclusiv de sporire a efectivelor militare,
reactivarea rezerviºtilor (acolo unde structurile de apãrare permit),
revizuirea planurilor de apãrare pe aliniamentul sud-est, alocarea
în regim de urgenþã de fonduri pentru industria de apãrare,
refacerea stocurilor strategice ale rezervei naþionale, convocarea
Parlamentului pentru a supune aprobãrii noul concept strategic,
întãrirea ºi diversificarea schimbului de informaþii cu partenerii
europeni ºi nu numai, mãsuri de pregãtire a populaþiei pentru
situaþii neprevãzute care ar putea sã aparã. Atenþie, cã într-o
asemenea conjuncturã geopoliticã, atât Ungaria, Bulgaria ºi Rusia
ar putea sã-ºi intensifice acþiunile neprieteneºti la adresa României,
reactivând revizionismul, inclusiv în Ucraina ºi Moldova.

Sã sperãm cã în aceste momente de cumpãnã a destinului,
România ºi conducãtorii ei vor avea puterea de a supravieþui.
Vom trãi ºi vom vedea dacã profeþiile formulate de marii duhovnici
se vor adeveri. Important este cã deja câinii rãzboiului au fost
dezlegaþi din lesã ºi întunericul va acoperi Europa. Din acest
moment, asistãm la decãderea Imperiului Erdogan, care ar putea
împãrtãºi soarta lui Sadam Hussein, Gadafi, Moubarak.

Doamne, ocroteºte poporul român ºi acest tãrâm binecuvântat!
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ªtefan Goanþã (n. 11 martie 1933, în localitatea Nuntaºi, com.

Istria, jud. Constanþa – d. 19 octombrie 2010, Timiºoara) este un

scriitor care a publicat dupã 1989, care nu s-a putut afirma în

cadrele universului concentraþionar al Comunismului românesc

din cauza cenzurii regimului.

A fost un scriitor complet: romancier, nuvelist, poet

epigramatic, dramaturg, jurnalist, om de culturã de o putere de

creaþie excepþionalã, un om cu o viaþã dramaticã, dar de o vitalitate

a rezistenþei prin ºi în culturã incomparabilã. De altfel, numele de

familie Goanþã vine de la numele unui sat buzoian „Gonþeºti”

sau de la întemeietorul lui, prima datã consemnat pe la anul

1525. Aºadar, firul numelui se rãsfirã pe jumãtate de mileniu,

neamul fiindu-i unul de viþã veche. Poate din aceastã istorie îi

vine obsesia unitãþii culturale ºi spirituale a românilor, valorile

identitãþii româneºti încorporate poetic în „încrustaþii” peste timp

ºi mode în 500 de ani de literaturã româneascã.

Trãind vremuri nefaste, ªtefan Goanþã a parcurs „cercurile

infernului” convins  cã „în valea plângerii” omul cu talent ºi

spirit se poate salva prin creaþie. Avea speranþa ºi convingerea cã

vremurile se schimbã ºi va apãrea ºi în orizontul patriei noastre

soarele democraþiei. Credinþa nu i-a fost înºelatã ºi când revoluþia

a mãturat tirania, energia lui de creaþie literarã, comprimatã în

anii totalitarismului, pur ºi simplu a erupt. Alãturi de romanele

sale, de producþiile sale dramatice, de eseuri, „Încrustaþiile” –

tablete  sunt o specie de scrieri epigramatice, definiþii ale tradiþiilor,

spiritualitãþii ºi identitãþii româneºti.

Stilul artistic abrupt al scriitorului, puterea de concentrare ºi

sinteza, percutanþa paremiologicã sau aforisticã a propoziþiei ºi

frazei, coerenþa discursivã a ideii exprimatã în titlurile textelor

fac din ele nu numai niºte bijuterii artistice, ci, în primul rând,

niºte creaþii „morale”, cãci funcþia lor primã este de a revela ºi de

a educa moral, în societatea confuzã, anarhicã ºi haoticã a tranziþiei.

Tabletele sunt construite antitetic, la un pol aflându-se elementele

creºtine, arhaice, lumea tradiþionalã aflatã pe verticalã, iar la celãlat

pol, contemporaneitatea confuzã, cu valori ce tind sã se disipeze

sau sã se relativizeze. Tonul este retoric, tãios, pamfletar. Accentul

cade pe simbolistica sãrbãtorilor creºtine ºi a tradiþiilor care le

marcheazã, autorul trimiþând la sensurile originare care dau

identitate, sens ºi finalitate existenþei umane. Este tot mai accentuat

contrasul dintre cotidianul insignifiant al omului „de azi”, lipsit

de interes faþã de sensul ºi semnificaþia gesturilor, atitudinilor ºi

cuvintelor sale  ºi omul tradiþional conºtient de fiecare miºcare

exterioarã sau interioarã care dau chip ºi valoare existenþei sale

ºi comunitãþii ºi contribuie la realizarea unitãþii ºi echilibrului

lumii. Întoarcerea la credinþã ºi tradiþie reprezintã o nevoie pentru

reconfirmarea principiilor ºi a valorilor umane, e un act de

rezistenþã ºi de „reconectare” a fiinþei umane la esenþã, la bine,

adevãr ºi frumos atât de necesare pentru a da coerenþã existenþei

în haosul existenþial al democraþiei proaspãt instalate, în iureºul

împrumuturilor din existenþa apuseanã, cu lucruri pozitive, dar

ºi negative, în care omul se îndepãrteazã tot mai mult de origini

ºi de specificul naþional. În aceste mini-texte, scriitorul, omul de

culturã, intelectualul responsabil de destinul sãu ºi al patriei sale

sunt de nedespãþit, ca într-o sudurã în care metalele vechi ºi cele

noi devin unul singur indiseminabil.

Temele acestor tablete – cu nimic inferioare modelului arghezian

prin tematicã sau ideaþie – pornesc de la orizontul local sãlãjean,

se extind la orizontul naþional (limbã, credinþã, tradiþie, suflet ºi

spirit românesc, istorie trecutã ºi prezentã, valori ºi nonvalori)

pânã la orizontul european sau universal.

Încrustaþii de ªtefan Goanþã poate fi interpretatã ºi ca o carte

de înþelepciune popularã, de teologie creºtinã ºi condensatã

exegezã moralã în viziune patrioticã. Iatã câteva mostre

excepþionale: „Pãmântul acesta cu toate ale lui, spre a fi fericit,

trebuie iubit, sãrutat. (Altãdatã; n.n.) Nu se învaþã patriotismul

ªi nu ni se propovãduia în prelegeri. Era în noi, cei care am fost

ºi se numea simplu: iubirea de moºie” (Povestea cântecului). „E

înãlþãtoare lupta împotriva morþii fizice, dar sublimã cea  împotriva

alienãrii sufleteºti.” (Galop). „Învãþãm sã trãim, pregãtindu-ne

pentru învierea noastrã în cei ce vin. (Astfel; n.n.) miracolele

devin pãmântene...” (Prohodul). „Trãim libertatea ca pe o virtute

proprie. Drumul e lung, dar teren fertil existã, sãmânþã bunã

existã. Vor apãrea ºi roadele” (acolo unde libertatea nu e risipitã;

n.n.) (Omul de lângã tine). „Credulitatea nu e o caracteristicã a

firii umane, decât în mãsura în care o acceptãm ca lene a raþiunii”

(Zvonuri ºi zvonari). „Vremea camuflãrii în masã, în partid, în

noi a trecut. Vrem sã ºtim ºi noi în faþa cui îngenunchem. Legea

lui Dumnezeu ºi a firii a spus: sã iasã în faþã cel mai bun!”;

„Înaintaºii noºtri au zidit în timpul ºi spaþiul nostru o istorie cu

trup de þarã rotundã ca o pâine ºi zvelt ca zborul statornic al

Coloanei Infinitului” (Rãdãcini). „Sã intrãm în Europa cu ceea

ce avem mai bun, dar sã n-o aducem (pe ea; n.n.) aici cu ce are ea

mai rãu”; „Sã intrãm în Europa, dar sã nu ne înecãm în ea”

(Spectacolul strãzii).

Aceastã carte e utilã nu numai ca exerciþiu de lecturã, dar, mai

ales, ca manual de iniþiere de cum poþi, într-un text scurt, concis,

clar ºi profund, sã-þi exprimi viziunile tale, credinþa ta, succesele

ºi eºecurile ca într-un „jurnal de idei ºi sentimente” ce-þi marcheazã

vârsta cu bucuriile ºi neîmplinirile ei, cu dilemele ºi crizele ei de

creºtere.

(ªtefan Goanþã, Încrustaþii, publicisticã, Editura Eubeea,

Timiºoara, 2014)

Încrustaþii

Textul pe care îl publicãm în premierã reprezintã un

subcapitol din volumul Faþa nevãzutã a agresorului, în curs de

pregãtire pentru editare, semnat de Ioan C. Popa, diplomat ºi

publicist, doctor în sociologie (relaþii internaþionale). Pe baza

unei vaste documentãri ºi a utilizãrii unor documente din arhive

strãine declasificate recent, autorul demonstreazã cã înþelegerile

secrete la care au ajuns Hitler ºi Stalin în vara anului 1939 nu

au constituit un accident istoric, ci au decurs mai degrabã ca o

consecinþã logicã din evoluþiile anterioare. Dominanta comunã

o reprezintã dorinþa nedisimulatã a celor douã mari puteri

revizioniste de a recurge la forþã pentru reîmpãrþirea zonelor

de influenþã în Europa ºi stabilirea unei noi ordini pe continent

ºi la scarã mondialã. Germania nazistã ºi URSS, sub Hitler ºi

Stalin, au devenit, pentru aproape doi ani, cei mai mari agresori

ai Europei, comportându-se ca veritabili „bãtãuºi” la scarã

continentalã, atitudinea lor fiind imaginatã de Goethe cu aproape

douã secole în urmã (Redacþia).

Unul dintre multele episoade surprinzãtoare, poate chiar stranii,

care s-au întâmplat pe parcursul interogãrii inculpaþilor chemaþi

în faþa Tribunalului de la Nurnberg, a fost legat de Alfred

Rosenberg, personajul pe care sentinþa judecãtorilor îl prezenta

astfel: „El a fost filosoful recunoscut al partidului, cel care a

dezvoltat ºi a rãspândit ideologia nazistã prin Volkischer

Beobachter, publicaþie editatã de el, ºi prin NS-Monatshefte,

precum ºi prin numeroase alte lucrãri ale sale”. Prin una din

aceste lucrãri (Der Mythus des 20. Jahrhunderts – Mitul secolului

XX), difuzatã în peste un milion de exemplare, Rosenberg

mãrturisea cã îºi propusese o veritabilã „desþelenire spiritual-

afectivã” a vieþii sufleteºti a poporului german. „Problema

evreiascã” s-a aflat, desigur, în preocupãrile centrale ale lui

Rosenberg, cel care a dat directive pentru înfinþarea, la 28 martie

1941, a unui „Institut” dedicat cercetãrii acestei chestiuni ºi care

susþinea, în una din publicaþiile citate anterior: „În Germania,

problema evreiascã va putea fi consideratã rezolvatã abia atunci

când ultimul evreu va fi pãrãsit spaþiul Marii Germanii”. Mai

mult, afirma el, „în Europa, problema evreiascã va putea fi

consideratã ca rezolvatã abia atunci când ultimul evreu va fi

pãrãsit continentul european”.

În faþa anchetatorilor, Rosenberg, la sugestia apãrãtorului sãu

dr. Alfred Thoma, se avântã într-o lungã peroraþie despre premisele

cultural-filosofice ºi artistice care s-ar fi aflat, chipurile, la baza

pregãtirii ºi a formãrii concepþiilor sale de viaþã: „Pe lângã un

interes artistic deosebit pe care l-am manifestat pentru arhitecturã

ºi picturã, am studiat încã de tânãr filosofia, ºi natural cã, din

punct de vedere afectiv, i-am simþit aproape pe Goethe, pe Herder

ºi Fichte, ºi am continuat sã mã formez luându-i ca punct de

plecare. În acelaºi timp, m-am lãsat influenþat ºi de ideile sociale

ale lui Charles Dickens, Carlyle ºi, dintre filosofii americani, de

cele ale lui Emerson. Mi-am continuat studiile la Riga ºi m-am

apropiat, natural, de Kant ºi Schopenhauer; m-am dedicat înainte

de toate filosofiei indiene ºi curentelor înrudite cu ea, ulterior,

fireºte, oamenilor de culturã ºi istoriografilor europeni ºi, în

sfârºit, la Munchen m-am consacrat unui studiu mai amãnunþit

al noilor cercetãri biologice”.

Dintre toate numele proeminente invocate, Goethe este poate

cel mai sonor, iar apãrãtorul A. Thoma insistã asupra acestui

aspect, încercând sã-i vinã în ajutor clientului sãu: „V-aþi referit

adesea în cuvântãrile dv la conformaþia ideii. În ce priveºte aceastã
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noþiune, aþi fost influenþat de Goethe?”. Desigur, rãspunde

Rosenberg, „este firesc ca tocmai aceastã idee, de a concepe

lumea ca pe o conformaþie, sã provinã de la Goethe”.

Preºedintele de ºedinþã realizeazã cã interogatoriul deviazã de

la subiect ºi riscã sã se afunde pe un teren nisipos, astfel cã

decide sã simplifice lucurile: „Domnule doctor Thoma, tribunalul

doreºte ca, în mãsura în care trebuie abordate în general teme

filosofice, ele sã se limiteze la filosofia proprie ºi nu la originea

acestei filosofii”.

Invocarea lui Goethe ºi încercarea de a-l târî din mormânt, la

mai bine de un secol de la moartea sa, pe unul dintre cele mai

mari genii ale Germaniei din toate timpurile în faþa Tribunalului

Militar Internaþional, pentru a justifica crime de rãzboi, crime

împotriva pãcii ºi a umanitãþii, a reprezentat o blasfemie de

neimaginat, fãrã precedent în istoria modernã. Este adevãrat cã

naziºtii germani au cãutat, ca ºi bolºevicii din Rusia de altfel, sã

se revendice sau sã aibã preferinþe pentru creaþiile unor gânditori

sau compozitori de renume; în cazul naziºtilor, este vorba mai

ales de filosofia lui Nietzsche sau muzica lui Wagner, ceea ce nu

justificã însã cu nimic includerea acestora în rândul precursorilor

fascismului.

În cazul lui Goethe, contradicþia dintre umanismul ºi spiritul sãu

universal, pe de o parte, ºi ideile sau programul promovate de

naziºti, pe de altã parte, este absolutã, ca între zi ºi noapte ori

luminã ºi întuneric. Goethe este creatorul expresiei literaturã

universalã prin care „viza unitatea umanitãþii înseºi”, dupã cum

afirmã filosoful Karl Jaspers într-un studiu despre „Umanitatea

lui Goethe”. Scopul sãu moral a fost, potrivit propriei mãrturisiri,

acela de a „descoperi sub formele sale cele mai diverse, elementul

comun care aparþine tuturor oamenilor, rãspândit ºi repartizat pe

întreg globul pãmântesc, ºi astfel, de a-l regãsi în propria patrie, de

a-l recunoaºte ºi încuraja”. În acelaºi spirit, tot Goethe este cel care

scria: „La un anumit nivel cultural ura naþionalã dispare, iar necazul

sau bucuria trãitã de un popor vecin este resimþitã ca ºi cum ar fi a

noastrã. Unui astfel de nivel îi corespunde propria mea naturã”. O

asemenea viziune asupra lumii nu doar cã nu putea fi agreatã de

ideologia nazistã, dar era repudiatã cu furie, ca o ameninþare pentru

germani. Nu întâmplãtor, în epoca de ascensiune a fascismului în

Germania anilor ’30, cuvintele „Tinereþe fãrã Goethe” rãsunau „ca

un avertisment”, dupã cum afirmã Jaspers.

Dar nu numai ura rasialã o dezavuase Goethe prin întreaga sa

activitate, ci ºi violenþa în formã nudã, brutalitatea ca manifestare

umanã iraþionalã, rapacitatea agresivã, graba ºi lãcomia

nemãrginitã dupã pradã. Acestor trãsãturi, specifice deopotrivã

unei persoane, organizaþii sau împãrãþii rãzboinice, Goethe le-a

dat o întruchipare alegoricã în figuri demonice precum „Trage-

Palme”, „Ia-Cu-Japca”, „Zor-La-Pradã” sau „Ghearã-Strânsã”,

care populeazã Actul al IV-lea din Faust, opera sa capitalã compusã

din „glume foarte serioase”, dupã cum singur aprecia la sfârºitul

vieþii, într-o „Scrisoare cãtre Wilhelm von Humboldt”, datatã 17

martie 1832. Desigur, chipul Rãului, al distrugerii ºi nimicirii,

este dat de Satan, care prin gura lui Mefisto afirmã: „Rãzboi sau

pace: nu-i o neghiobie / Sã tragi folos din ce va fi sã fie. /

Pândeºti, aºtepþi doar un moment prielnic! / (...) Prin vicleºug se

smulge biruinþa!” (Faust, Editura Univers, 1982, p. 333-334).

Dupã Mefisto, intrã în scenã „complicii” sau „flãcãii” acestuia,

personaje croite „sã aplice forþa fizicã”, dupã cum preciza Goethe

într-o schiþã din 1816 a lui Faust II; fiecare dintre ei are propria

mentalitate sau filosofie de viaþã, care îi dicteazã ºi conduita.

Iatã-l, de pildã, pe „Trage-Palme” cum se prezintã: „Când unul

mã scruteazã pe sub geanã, / Îi car un pumn la moacã ºi-l las în

drum nãuc; / Iar pe fricosul, care-o ia la goanã, / De ultima ºuviþã

îl apuc”. (Ibidem, p. 335)

Sau, acelaºi personaj, într-o altã scenã: „Cel care-mi scoate-n

faþã trista-i moacã, / Nu-mi scapã decât strãmutat din fãlci; / Pe

cel ce-mi fuge-l fac foflenchi sã zacã, / Cu cap ºi gât curgând ca

niºte hãlci. / ªi dacã-ai tãi au sã loveascã, / Cu spada ºi cu

ghioaga, cum fac eu, / Duºmanii, rând pe rând, au sã sfârºeascã

/ În sângele lor puturos ºi greu” (Ibidem, p. 340).

Nici „Ia-Cu-Japca” nu se lasã mai prejos decât coechipierul

sãu la jaf ºi pradã, împãrtãºind aceeaºi „filosofie”; profitã cât

mai grabnic de împrejurãri, loveºte ºi înºfacã tot ce poþi fãrã sã te

complici în discuþii (negocieri!) care nu reprezintã decât gâlceavã

fãrã rost ºi pierdere de timp: „Gâlceava-i poznã goalã, dupã

mine: / Arunci atâtea zile la gunoi; / Înºfacã repede, ºi þine bine!

/ La celelalte, te gândeºti – apoi.” (Ibidem, p. 335).

 Goethe se consola spre sfârºitul vieþii cu gândul cã generaþiile

tinere care îi vor urma se vor bucura de învãþãmintele operei sale,

dar era ºi îngrijorat de climatul epocii: „Perioada este  într-adevãr

atât de absurdã ºi de confuzã, încât mã conving cã ostenelile

mele oneste, lungã vreme depuse pentru clãdirea aceasta stranie,

ar fi rãu rãsplãtite ºi aruncate ca resturile unei epave la mal unde

sã le acopere dunele de nisip ale orelor care trec. Lumea e stãpânitã

de o învãþãturã care încurcã...” („Scrisoare cãtre Wilhelm von

Humboldt”, citatã mai sus). Goethe, scrie Jaspers, întrevãzuse o

cotiturã în istoria universalã ºi „prevãzuse o lume în care oameni

ca el nu îºi vor mai gãsi locul”. El îi dãdea chiar dreptate unui

autor care prevedea o epocã a barbariei în istoria lumii. O asemenea

epocã, spunea Goethe, „a început deja”. Un secol mai târziu,

barbaria se instala cu adevãrat în Germania, iar comportamentul

demonic al regimului nazist, simbolizat de „Trage-Palme”, „Ia-

Cu-Japca” sau „Zor-La-Pradã”, va îngrozi Europa ºi o vor arunca,

mai bine de un deceniu, în epoca preistoriei umanitãþii.

În 1949, la patru ani de la catastrofa suferitã în al Doilea

Rãzboi Mondial, se împlineau douã secole de la naºterea lui

Goethe. Distrusã ºi zdruncinatã din temelii, Germania încearcã

sã-ºi redescopere valorile autentice, resorturile interioare care i-

au dat putere ºi au ridicat-o între marile naþiuni ale lumii. Goethe

reprezenta, fãrã îndoialã, una din aceste valori, iar germanii gãsesc

în el un puternic suport moral. Ei îºi amintesc de cuvintele rostite

de Schelling la Academie, în martie 1832, la aflarea ºtirii despre

moartea acestuia: „Existã epoci în care anumiþi oameni, dovedind

o experienþã aparte, o raþiune neclintitã, sãnãtoasã ºi o puritate de

simþire ce transcende orice îndoialã, exercitã prin simpla lor

existenþã o influenþã care ne susþine ºi ne fortificã. Germania nu

a fost nici orfanã, nici sãracã, ci a fost, în spirit, bogatã ºi puternicã,

chiar în slãbiciunea ºi ruina ei interioarã, atâta timp cât a trãit

Goethe”. Mai mult, dupã cum scria Jaspers în studiul citat anterior,

„celebrându-l pe Goethe, germanii vor parcã sã-ºi strângã

rândurile în jurul unui om inatacabil, pentru a putea face faþã

momentelor de crizã pe care le trãiesc”. Pentru cã, într-adevãr, în

pofida îngrijorãrilor sale despre un posibil viitor întunecat al

omenirii, Goethe a vãzut permanent fiinþa umanã ca fiind

perfectibilã ºi avea certitudinea cã „totul trebuie în cele din urmã

sã se re-creeze, sã revinã chiar din cele mai îngrozitoare rãtãciri”.
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B. CONSTANTIN

La numai o sãptãmânã, dupã ce, noul primar si noii consilieri

si-au preluat mandatul, încredinþat de cetãþeni, prin vot liber ºi

democratic, altfel spus, a frâielor administraþiei locale, bolintinenii

ºi nu numai, au avut parte de o surprizã imensã, adevãratã

„minune” produsã în urbea lor, pânã atunci prãfuitã: de la centru,

pânã în periferii au început sã disparã ºanþurile ºi gropile, molozul

ºi tot ce amintea de ºantierul atotcuprinzãtor al celei mai importante

ºi prelungite investiþii, iar pulsul vieþii cotidiene, revenind treptat,

la starea de normalitate.

Acest fapt, semnificativ în multe privinþe, cât ºi dorinþa de a

surprinde „pe viu”, noul mecanism decizional local, ce se anunþã

interesant ºi promiþãtor pe multiple planuri au constituit motive

ale prezenþei subsemnatului prima oarã, în ultimii douãzeci ºi

cinci de ani,(mea culpa, deoarece legea garanteazã acest drept) la

prima ºedinþã de consiliu, consacratã primelor decizii ºi mãsuri

pe care aleºii locali îºi propun sã le transforme în realitãþi, pentru

a schimba în bine, aºa cum au promis, viaþa concetãþenilor ºi

imaginea edilitarã a urbei natale. Împreunã cu colegii sãi din

consiliile de specialitate, tânãrul ºi entuziastul primar ing. Daniel

Trãistaru, a supus spre dezbatere  ºi aprobare, o ordine de zi,

consistentã (15 proiecte de hotãrâri) vizavi de nevoi imediate ori

de perspectivã ale comunitãþii, sau referitoare la buna organizare

ºi funcþionare a autoritãþii locale, despre care bolintinenii,

deopotrivã, maluspãrteni ºi crivineni se vor bucura, aflând cã s-

au identificat fondurile ce permit demararea unor investiþii de

larg interes cetãþenesc, precum „Pod peste râul Sabar în satul

Crivina”, „Extindere reþea apã canalizare în Malu-Spart” sau

actualizarea listei obiectivelor de investiþii vizând modernizãri ºi

extinderi de spaþii pentru sãnãtate, învãþãmânt, edificarea unui

sediu administrativ etc. Transparenþa decizionalã, cu trimitere,

îndeosebi la modul de angajare a resurselor umane ºi financiare

ale comunitãþii, s-a aflat în programele ºi pe lista de prioritãþi a

tuturor actorilor politici bolintineni, consiliul local aprobând, dupã

dezbateri viguroase ºi întrebãri pertinente ale liderului opoziþiei,

Adrian Pintilie, ºi alte proiecte de hotãrâri cu impact imediat ºi

durabil în viaþa social-economicã localã; Criterii, proceduri ºi

atribuþii specifice funcþiei de administrator public, Regulamentul

de organizare ºi funcþionare propriu, Organigrama ºi Statul de

funcþii pentru aparatul propriu al primarului etc.

Din multitudinea de concluzii ºi impresii ocazionate de acest

eveniment meritã semnalate, atmosfera de lucru responsabil în

activitatea consiliului, întemeierea pe lege ºi dezbatere democraticã

predominantã votului majoritar rezultat în alegeri, în faþa unei

opoziþii solitare dar energice, profesionalismul exprimat prin

studii, experienþã în management, tinereþea, onestitatea ºi

ataºamentul pentru istoria, tradiþiile ºi valorile bolintinene.

Se poate afirma, fãrã teama de a greºi cã prin tematica abordatã,

spiritul democratic ºi transparent în dezbateri ºi adoptarea

hotãrârilor, primarul ºi consiliul local Bolintin-Vale, dau un

semnal foarte bun la începutul mandatului, acela cã s-au apucat

serios de treabã.

Semne bune… mandatul are!

Alegerile locale din 5 iunie 2016, au desemnat un nou

primar în comuna Floreºti- Stoeneºti, jud. Giurgiu, pe dl

profesor Marius Niþescu. Floreºtean de origine, în vârstã

de 39 de ani, familist convins, cãsãtorit cu d-na profesoarã

Raluca Niþescu, are doi copii, o fatã ºi un bãiat. Este

absolvent al Facultãþii de Istorie, cu Master integral

european. Este profesor de Istorie-Geografie la ªcoala

Gimnazialã Nr. 1 Floreºti. Este unul dintre oamenii

politici ai localitãþii cu vechi tradiþii în familie, bunicul

Gheorghe Niþescu fiind unul din  foºtii primari ai comunei.

Redacþia: Prin alegerea la 5 iunie 2016 ca primar în

fruntea comunei Floreºti-Stoeneºti, cea mai populatã

comunã a judeþului Giurgiu, cetãþenii v-au acordat

încrederea lor. Ne puteþi spune acum, cu

amintirile încã proaspete, ce fel de sentimente

v-a declanºat responsabilitatea încredinþatã?

Marius Niþescu: În primul rând, vreau sã

mulþumesc pentru încrederea acordatã de

locuitorii comunei Floreºti-Stoeneºti. Aceastã

responsabilitate mã obligã sã acord o atenþie

deosebitã nevoilor comunei mele. Sentimentul

cel mai important este de dorinþã de a realiza

lucruri bune, durabile, pentru locuitori. În

acelaºi timp, primele sentimente sunt

amestecate: încredere, bucurie, toate dominate

de responsabilitate.

Red.: Din cât cunoaºtem trecutul zonei Bolintin,

se ºtie cã satele de aici au avut legãturi istorice

pe toate planurile. Acest lucru ar reclama ºi

necesitatea unor colaborãri intercomunale. Un

punct comun al acestor localitãþi îl reprezintã

râul Sabar. Cum vedeþi un proiect privind

amenajarea râului Sabar, realizat împreunã cu

vecinii? Ce alte proiecte de colaborare, indiferent

de domeniu  vã propuneþi?

M. N.: Întradevãr, localitãþile din nordul judeþului sunt

numeroase, cu un mare numãr de locuitori. În ce ne

priveºte pe noi, suntem comuna cu cel mai mare numãr

de locuitori din judeþ, a treia Unitate Administrativ

Teritorialã din acest punct de vedere. Râul Sabar

reprezintã un liant între comunele învecinate, existând

un proiect de amenajare a acestuia pe Fondul de mediu.

Sper ca acesta sã fie dus la bun sfârºit. Ca Primãrie, am

demarat lucrãrile de amenajare a albiei râului Sabar în

Floreºti ºi Stoeneºti, sper sã pot continua cu amenajarea

acestuia.

Cu privire la alte proiecte, mã gândesc, desigur ºi la

culturã. În luna august 2016 vom continua tradiþia

proiectului „Traseu cicloturistic – Pe urmele lui

Brâncoveanu”, în care comuna noastrã are un obiectiv

istoric ºi turistic foarte important, Conacul Gavril

Drugãnescu, unde cicliºtii vor opri ºi vor degusta

preparate tradiþionale. Referitor la alte proiecte în

colaborare cu comunele învecinate, ne gândim sã

dezvoltãm parteneriate în toate domeniile: culturã,

educaþie, sãnãtate, economie etc.

Red.: Comuna Floreºti-Stoeneºti este una cu tradiþii

ºi o istorie bogatã. Ce proiecte din domeniu cuprinde

programul dumneavoastrã sau dacã v-aþi propus unul

privind casele de patrimoniu? Cum vedeþi rezolvarea

acestei probleme pentru punerea în valoare a

potenþialului turistic, indiferent de felul proprietãþii

acestor construcþii ºi dacã Primãria se poate implica

într-un astfel de proiect?

M. N.: Istoria bogatã a comunei Floreºti-Stoeneºti se

reflectã ºi prin mulþimea de case de patrimoniu. În fiecare

sat existã cel puþin câte un asemenea obiectiv. Avem în

vedere punerea acestora în valoare, care se va face de

comun acord cu proprietarii lor. În ce priveºte Conacul

Gavril Drugãnescu, care a funcþionat ca muzeu o bunã

perioadã de timp, în prezent este deþinut de Episcopia

Giurgiu. În aceste condiþii, printr-o colaborare cu

autoritãþile ecleziastice pe care ne-o dorim, putem

include obiectivul într-un circuit cultural turistic de real

interes, care sã se constituie într-un punct de interes care

sã depãºeascã graniþele localitãþii.

În satul Floreºti existã un investitor bine intenþionat

care încearcã sã restaureze conacul de aici, cu speranþa

cã va fi inclus ºi el într-un circuit turistic. Existã o legendã

legatã de acest conac, care spune cã era legat printr-un

tunel cu palatul brâncovenesc de la Potlogi-Dâmboviþa,

tunel pe care aceºti investitori sperã sã-l „descopere” ºi

sã-l ofere vizitatorilor.

În satul Palanca avem casa în care a locuit Radu

Boureanu, om de culturã, scriitor cu o vastã bibliotecã, o

personalitate a cãrei prezenþã pe meleagurile noastre ar

trebui mai bine promovatã ºi valorificatã.

Pe lângã cele amintite, sunt ºi alte obiective aflate pe

Lista Monumentelor Istorice, ceea ce dovedeºte o

bogãþie spiritualã a acestor locuri din care trebuie sã

facem posibil sã se împãrtãºeascã cât mai mulþi.

Red.: Un avantaj extrem de important pentru comuna

dumneavoastrã este Autostrada A1, Bucureºti-Piteºti.

Cum vedeþi un proiect privind valorificarea economicã

ºi turisticã a vecinãtãþii cu Autostrada A1?

M. N.: Autostrada A1 aduce un aport economic

semnificativ comunei noastre ºi avem intenþia sã

valorificãm cât mai bine oportunitãþile pe care ni le oferã.

Din punct de vedere turistic am putea amenaja pe albia

râului Sabar locuri de campare pentru perioada estivalã,

unde turiºtii sã se relaxeze.

Red.: Sunteþi profesor, cadru didactic al comunei

Floreºti-Stoeneºti. Ca primar, probabil primul gând este

ºcoala. Ce proiecte de investiþii în ºcoli vã propuneþi?

Aveþi în proiect finanþarea unor cercuri ale elevilor sau

parteneriate cu ºcoala?

M. N.: Primul meu gând este ºcoala. În ce priveºte

investiþiile în acest domeniu, mã gândesc mai

întâi la siguranþa copiilor. Vreau spaþii curate,

sigure ºi bine dotate. Îmi propun realizarea

unei parcãri la Grãdiniþa de la Floreºti, locuri

de joacã pentru grãdiniþã, iar în ce priveºte

parteneriatele ºi dotarea cercurilor, aºtept

propuneri. Sunt deschis cãtre colaborarea cu

ºcoala.

Red.: Suntem de multe ori puºi în situaþia

de a circula noaptea prin comunã sau sã avem

surpriza unor vizite nocturne nedorite. Ce vã

propuneþi pentru a asigura liniºtea ºi

siguranþa locuitorilor comunei Floreºti-

Stoeneºti, a recoltelor agricole, a locuinþelor

sau  instituþiilor locale?

M.N.: Referitor la siguranþa locuitorilor

comunei noastre, îmi propun ca în acest

mandat sã introduc un sistem de supraveghere

video. Pânã atunci, am asigurãri cã Poliþia

Localã ne va sprijini pentru a stopa incidenþa

acþiunilor nedorite în comuna noastrã.

Red.: Programul dumneavoastrã electoral

a cuprins o serie de proiecte pe termen scurt sau lung.

Ce v-aþi propus sã realizaþi pentru binele comunei,

pentru dezvoltarea ei din toate punctele de vedere, pe

termen lung?

M. N.: Programul politic a cuprins cîteva obiective

clare. Sper sã duc la bun sfârºit proiecte cum ar fi :

– podul din Palanca cu douã benzi de circulaþie;

– asfaltarea cât mai multor strãzi, cu predilecþie în satul

Floreºti unde procentul lor este mai mic decât în restul

comunei;

– racordare la reþeaua de gaze a strãzilor cu reþeaua

executatã.

În încheiere, vreau sã asigur de toatã deschiderea pentru

orice problemã, orice iniþiativã pe locuitorii comunei

Floreºti-Stoeneºti, pe care îi rog sã apeleze cu încredere

la instituþia noastrã, pentru a rezolva cât mai multe din

doleanþele dumnealor.

În numele meu personal, cât ºi al colegilor vreau sã

mulþumesc revistei Sud pentru eforturile depuse în

promovarea valorilor acestei zone ºi vã aºteptãm, în

continuare, cu drag în comuna noastrã.

Vã mulþumim ºi vã urãm succes în toate cele pe care vi

le-aþi propus.

UN PRIMAR PENTRU FLOREªTI-STOENEªTI

Interviu cu dl. Marius Niþescu, primarul comunei Floreºti-Stoeneºti

Dl. primar Marius Niþescu (primul din
stânga), la o reuniune a Clubului de Istorie
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Amintiri din România Popularã

Prima menþiune documentarã despre existenþa unei cârciumi
pe raza comunei Dârvari-Ciorogârla, o întâlnim în diata
(testamentul), întocmitã la data de 15 martie 1805, de cãtre Sultana
Drãcãchioaia (Ciorogârleanca), una dintre ultimele succesoare
ale neamului boierilor Ciorogârleanu, în care se spune:
,,Cârciuma de la moºia Dârvari, din sat, easte datã în arãndã,
cãriia s-o începe anul de la Sfântul Gheorghe viitor, leat 1805,
pânã la împlinirea anului, leat 1806, sã fie nesupãrat” (B.A.R.,
Ms. 612, f. 104v-107v). De asemenea, într-o Carte de hotãrnicie
a moºiei Tântava Banului din judeþul Ilfov, executatã de inginerul
hotarnic Pericle Zeuceanu în anul 1886, existã menþiunea ,,O
jumãtate de pogon pentru locul hanului de la cãtunul Dârvari-
Tântava”. În absenþa unor documente scrise, zona exactã unde
au funcþionat aceste stabilimente nu poate fi precizatã.

Un han a existat ºi în satul Ciorogârla, situat pe ºoseaua
Bucureºti-Piteºti la intersecþia cu drumul ce ducea spre satele
Dârvari ºi Domneºti (astãzi intersecþia DJ 601 cu DJ 602). Acesta
a fost construit cel mai probabil dupã anul 1850, deoarece în
primele decenii ale secolului al XIX-lea zona era împãduritã.
Clãdirea a existat pânã  prin deceniul ºase al secolului trecut,
când a fost demolatã, pe locul sãu fiind construit un cãmin cultural,
devenit dupã anul 1989 discotecã. Date mai precise despre acest
han aflãm dintr-o schiþã a moºiei Ciorogârla, întocmitã în anul
1901 de inginerul hotarnic Elie I. Bujoiu, proprietar al acesteia
fiind Nicolae Gherassy. Din aceastã schiþã aflãm cã ,,hotelul cu
cârciumã ºi brutãrie” se afla pe locul menþionat mai sus ºi avea
forma literei L, cu latura mare paralelã cu ºoseaua. Mai târziu, la
data de 12 august 1921, în actul de vânzare-cumpãrare al moºiei
Ciorogârla încheiat între Atanasie Lipatti ºi Elena I.R. Simons,
apare menþionat ºi hanul, iar la 1 octombrie 1940, când aceasta
vinde moºia inginerului I.P. Gigurtu, în inventarul proprietãþii
este menþionat ºi ,,han[ul] cu cramã ºi casã de brutãrie”.

Cu timpul, numãrul cârciumilor se mãreºte. Astfel, dintr-o
,,Listã provizorie de comercianþii din Comuna Bucureºti ºi Judeþul
Ilfov”, întocmitã în anul 1906 de ,,Primãria Comunei Bucureºti”,
aflãm cã în comuna Ciorogârla-Dârvari existau ºapte comercianþi,
respectiv: Tache Petrescu, Nae Dragomirescu, Nãstase Teoharie,
Tãnase ªt. Serdaru, Savu Stoica, Iancu Matache ºi Tudorache
Teoharie. (BJAN Ilfov, Fond Prefectura Judeþului Ilfov, ds. 113/
1907) Ulterior, în anul 1913, prin decizii ale prefectului judeþului
Ilfov, se confirma adjudecarea dreptului de cârciumã pentru a
vinde tot felul de bãuturi spirtoase locuitorilor Niþã Nãstase din
satul Caþichea ºi ªtefan Stoica din satul Dârvari (Ibidem, ds.189/
1913), iar în anul 1920 sunt autorizaþi ºi sãtenii Tãnase Stoica

(zis Þipirigã) ºi ªtefan Savu Stoica (zis Tudor al lui Savu), ambii
din Dârvari (Ibidem, ds.119/1920).

Deoarece în mediul rural numãrul comercianþilor specializaþi
în desfacerea bãuturilor alcoolice se înmulþea, iar pe plan social
consumul excesiv de alcool îºi evidenþia din plin efectele nocive
asupra stãrii de sãnãtate ºi a psihicului uman, autoritãþile statului
au simþit nevoia elaborãrii unor normative care sã reglementeze
în amãnunt regimul juridic al acestei activitãþi, dar ºi a asigurãrii
unui cadru sancþionatoriu adecvat. Ca urmare, în luna martie a
anului 1908, a fost adoptatã ,,Legea pentru monopolul bãuturilor
spirtoase în comunele rurale ºi mãsuri contra beþiei”, cunoscutã
ºi sub numele de ,,Legea contra beþiei”. Potrivit acestei legi,
deschiderea unei cârciumi într-o comunã ruralã se fãcea prin
arendare de cãtre Primãrie. Perioada de arendare era de 3 ani, iar
numãrul cârciumilor dintr-o localitate era limitat în funcþie de
numãrul capilor de familie. Iniþial numãrul acestora era de 150
pentru o cârciumã. De exemplu, dintr-o cerere adresatã prefectului
judeþului Ilfov, la data de 12 februarie 1920, administratorul
plãºii Domneºti solicita aprobarea înfiinþãrii unei a patra cârciumi
în satul Ciorogârla, care la acea datã avea un numãr de 470 capi
de familie, iar la 21 mai din acelaºi an, cerea aprobarea înfiinþãrii
unei ,,a treia cârciumi cu tot felul de bãuturi în satul Dârvari, care
are un numãr de 309 capi de familie”. (Ibidem, loc. cit.)

Pe de altã parte, legea impunea condiþiile pe care trebuia sã le
îndeplineascã cel care solicita deschiderea unei cârciumi. Astfel,
acesta trebuia sã aibã cetãþenia românã, sã ºtie carte, sã aibã
vârsta minimã de 25 de ani ºi sã fie cãsãtorit în momentul
încheierii contractului de arendare. Totodatã, trebuia ,,sã fie
cunoscut ca un om cu purtãri bune, fãrã viþii ºi care sã nu fi cãzut
niciodatã sub lovitura unei sentinþe penale, pentru delicte
prevãzute în legea licenþelor”.

Cu privire la calitatea produselor vândute, legea prevedea cã
,,producerea ºi vânzarea þuicii, provenind din altceva decât din
prune, este cu totul interzisã”, iar absenþa vinului dintr-o cârciumã
era cotatã drept contravenþie ºi sancþionatã pecuniar. Pentru
pãstrarea berii ºi vinului, cârciuma trebuia prevãzutã cu pivniþã.
Cârciumarii care se respectau din comuna Dârvari-Ciorogârla,
aveau amenajate gheþãrii în care iarna depozitau gheaþã tãiatã de
pe pârâul Ciorogârla, pe care vara o foloseau pentru rãcirea berii
ºi a vinului. Nu scãpa de la incriminare nici ,,falsificarea de
alcool”, care era socotitã contravenþie. Legat de acest aspect, încã
din luna februarie 1904, Serviciul Sanitar al Ministerului de
Interne informa prefecþii cã în Bucureºti funcþioneazã Institutul
de chimie care, printre altele, efectua ºi studii asupra ,,bãuturilor

alcoolice naturale: Cognac, Þuicã, Tescovinã ºi Drojdie”.
Legea impunea unele restricþii ºi în ceea ce priveºte

programul de funcþionare al cârciumilor, dar ºi cu referire
la unele categorii de consumatori. Astfel, duminica ºi de
sãrbãtori legale, acestea puteau fi deschise numai dupã ora
11. De asemenea, unor categorii de persoane era interzis sã
li se vândã alcool. Aici erau nominalizaþi minorii având
vârsta sub 16 ani, cei aflaþi în stare avansatã de ebrietate, ca
ºi ,,femeile bete sau cu moravuri recunoscute rele” ºi
alcoolicii. În aceastã ultimã categorie intra orice persoanã

ce figura pe ,,lista beþivilor” ºi care, ,,fiind beatã se va gâlcevi, se
va deda la neorânduieli de orice fel, sau va cãdea în drum”. Lista
beþivilor se þinea de cãtre primãrii ºi era afiºatã în fiecare cârciumã.

Cel competent sã constate contravenþiile la regimul acestei
legi, era primarul comunei care, pentru aplicarea sancþiunilor se
putea adresa ,,judecãtorului de ocol”.

În general, la nivelul comunei Dârvari-Ciorogârla, prevederile
acestei legi au fost respectate, însã au fost înregistrate ºi unele
încãlcãri. De exemplu, dintr-o comunicare a Serviciului
administrativ al Prefecturii judeþului Ilfov, din data de 23
septembrie 1913, adresatã secretarului Consiliului general al
judeþului, rezultã cã datoritã unor încãlcãri ale legii, Ministerul
de Finanþe a refuzat sã vizeze licenþa pentru dreptul de cârciumã
locuitorului Tache Petrescu din satul Ciorogârla, propunând
scoaterea la licitaþie a dreptului de arendare cârciumã (Ibidem,
ds. 189/1913), iar în douã alte cazuri, prefectul judeþului Ilfov,
prin decizie, infirma rezultatul licitaþiilor þinute pe motiv cã preþul
de arendare  era prea mic în raport cu alte licitaþii þinute anterior.

Surprinzãtor, dar unele interdicþii de genul celor menþionate le
regãseam ºi înainte de 1989. Exemplu: deschiderea localurilor
specializate (restaurante, bodegi, baruri) ºi vânzarea bãuturilor
alcoolice erau interzise înainte de ora 10, iar minorilor ºi
persoanelor aflate în stare de ebrietate li se refuza vânzarea de
alcool. Nu trebuie omis faptul cã miliþia economicã efectua în
mod frecvent controale inopinate la unitãþile menþionate,
urmãrindu-se depistarea bãuturilor diluate sau contrafãcute ori
introduse în unitate fãrã forme legale, ridicându-se probe ce erau
trimise laboratoarelor specializate pentru verificarea calitãþii lor.

Din pãcate, dupã anul 1990 producerea, desfacerea ºi
consumul de alcool au scãpat de sub control. Nu mai surprinde
pe nimeni faptul cã în unele din puzderia de localuri sãteºti se
vinde ,,votcã” sau nu ºtiu ce þuicã din canistrã, preparate
clandestin din orice alcool, numai natural nu ºi a cãror
aprovizionare se face în acelaºi mod. În acelaºi timp, în marile ºi
micile magazine se vând tot felul de surogate drept vinuri naturale
sau ,,tãrii”, cu denumiri ºi etichete cât mai pompoase, bãuturi ale
cãror metode ºi reþete de producere l-ar face invidios ºi pe faimosul
ªtefãnescu. Consumul unor astfel de produse nu a fãcut nimic
altceva decât sã-i îmbogãþeascã pe unii, iar pe alþii sã-i trimitã
mai devreme la ,,loc cu verdeaþã, unde nu este nici durere, nici
întristare”. Cred cã a sosit timpul ca cei în drept sã se aplece
asupra acestei problematici ºi sã dispunã mãsuri în consecinþã,
bineînþeles dacã mai existã un dram de responsabilitate.

Niculae STOICA

Despre cârciumi ºi alcool  în
Ciorogârla de acum un veac

Prof. Corneliu STATE

Studiind Arhiva ºcolii Stoeneºti (com. Floreºti-Stoeneºti, jud.
Giurgiu), am gãsit un dosar din anul 1949, care ne-a atras atenþia
mai ales prin conþinutul unor Circulare, Ordine, Recomandãri,
Directive primite de ºcoalã din partea Ministerului Învãþãmântului
Public, Inspectoratului ªcolar Judeþean Ilfov, precum ºi a altor
asemenea instituþii ºi organizaþii. Redãm mai jos câteva
documente ce se referã la aniversãri, la unele mãsuri ce trebuiau
luate, cu intenþia de a sublinia aspecte privind sovietizarea
învãþãmântului românesc în acele vremuri. Sã ne amintim cã
România fusese recent proclamatã „Republicã Popularã”, cu o
nouã Constituþie, copiatã dupã cea stalinistã din 1936. Preºedinte
al Consiliului de Miniºtri era dr. Petru Groza, iar din aprilie
1948, Lucreþiu Pãtrãºcanu, reprezentantul comunismului naþional,
se afla în puºcãrie.

(1) 3 ianuarie 1949. Aniversarea Republicii se va sãrbãtori
astfel: Sâmbãtã 8 ianuarie 1949 dupã ultima orã de curs din
program, directorul ºcolii ºi elevii se vor aduna în sala de
festivitãþi. Directorul sau un membru al corpului didactic va
vorbi despre însemnãtatea datei de 30 Decembrie, despre
realizãrile primului an R. P. R. Dupã conferinþã, va urma un
program de recitãri ºi coruri potrivite evenimentului sãrbãtorit.
Materialul este extras din Hotãrârea Ministerului ªcoalelor ºi
Ziarul Scânteia.

(2) 7 ianuarie 1949. Ministerul Învãþãmântului Public cãtre
Inspectoratului ªcolar Judeþean Ilfov. Comemorarea a 25 ani de
la moartea lui V.I. Lenin se va face în modul urmãtor: ªedinþa
instructiv-educativã va fi de lucru, fie de analiza muncii din
sãptãmâna 17-22 ianuarie, va fi toatã închinatã memoriei lui
Lenin. Se vor citi texte din sau despre Lenin, se vor recita,
eventual, poezii potrivit cu aceastã comemorare. Se va citi
jurãmântul lui Stalin la mormântul lui Lenin. În ziua de 21 ianuarie
a.c., dupã ultima orã de curs, directorul sau alt membru al corpului
didactic, va evoca în 15-20 minute, în faþa tuturor profesorilor ºi
elevilor adunaþi, figura marelui Lenin.

(3) 1 martie 1949. Ordinul Ministerului Învãþãmântului Public.
Sãrbãtorirea zilei de 8 martie. În ºedinþa cu pãrinþii ce precede
aceastã datã sau la Cãminul Cultural, se va vorbi despre femeile
care s-au distins pe tãrâmul ºtiinþei ºi artei, despre eroinele muncii
sau eroinele luptei pentru libertate din þara noastrã sau din alte þãri
în frunte cu URSS. Se va face comparaþie între felul de viaþã al
femeilor din þãrile capitaliste ºi între felul de viaþã al femeilor din
URSS, din patria noastrã ºi þãrile democraþiei populare (lipsa de
drepturi politice, lipsa unei salarizãri egale cu bãrbatul la muncã
egalã, lipsa protecþiei mamei ºi copilului în þãrile capitaliste). Elevii
vor confecþiona diferite obiecte simple, dar folositoare, iar în ziua
de 8 martie le vor  oferi mamelor. Se vor face daruri ºi personalului

de serviciu. Se va organiza o serbare. Programul va consta din:
cântece, jocuri, scenete cunoscute de elevi dinainte.

(4) 22 aprilie 1949. Ordonanþã a Ministerului Învãþãmântului
Public. Anul acesta 1 Mai, ziua solidaritãþii internaþionale a celor
ce muncesc, se sãrbãtoreºte ºi în þara noastrã sub semnul luptei
pentru Pace ºi Socialism. În lumea întreagã forþele democratice
ºi antiimperialiste, în frunte cu URSS, cresc ºi se întãresc mereu
luptând pentru apãrarea pãcii ºi a culturii împotriva imperialiºtilor
aþâþãtori la rãzboi. În ºcoli, este primul an de aplicare a legii
pentru Reforma Învãþãmântului ºi se culeg primele roade ale
traducerii în viaþã a acestei legi. Dupã exemplul înalt al oamenilor
muncii din fabrici ºi de pe ogoare, care luptã pentru depãºirea
Planului de Stat, luptã pentru pace ºi socialism, elevii trebuie ºi
ei sã întâmpine aceastã zi cu angajamente de necontenitã ridicare
a nivelului lor la învãþãturã ºi a celui ideologic pentru a putea
contribui în mod conºtient ºi activ la construirea socialismului în
þara noastrã. Secþia de învãþãmânt a Comitetului Provizoriu
Judeþean, directorii de ºcoli, membri corpului didactic ºi elevii
trebuie sã dea o deosebitã importanþã pregãtirii acestei sãrbãtoriri.
ªedinþa instructiv-educativã din intervalul 27-30 aprilie va fi
destinatã atât în învãþãmântul elementar cât ºi cel mediu, pregãtirii
sãrbãtoririi zilei de 1 Mai. Ordinea de zi:

a. Prelucrarea fãcutã de învãþãtor sau diriginte privind
însemnãtatea zilei de 1 Mai ºi despre lupta pentru apãrarea pãcii
ºi a culturii pe care o duc Republica noastrã popularã, þãrile de
democraþie popularã ºi oamenii din întrega lume, sub conducerea
Uniunii Sovietice, nebiruitul stegar al pãcii ºi al culturii celei mai
înaintate. În legãturã cu aceasta se va prelucra Manifestul
Congresului Mondial al Partizanilor Pãcii. Se va arãta cum
oamenii muncii de la noi ºi tineretul întreg au întâmpinat ziua de
1 Mai cu întreceri socialiste, depãºiri de norme, împlinire ºi
supraîmplinirea Planului de Stat. Elevii trebuie sã-ºi înzeceascã
puterile pentru a termina anul ºcolar în cele mai bune condiþii
pentru ei ºi pentru patrie, care are nevoie în mãreaþa muncã de
construire a Socialismului de noi ºi noi cadre bine pregãtite.

b. Se vor lua angajamente de neîntreruptã ridicare a nivelului
la învãþãturã, prin organizarea cercurilor de meditaþii în care elevii
sã se ajute între ei.

c. Discuþii libere asupra pregãtirii tehnice a participãrii elevilor
în numãr cât mai mare la sãrbãtorirea zilei de 1 Mai.

d. Exerciþii de defilare cu grupe de clase, cu toatã ºcoala, dupã
îndrumãrile învãþãtorilor ºi profesorilor de educaþie fizicã.

2. Materiile de studii din acelaºi interval de timp vor fi legate
toate de 1 Mai. Elevii vor învãþa poezii ºi cântece adecvate, luate
din Îndrumãtorul cultural pe mai al Ministerului Artelor ºi
Informaþiilor. Vor învãþa în mod deosebit „Marºul de luptã al
Tineretului Democrat” de A. Novicov.

3. În fiecare clasã se va alcãtui un numãr festiv al Gazetei de
Perete pentru 1 Mai. El va cuprinde un articol de fond despre
însemnãtatea zilei, 2-3 articole de angajamente concrete ale
elevilor în cinstea zilei. În numãrul urmãtor al gazetei se va scrie
în ce mãsurã au fost realizate ºi se vor analiza cauzele care au
împiedicat eventuala lor nerealizare integralã  ºi un reportaj despre
cum se desfãºoarã în ºcoalã pregãtirea pentru sãrbãtoare.

4. Directorul fiecãrei ºcoli, diriginþii ºi corpul didactic,
personalul administrativ ºi de serviciu, precum ºi comitetul de
elevi vor organiza, antrenând pe toþi ceilalþi, o sãrbãtoreascã
pavoazare interioarã ºi exterioarã a ºcolii.

5. În ceea ce priveºte participarea elevilor la mitingul ºi parada
de 1 Mai, Secþia de Învãþãmânt a Comitetului Provizoriu Judeþean
va þine tot timpul legãtura cu Comisia Localã de pregãtirea zilei
de 1 Mai ºi cu ºcoala UTM.

6. Pentru buna prezentare la paradã se vor face exerciþii de
defilare pe localitate sub conducerea profesorilor de educaþie
fizicã.

7. La defilare elevii ºi elevele vor purta steaguri, steguleþe,
portrete ºi pancarte pregãtite din timp. Ei vor fi îmbrãcaþi pe cât
posibil cu cãmãºi ori bluze albe sau de culoare deschisã ºi
pantaloni ori foi de culoare închisã spre negru.

În învãþãmântul preºcolar ziua de 1 Mai va fi sãrbãtoritã astfel:
Începând din ziua de 27 aprilie a.c. educatoarele vor explica pe

înþelesul copiilor semnificaþia zilei de 1 Mai ºi împreunã cu ei vor
face pavoazarea grãdiniþei sau cãminului. Sâmbãtã 30 aprilie se va
organiza o serbare la care vor fi invitaþi pãrinþii. Educatoarea va
spune o poveste legatã de ziua de 1 Mai, în care sã sublinieze dorinþa
tuturor oamenilor muncii pentru pace ºi necesitatea luptei pentru
menþinerea ei, cât ºi avântul în muncã în URSS, Republica noastrã
ºi þãrile cu democraþie popularã. Va urma un scurt program artistic
format din cântece ºi jocuri populare, jocuri româneºti, sovietice ºi
al minoritãþilor conlocuitoare. Vor fi cântate cântecele urmãtoare:
Marº, La fereastra grãdiniþei, Primãvara, Þara noastrã o iubim,
Tractorist voi fi ºi eu, Gospodinele, Cu ciocan ºi cleºtiºor.
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Vasile GRIGORE

Mai de demult – las’ cã nici acum nu suntem prea departe –

omul îºi punea nãdejdea mai degrabã în forþe ºi energii

inexplicabile decât în raþiune. O boalã dacã te lovea, spitalul era

locul unde mergeai sã mori. Natura prepotentã, nedreptãþile,

justiþia aproximativã, subiectivã cel mai adesea, mai ales când

erai mai nevolnic decât adversarul, te obliga sã recurgi la forþe

oculte. Cartea de blestem era un element probator decisiv al

sistemului juridic, însã blestemul era ºi rãzbunarea celor

neputincioºi. Când interveneau comunitãþi cu mentalitãþi

esenþialmente rurale ca ale noastre, care participau cu mic, cu

mare, „cu cãþel ºi cu purcel” la o judecatã, spectacolul devenea

grandios, demn de cele mai futuriste montãri. Un regizor ca

Andrei ªerban a preluat multe din elementele de spectacol care

acompaniau actul juridic valah.

Un celebru caz de „rãzbunare prin blestem” este cel care a dat

naºtere expresiei „gurã de Târgoviºte”. Este contemporan

evenimentelor narate în paginile de faþã. În 1819 domnul Alexandru

Suþu anula dreptul de proprietate al târgoviºtenilor asupra moºiei

oraºului ºi o da zestre fiicei sale Ecaterina la cãsãtoria cu Emanoil

Bãleanu. Veniþi la judecata domneascã, unde nu ºi-au gãsit

dreptatea, târgoviºtenii s-au strâns cu mic, cu mare, în faþa bisericii

Popa Cozma, având pe cap rogojini aprinse fãcute sul, iar în mâini

lumânãri albe, mari de un stat de om ºi jalba înfiptã în proþap.

Astfel „echipaþi” au intrat în bisericã ºi trecând pe la toate icoanele

l-au blestemat pe vodã cu tot neamul lui pentru nedreptatea ce li se

fãcuse. Cert este cã evenimentul a înfricoºat toatã suflarea, mai cu

seamã cã în mai putin de un an, domniþa înzestratã ºi tatãl ei, vodã

însuºi, îºi vor da obºtescul sfârºit.

Erau vremuri când nedreptãþile erau multe ºi uneori frizau

absurdul. Plãºile, înfiinþate la 1775, erau administrate de doi

zapcii, de obicei un român ºi un strãin (grec, turc) a cãror principalã

îndatorire era strângerea impozitelor. Dupã ce sileau sãtenii prin

bãtãi, torturi ºi alte mijloace asemenea sã le dea ºi ce n-aveau,

mai pretindeau ºi o masã îmbelºugatã. La sfârºit, ridicându-se,

turcul poruncea sã i se plãteascã pentru cã-ºi tocise dinþii cu

mâncarea lor, de unde se nãscuse expresia dinþii pãrãsim, ceea

ce aratã cã nu era o întâmplare izolatã, ci devenise obicei.

Câte au trebuit sã sufere ogrezenenii pentru a ajunge sã se lege

prin blestem pentru a scãpa de împilãrile „grecoteiului” Vasile

Cozma, numai ei ºtiu, însã unele fãrâme le veþi afla din aceastã

paginã. Grecul, odatã cãsãtorit cu Maria din Cãtunu (Podiºor),

se va împãmânteni ºi nu va mai putea fi alungat cum ºi-ar fi dorit

sãtenii, devenind unul dintre puternicii locului. Dupã ani de

procese ºi mizerii, pãrþile vor ajunge la o pace relativã: Cozma

restituia banii luaþi samavolnic, iar sãtenii se obligau sã suporte

cheltuielile de judecatã.

„Sat Ogrãzeni

Adicã noi, cei mai jos iscãliþi, am dat credincios zapisul nostru

la fiteºcare, unu la altu, precum sã sã ºtie cã ne-am legat cu

acest zapis al nostru pentru toate pricinile ale lui jupân Vasile,

ca sã fie ºtiut tuturor, dã la mic pânã la mare, sã se scoale la

judecatã, cã toþi sânt pedepsiþi dîn vremea zaveri ºi toþi sânt

necãjiþi ºi prãdaþi ºi bãtuþi ºi înjuraþi ºi or la ce zabetie pârâþi de

dânsul ºi sântem cheltuiþi, cãci sã trage pã la unii din noi sãrãciia

din pricina lui. ªi acum, aºa am fãcut legãtura noi cu jurãmânt

ºi cu blestem ºi cu mare zoru, care nu s-o þinea dã aceastã

legãturã ºi nu s-a þinea dã aceastã prinsoare ºi o cârmi dã

cheltuialã sau dã treapãd, mãcar or la bine or la rãu, dovedindu-

l cã cârmeºte or din ce, aºa sânt legaþi cu jurãmânt ca sã

meargã aceºtiia de mai jos iscãliþi, sã meargã sã-i dea foc casi

ºi sã-i goneascã din sat afarã, ca unul ce nu þine cu satul ºi

prieten ºi vecin cu dracu. Dar noi sã ne þinem fraþilor toþi unul

cu altul, ca doar sã ne scape Dumnezeu dã zavistiia ºi dã

pizmaºu satului, iar care nu s-o þinea de aceastã legãturã, toate

ale pãmântului sã putrezeascã, heru ºi oþelul, tisa ºi arama sã

putrezeascã, iar trupul acelui rumân care nu s-o þinea de aceastã

legãturã sã nu mai putrezeascã.

ªi când s-au fãcut acest zapis au fost ºi aceºti oameni care

mai jos sã vede.

[Pun degetul 67 de sãteni, printre care Stoian Podaru, Jipa sin

Ralea, Pârvu Gogona, Dumitru sin Neguþ, Dinu Tinpuriu etc.]

ªi cu toþi sântem dinpreunã adevãraþi.

ªi am scris eu, popa Gheorghe, cu zisa lor ºi martor.

1830 mart 13.”

Bibliografie:

DANIC, Fond Înaltul Divan, 40/1831, f. 2r-v, 3.

Dan Horia Mazilu, O istorie a blestemului, Iaºi, Editura

Polirom, 2001.

C. D. Severeanu, Din amintirile mele, ediþie de C-tin

Rezachevici, Bucureºti, 2008, p. 534.

Vremea
înfricoºatelor

blesteme

Introducerea Regulamentului Organic a intensificat

ºi mai mult exploatarea þãrãnimii de cãtre boieri. Sãtenii

din Ogrezeni ºi Hobaia s-au ridicat imediat la luptã

împotriva arendaºilor. Astfel, chiar în toamna anului

1831, ceata haiducului Ioniþã Buºtea le-a venit în ajutor,

devastând casa arendaºului din Hobaia. Curând însã,

polcovnicul Vasile Cosma, arendaºul moºiei Ogrezeni

a mãnãstirii Mihai Vodã, în fruntea unei potere de 12

dorobanþi cãlãri a reuºit sã-l prindã pe haiducul Buºtea.1

Acest arendaº, de ani de zile îi cãznea pe sãtenii din

Ogrezeni prin cele mai neomenoase procedee, cãrora

„le-a ajuns cuþitul la os”.2

În primãvara anului 1832, ceata haiducului Ioniþã

Tunsu hotãrãºte sã rãzbune satul Ogrezeni ºi sã le

facã dreptate pentru toate. El a profitat de starea de

spirit a þãranilor, care erau în mare fierbere ºi

nemulþumiþi din cauza „egzamplarurilor cu ponturi”,

cum numeau ei circulãrile difuzate oficial la sate, prin

care se aduceau la cunoºtinþã dispoziþiile

Regulamentului Organic cu privire la obligaþiile

satenilor faþã de stãpânii ºi arendaºii de moºii. Noua

legiuire împovãra pe þãrani la clacã, prin introducerea

nartului (normei) ºi alte adeturi. Întrucât ea intra în

vigoare la 23 aprilie 1832, stãpânii de moºii ºi

arendaºii întreprinseserã o adevãrata ofensivã pentru

supunerea clãcaºilor la noile rânduieli, dând legii o

interpretare pãgubitoare sãtenilor. Între þãrani ºi

arendaºul din Ogrezeni se iscaserã conflicte grave.

Mizând pe sprijinul sãtenilor, ceata haiducului

Ioniþã Tunsu a lovit conacul lui Vasile Cosma de la

Ogrezeni ºi „negãsindu-l pe acesta, i-a luat tot ce a

avut”3, cum avea sã se plângã mai târziu autoritãþilor.

Prin acest atac, ceata condusã de Tunsu nu numai cã

dãdea o lecþie acestui ºef de poterã, care urmãrea pe

haiduci cu un zel deosebit, ci rãzbuna totodatã pe

locuitorii din Ogrezeni pentru numeroasele nedreptãþi

sãvârºite de cãtre acest arendaº. Cosma le lua þãranilor

sume de bani peste cele legale, în numele dãrilor

pentru moºie. La aceasta trebuie adãugat faptul cã,

pentru atitudinea favorabilã manifestatã în trecut faþã

de revoluþia lui Tudor Vladimirescu, locuitorii din

Ogrezeni fuseserã aspru pedepsiþi de acelaºi Cosma.4

Conflictul devenise acum deosebit de ascuþit, având

rãdãcini adânci în trecut. Sãtenii din Ogrezeni au fãcut

legãmânt între ei sã lupte neobosit împotriva abuzurilor

sãvârºite de Vasile Cosma, hotãrând sã dea foc casei

aceluia dintre ei care s-ar desolidariza de aceasta luptã

împotriva arendaºului.5

Când ceata lui Tunsu a intervenit în acest conflict,

sãtenii ºi-au manifestat deplina lor satisfacþie. Ei nu

numai cã nu s-au conformat dispoziþiilor care le cereau

sã intervinã împotriva cetei, ci din contrã „au privit la

dânºii ºi râdeau”. Sãtenii „vreun ajutor nici cum n-au

fãcut”, reclama arendasul Cosma dupã aceea, ºi „nici

au luat la goanã, nici arme mi-au dat ca sã mã rãzboiesc

cu ei”6, adicã cu haiducii. Mai mult, sãtenii i-au tratat

pe haiduci cu fripturã de miel, rânduind lucrurile în

aºa fel ca potera, aflatã foarte aproape, sã nu simtã

nimic.

Neputincios, Cosma cãuta sã se scuze cã urmãrirea

lui, timp de douã luni, din iunie pânã în august 1832,

nu dã rezultate din cauza sãtenilor care-l informeazã

pe Tunsu de toate miºcãrile sale.7

[Extras din studiul inedit Monografia comunei

Ogrezeni, lucrare pentru Gradul I, 1985, p. 21-23,

Universitatea Bucureºti, conducãtor ºtiinþific Lucian Boia.

Nota Redacþiei: Trimiterile din notele de subsol la

DANIC, Fond Înaltul Divan, sunt greºite (4625/1830

este 40/4625/1831) sau nu se regãsesc (425/1831 ºi

2098/1832).]

1 S.I. Gârleanu, Haiducul Nicolae Grozea, Bucureºti,

Editura Militarã, 1968, p. 40-41.
2 Ibidem, p. 56.
3 DANIC, Fond Înaltul Divan, 2098/1832, f. 15.
4 Ibidem, 4625/1830, f. 2-3.
5 Ibidem, 425/1831, f. 2.
6 Ibidem, f. 5.
7 Ibidem, f. 16.
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Ogrezeni

Comori neºtiute
Vasile GRIGORESCU

Ar fi fost poate mai corect sã le fi zis uitate sau ignorate, însã preferãm sã
scoatem în evidenþã pãrþile bune ale întâmplãrilor în speranþa cã odatã,
cândva, va fi altfel, vom deveni mai responsabili. O fi un dat al nostru a le
neglija... Alþii, mai firoscoºi, numai de pe urma ideii cã ele existã ar fi
învârtit afaceri colosale, ar fi scos bani frumoºi de la vizitatorii atraºi de
zvon. Sunt comunitãþi întregi, ba chiar regiuni, din vestul Europei, ca ºi de
mai aproape, din Grecia sau Turcia, care
trãiesc – ºi trãiesc bine, curat, comod – de
pe urma „poveºtilor”, a industriilor
culturale.

În scurta istorie de faþã va fi vorba despre
douã monumente funerare a cãror
expresivitate impresioneazã ochiul iubitor
de frumos ºi care ar fi meritat, prin prisma
personalitãþilor care graviteazã în jurul lor,
sã fi atras de mult atenþia publicului.

Pe o laturã, în exteriorul bisericii
mãnãstirii Samurcãseºti (Ciorogârla-IF),
se gãseºte o piatrã de mormânt cu proporþii
ºi o eleganþã desãvârºitã. Sculptatã într-o
marmurã de cea mai bunã calitate,
încadratã de un brâu din viþã de vie,
inscripþia chirilicã, în limba românã,
glãsuieºte:

<SUPT ACEASTÃ PIATRÃ S-
ODIHNEªTE / AGATIA MONAHI[A]
NUMITÃ PE / MIRENIE ANASTASIA
GHEORGHIADI / FOSTÃ SOÞIE
RÃPOSATULUI DO / CTORU
TEODOSIE GHEORGHIADI /
NÃSCUTÃ CARACAªI LA ANU
1807 / GHENARIE 6 ªI ÎNCETATÃ
DIN VIAÞÃ / LA ANU 1855
DECEMVRIE 25>

Publicarea ei aici nu este ineditã, fiind
cunoscutã de mult literaturii de specialitate (Buletinul Comisiunii
Monumentelor Istorice, XIX, iul.-sep. 1926, p. 123). Nu acelaºi lucru se
poate spune despre cea (re)descoperitã la biserica cu hramul Sf. Dumitru
din satul Bãlãºoeni (com. Ogrezeni-GR). Adevãratã operã de artã, dupã
cum ºi din imagine se poate observa, comparabilã oricând cu una provenitã
din atelierele sculptorilor Storck, la origine trebuie sã fi fost aºezatã la
cãpãtâiul unui mormânt. Inscripþia pe care o poartã, în alfabet chirilic de
tranziþie, întãreºte supoziþia noastrã:

<Ioan Gheorghiadis / Nãscut la 1842 / [septem]brie 22 / Mort la 20
/ Iulie 1845>

Este evident cã între cele douã monumente funerare este o legãturã cât se
poate de directã. Cercetând Arhivele, aflãm cã la 2 mai 1835 „Ignat Iacovencu
vinde dumnealor doctorului Teodosie Gheorghiadis ºi Anastasia Gheorghiadis,
soþia sa, moºia Ogrezeni ce-i zice ºi Bãlãºoieni cu 2000 de taleri”.

„Dumnealui coleºnic sovetnic” Ignatie Iacovenco, înalt funcþionar rus la
consulatul din Bucureºti, a sosit în Valahia pe la 1812, în cancelaria lui
Bulgakov, cu ocazia Pãcii de la Bucureºti, când s-a cedat Basarabia. Stabilit
definitiv la noi, s-a cãsãtorit cu Elena, una dintre fiicele bunului doctor
Constandinache Caracaº, întemeietorul Spitalului Filantropia, pe care spaþiul
nu ne permite sã-l prezentãm dupã cum s-ar fi meritat.

O altã fiicã a doctorului Caracaº, Ecaterina, cãsãtoritã cu generalul Ioan
Obobescu, va fi mama omului de vastã culturã Alexandru Odobescu. Cum
ºi Anastasia era fiica doctorului Caracaº, prin urmare era mãtuºa autorului
Doamnei Chiajna.

De cealaltã parte, soþul ei, doctorul Teodosie Gheoghiadis, studiase
medicina la Halle, în Prusia ºi era fratele mult mai cunoscutului Ilarion
Gheorghiadis, episcopul Argeºului ºi sfãtuitorul de tainã al lui Tudor
Vladimirescu, acela despre care se zicea cã „Tudor a fost doar braþul miºcãrii,
cãci capul a fost Ilarion”. Doctorul Gheorghiadis a murit în anul 1844, nu
mai înainte de a strânge o avere frumoasã ºi de a ctitori de zid, împreunã cu
Anastasia, biserica satului Bãlãºoeni, de la a cãrei sfinþire nu credem cã ar
fi putut lipsi episcopul Ilarion al Argeºului ºi celelalte rude apropiate.

Se cunoºtea pânã acum ca unic moºtenitor al soþilor Gheorghiadis un fiu,
George, care moare în 1864, mai înainte de a atinge majoratul ºi fãrã a lãsa
descendenþi. Prin urmare, moºia Bãlãºoeni va trece în proprietatea fratelui
ºi surorilor Anastasiei (Grigore Caracaº, Elisa Theremin, Ecaterina
Odobescu ºi Anica Deºliu), care o vor vinde în 1866 lui Vasile Steriu. Cu
ajutorul inscripþiei de la biserica Bãlãºoenilor, cunoaºtem de acum cã soþii
Gheorghiadis au avut încã un fiu, mort în vârstã de nici trei ani ºi cãruia
mama îndureratã i-a ridicat un impresionant monument comemorativ.

Cât despre Anastasia, sã-l lãsãm pe nepotul ei, Alexandru Odobescu, sã ne
povesteascã într-o scrisoare cãtre Ioan Odobescu din 28 decembrie 1855:

„Iubite papa, / Scrisoarea ce o fãgãduiam mamii a fost popritã de o
împrejurare foarte tristã; socoteam cã mai întârziind o sã am ºtiri mai bune
a vã da despre tante Anastasi; dar din nenorocire a fost dimpotrivã; biatã
tante, dupã lungi ºi dureroase suferinþe, ºi-a dat sufletul în noaptea de
Crãciun; a doua zi trupul ei a fost dus ºi înmormântat la mãnãstirea
Samurcãºeºti, în care intrase ca cãlugãriþã.”

Promitem sã revenim cu un material mai amplu referitor la importantele
personaje cu atât de strânse legãturi cu biserica Sf. Dumitru din Bãlãºoeni,
pentru cã sunt aspecte care intereseazã profund istoria localã, cu interferenþe
ample în cea naþionalã.

[Mulþumim P.C. Preot V.V. Dumitrescu pentru sprijinul oferit.]

Bibliografie:
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Reflecþii asupra gestionãrii financiare
 a costurilor în industria localã a construcþiilor în

perioada interbelicã ºi postbelicã.
Un om, o casã, un destin

AAAAACTUCTUCTUCTUCTUALITALITALITALITALITAAAAATE / ECONOMIETE / ECONOMIETE / ECONOMIETE / ECONOMIETE / ECONOMIE

S-a încheiat recent ºi cu rezultatele cunoscute sesiunea de

bacalaureat din acest an de graþie, lumea ºcolii se aflã ºi nu prea,

în vacanþa binemeritatã, în timp ce orizontul apropiat prefigureazã

incertitudini ºi îngrijorãri, mai mari sau mai mici. Între acestea,

pe prim plan ºi surprinzãtor, ca tensiune ºi amploare, par a fi cele

consecutive finalizãrii, cam pompieristice, a dezbaterilor publice

vizavi de oportunitatea ºi mai ales, conþinutul Statutului Elevului,

un document premierã în istoria ºcolii româneºti, prin care

iniþiatorii MENCS ºi CNE îºi propun o reglementare unitarã ºi

sistematizarea, în acord cu spiritul vremurilor, a unei realitãþi

sociale, complexã, secularã ºi mereu actualã, aceea a relaþiei

profesor-elev. Deºi cadrul legislativ referitor la aceastã temã (LEN,

ROFUIP etc.), este, în bunã mãsurã acoperitor, experienþa

educaþionalã din ultimii ani, ca ºi practica de zi cu zi, impun cu

necesitate mãsuri ameliorative, inclusiv pe segmentul normativ,

prin perfecþionãri ºi completãri de norme juridice, a cãror expresie

se doreºte a fi ºi acest nou proiect de Statut al elevului, contestat

ab-origine, vehement ºi nu fãrã temei, cum o dovedesc luãrile de

poziþie ale unora dintre actorii implicaþi, cadre didactice îndeosebi

(vezi Tribuna Învãþãmântului, iulie a.c.).

De aceea credem cã nu este prea târziu, pentru ca atenþia

factorilor competenþi, decizionali în primul rând, sã se concentreze

cu responsabilitate ºi bona fides asupra argumentelor critice,

obiectuale ºi severe, exprimate, uneori patetic, de oameni ai

catedrei sau specialiºti preocupaþi de destinele educaþiei, care au

studiat ºi analizat proiectul de statut al elevului, lansând semnale

argumentate, utile ºi demne a fi luate în seamã. Avem în vedere

contradicþia evidentã dintre înscrierea ºi raportarea fireascã la

valorile supreme ale educaþiei, ale oricãrei comunitãþi de elevi, pe

de o parte ºi modul disproporþionat în care acestea se regãsesc în

sfera concretã a reglementãrilor, excesul de norme, în special în

capitolul „drepturi”, unele aberante, altele tendenþioase, care trimit,

volens-nolens, cãtre „suspiciuni rezonabile”, ca sã parafrazãm

aceºti termeni tot mai frecvenþi în vocabularul cotidian. A statua

printr-un act normativ, girat de întâiul demnitar al educaþiei, a

dreptului unei clase de elevi din învãþãmântul secundar superior,

de a solicita schimbarea, printr-o simplã cerere, a unui profesor,

sau a „legifera” aºa zisul feedback anonim, atestã fãrã doar ºi

poate necunoaºterea ºi neînþelegerea naturii specifice a

raporturilor de muncã ale unui cadru didactic cât ºi incapacitatea

sau lipsa voinþei de a sesiza pericolul grav la adresa climatului

ºcolar, în prezent ºi mai ales, în viitor.

Continuând seria de întrebãri, logice ºi pertinente, pe care

prof. dr. Cristina ªtefan ºi le pune, în articolul sãu, excelent ºi

dedicat, ne hazardãm, la rândul nostru, într-o anticipare absurdã,

dar posibilã în þara tuturor posibilitãþilor. Iat-o: cererea de

schimbare a profesorului X, de la clasa Y, a ºcolii Z, cu „temeiul”

aferent ºi semnãturile a 2/3 din elevi, este înregistratã, directorul

emite decizia în termen legal, profesorul o contestã, administrativ

ºi în contencios, litigiul ajunge acolo Sus, unde apãrarea invocã

legea supremã ºi de aici la... CCR unde se constatã, chiar la

primul termen, cã prerogativa „democraticã” autoacordatã elevilor

prin Statutul propriu, încalcã dreptul la muncã, stabilitate ºi

imagine al... profesorului!, fiind... neconstituþionalã! Cui

prodest?! Zeloºenia normativistã a autorilor proiectului de Statut

al elevului „coboarã” ºi în zona comunã ºi cotidianã a relaþiei

dintre mentor ºi învãþãcel, prin interdicþii de tot felul ºi reglementãri

de incident în numele aºa zisului drept la imagine al acestuia.

Orice dascãl se confruntã, în carierã, cu acte de conduitã

perturbatorie din partea unor elevi, inclusiv în momente de

concentrare maximã asupra conþinutului ºtiinþific al lecþiei, reacþia

sa promptã fiind nu numai necesarã ci ºi obligatorie, fapt ce îi

permite, graþie experienþei ºi pregãtirii sale psihopedagogice,

identificarea rapidã a „sursei”, atenþionarea adecvatã cu privire la

consecinþe pentru sine sau ceilalþi ºi continuarea activitãþii.

Interzicerea expresã pentru diriginte ºi profesor sã admonesteze

un elev, când acesta sãvârºeºte abateri ce afecteazã ordinea ºcolarã,

înseamnã a-l condamna la pasivitate, eventual „revoltã” interioarã,

pe de o parte ºi, pe de alta, eliminarea unui principiu didactic

valoros precum s-a dovedit a fi dintotdeauna principiul

exemplului. Sunt ºi alte zone ale proiectului de Statut al elevului

unde rigoarea normativã nu este la ea acasã prin soluþii ce par a fi

consecinþa unui anume subiectivism, astfel cã impresia de

document „direcþionat” ºi formal nu poate fi evitatã ºi nici

înlãturatã în totalitate.

Va avea Educaþia un Statut al Elevului la început de an ºcolar?

Dacã da, evenimentul ar constitui o premierã pentru ºcoala

româneascã, dacã nu, întârzierea sau absenþa sa vor fi motivate

(ºi) pe temeiul cã o reglementare fugitivã ºi rigidã nu este pe

deplin oportunã într-un domeniu sensibil.

Va avea Educaþia
un Statut al

Elevului?

În plinã ºi canicularã varã, parcã nici toate

funcþiile organismului nu mai lucreazã la

capacitatea normalã. Asfaltul danseazã în zare

invitând cãlãtorul sã-ºi închipuie o fata

morgana de culoarea catranului. Cu toate

acestea ce te îmbie la reveria rãcoroasei umbre,

lucrãrile Clubului de Istorie bolintinean nu au

pauzã. Ediþia din 16 iulie 2016 s-a desfãºurat

sub tema „Documente, date, întâmplãri privitoare la satele din jurul Bolintinului” ºi a avut ce dezbate.

Debutul a stat sub semnul felicitãrilor adresate d-lui Marius Niþescu, proaspãt primar al comunei Floreºti-Stoeneºti ºi a urãrilor

de bun venit celor ce pentru întâia datã au cãlcat pragul Clubului.

Apoi, conform unui obicei intrat în tradiþie, s-au trecut în revistã

noutãþile culturale din zonã ºi s-au vizionat ultimele achiziþii

din acest domeniu: fotografii, cãrþi, documente etc. Proaspãt

debutantã editorial, Florentina Grigore a adus o stare de bunã

dispoziþie recitând din ultimele creaþii, accentuatã de poveºtile

ºi imaginile din periplul iberic susþinute de ªtefan Crudu.

Domnul Florin Iordache, în stilul cu care ne-a obiºnuit, ne-a

prezentat o adaptare liberã dupã Caragiale cu personaje din

zilele noastre.

A urmat „miezul problemei”, abordarea temei stabilite, pentru

care s-au înscris la cuvânt Vasile Grigore (aspecte monografice

din satele Hobaia ºi Floreºti), ªtefan Crudu (despre vizita, în

1939, a fostului ºi viitorului rege Mihai în comuna Bolintin

Deal), pr. Vasile Valeriu Dumitrescu (aspecte monografice ale

comunei Cãscioarele), Corneliu State (file din Arhiva ºcolii

Stoeneºti), Niculae Stoica (familia Niculescu-Dorobanþu ºi conacul de la Dârvari). Fiecare prezentare a fost acompaniatã de discuþii

care au îmbogãþit conþinutul subiectului expus.

Precum anunþam în paginile revistei noastre, o temã adiacentã a acestei ediþii a Clubului urma sã fie o strãveche artã marþialã – arcul

japonez. Ea a fost susþinutã, pasionat ºi documentat, de un vechi practicant al acestei arte, domnul Marian ªtefan, care urma sã

cãlãtoreascã în Olanda în vederea susþinerii examenului pentru 4 dani.

Dar este momentul de a-i numi pe cei care au avut prilejul a se bucura de aceste interesante momente ºi a-ºi îmbogãþi zestrea de

cunoºtinþe: Florin Iordache, Dragoº Haralambie, Mihaela Haralambie, Marian ªtefan, Nicolae Ciubuc, Niculae Stoica, Mioara

Mãnescu, Marian Grigore, Corneliu State, Florentina Grigore, Ani Cârciumaru, Adriana Pãduraru, Raul Cârciumaru, Iulian Bãeþel,

Vasile Valeriu Dumitrescu, Marius Niþescu, ªtefan Crudu, Floricã Dan, Constantina Chiva, Dinu Marin, Ciprian Necºuþu, Dinu

Grigore, Vasile Grigore.

În privinþa urmãtoarei ediþii a Clubului de Istorie, la invitaþia domnului Marius Niþescu, ea se va desfãºura la Floreºti, într-un

cadru care promite a fi special, în ziua de 17 septembrie, începând cu orele 14.00. Tema, cum altfel, se va referi la „Aspecte din

trecutul satului Floreºti”.

Vã aºteptã cu drag pe toþi iubitorii de istorie, pe cei care doresc sã se respecte valorile acestui neam.

Motto: Marinicã, când mã uit înapoi, îmi vine sã mor ºi sã plâng, dã ce, Marinicã, dã ce? (Aspazia Budac)

Bolintinul din Vale, o localitate atestatã încã din anul 1433, de-a lungul timpului s-a „confruntat” cu multe dileme în dezvoltarea

sa de la o aºezare micã, strânsã în jurul mãnãstirii Bunavestire, la marile proiecte de construcþii din perioada interbelicã: Cãminul

cultural, format din salã de spectacole, unde s-au turnat numeroase filme de epocã printre care ºi celebrul De ce trag clopotele,

Miticã, în regia lui Lucian Pintilie, poduri peste Argeº ºi Sabar; Judecãtoria de plasã; Gimnaziul industrial etc.

Articolul de faþã este unul atipic ºi pregãteºte terenul pentru o cercetare amãnunþitã a principalelor proiecte realizate de-a lungul

timpului în Bolintin Vale, care va fi gãzduitã în urmãtoarele numere ale revistei Sud. Vom analiza atunci importanþa unui proiect, a

existenþei unui lãcaº de cult, a construirii unei case în viaþa unei comunitãþi.

Apãrutã la sfârºitul secolului XVIII, contabilitatea de gestiune este de provenienþã anglo-saxonã ºi a cunoscut douã etape în

dezvoltarea ei ca ramurã ºtiinþificã:

– etapa interbelicã, în care se foloseºte terminologia  de contabilitate de producþie ºi se calculeazã costul de producþie. În cazul

construcþiei podului peste Argeº, exemplificãm prin costurile principale pentru construcþie, studiul iniþial al proiectului, numãrul de

salariaþi pe categorii de specialiºti (de la muncitori necalificaþi la ingineri), realizarea cofrajelor pentru construirea stâlpilor de

susþinere (pile), fixarea provizorie cu juguri transversale etc.

– etapa postbelicã, caracterizatã de apariþia termenului de contabilitate managerialã, care include  pe lângã calcularea costului de

producþie ºi activitatea de bugetare, analiza ºi controlul costurilor precum ºi apariþia elaborãrii  deciziilor.

Printre motivele care au condus la evoluþia contabilitãþii de gestiune, se remarcã necesitatea satisfacerii totale a clienþilor, reducerea

timpului necesar creãrii produselor ºi serviciilor, precum ºi creºterea calitãþii produselor ºi serviciilor oferite.

Herbert Simon (laureat al premiului Nobel pentru economie) sintetizeazã necesitãþile informaþionale ale managerilor care pot fi

satisfãcute de informaþiile oferite  de contabilitatea de gestiune astfel:

– sã permitã o constatare: „lucrurile merg bine sau rãu?”;

– sã atragã atenþia: „de ce probleme trebuie sã se intereseze?”;

– sã ajute la soluþionarea problemelor: „dintre diferitele soluþii, care este cea mai bunã?”.

(Simon, H.A., Centralization vs. Descentralization in Organizing the Controllers Department, Houston, Scholar Cook Co, 1978)

De asemenea, doresc sã împãrtãºesc cititorului câte ceva despre stãrile sufleteºti pe care le încearcã un om care îºi pierde casa

construitã cu forþe  proprii, din sãrãcie ºi din nevoia de a avea un cãmin ºi nu o singurã datã, ci de mai multe ori. O tragedie a

înstrãinãrii... Prima datã, fiind lucrãtor la Biblioteca de Împrumut „Deiu Bolintin” din Cernãuþi, azi în Ucraina, când, printr-o

nefericitã însã des întâlnitã situaþie în vremuri de rãzboi, din cauza bombardamentului o parte a clãdirii în care locuia cade, personajul

nostru povestea cum fugea din calea gloanþelor ºi obuzelor care brãzdau frumoasa stradã plinã de castani bãtrâni care începuserã sã

ardã, iar în goana spre libertate, alergând, îºi tot arunca privirea în spate cãtre cãminul în flãcãri, fugea ºi se uita în urmã, îndeptându-

se cãtre garã, ca mulþi alþii, pentru a-ºi salva viaþa. În spate lãsa totul, parcul plin de trandafiri unde ieºea vara sã citeascã, cele douã

sãli de lecturã unde punea gratuit la dispoziþia cititorilor cãrþile atât de iubite. Îºi aduce aminte cã îi rãmãsese în mânã o sacoºã cu cinci

cãrþi pe care tocmai le înapoiase o familie de evrei ºi cu care în anul 1947 a sosit la Bolintinul din Vale. Una dintre ele se aflã acum

în posesia mea ºi poartã apostila  Biblioteca de Imprumut „Deiu Bolintin” – Cernãuþi.

Ulterior, stabilitã la noi la Bolintin, din cauza unor conjuncturi tragice, va pierde ºi casa construitã aici. Este prima persoanã de la

care am înþeles cât de importantã poate fi o clãdire. Mai de mult nu realizam de ce îmi tot zicea cã atunci „când se uitã înapoi îi vine

sã plângã ºi sã moarã”, acum am înþeles cã uitându-se peste umãr îºi vedea casa arzând, tinereþea irositã, drumurile pline de foamete

ca refugiatã de rãzboi ºi viaþa nu tocmai bunã trãitã.

Pentru locuitorii urbei noastre un cãmin cultural, un pod peste Argeº, o ºcoalã nouã au însemnat dezvoltarea spiritului antreprenorial,

scãderea analfabetismului, creºterea gradului de civilizaþie etc. Am încercat sã reliefez importanþa unor lucrãri de construcþii prin ochii unui

refugiat de rãzboi, iar noi, cetãþenii urbei în general, am putea dezbate subiectul ºi altfel, am putea primi rãspunsuri la dilemele modernitãþii.

„Fiecare dintre aceste controverse sau dileme poate constitui subiectul unei dezbateri... Dezbateri care ar dori sã se finalizeze cu un rãspuns.

Dar singurul rãspuns sigur este cã nu existã un rãspuns sigur! Totuºi, controversa incitã, înfierbântã, genereazã dialogul, dezvoltã

creativitatea”. (Niculae Feleagã, Dincolo de frontierele vagabondajului contabil, Editura Economicã, 1997, p. 60).

Clubul de istorie
Ciprian NECªUÞU

Marian GRIGORE
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Mersul târgului
ªtefan CRUDU

26.06.2016 - Tomate la preþuri istorice!
Când credeam cã or sã scadã treptat, iatã cã m-am înºelat ºi

logica mea s-a dovedit greºitã. Preþurile – îndeosebi la roºii – au

fost foarte mari la intrarea în plinã varã. 4 sau 5 lei/kg este

exagerat de ridicat, chiar dacã sunt mari ºi frumoase. Conjunctural

sau nu, este totuºi mult prea scump! Toþi cumpãrã cantitãþi mici,

evident. Încerc sã înþeleg fenomenul, dar nu reuºesc. La fel, nu e

explicabilã nici menþinerea preþurilor la grâu când producþia din

acest an este record. Se pare cã presiunea speculanþilor, care

considerã cã la Bolintin pot sã fixeze preþuri mari (pentru cã

sigur sunt înþeleºi între ei!) dã rezultate bune pentru aceºtia, dar

ne goleºte buzunarele ºi ne uºureazã paporniþa. O problemã de

analizat, pentru cã viciazã regula pieþei libere.

3.07.2016 - Aºa º-aºa!
Este rãspunsul pe care mi l-a dat Mioara din Hobaia,

producãtoare adevãratã, la întrebarea mea despre cum i s-a pãrut

târgul. Ea, care þine la preþ pentru cã are produse proprii, cred cã

ºi-a dat seama cã toatã lumea vindea roºii. Legea cererii ºi a

ofertei a fãcut ca ºi preþurile sã scadã la 2,5-2 lei/kg. Calculele

fãcute pe baza a ceea ce a fost duminica trecutã au dat greº.

Evident cã în favoarea cumpãrãtorilor. Castraveþi puþini ºi de

calitate slabã. Ori prea mari, ori ofiliþi (plimbaþi de la o sãptãmânã

la alta). Încã sunt rãsaduri de praz, roºii, castraveþi ºi varzã de

toamnã. E timpul lor. Am luat ca sã fie (filosofia mea pãguboasã)

ºi sã-mi fac de lucru pânã la toamnã cu udatul.

10.07.2016 - Adio bulion!
Preþuri istorice la tomate: 4-5 lei/kg! Nici dacã erau trufandale

nu ar fi costat atât. Vânzãtorii au þinut la preþ cu dinþii. În târg

erau ºi multe rãsaduri de roºii la cub. Pentru solarii sau sere. Ar

fi o speranþã de reluare târzie a ciclului de producþie, dar e riscant,

nu se ºtie ce va fi peste 2-3 luni. Oricum, în viitorul apropiat se

vor schimba lucrurile în horticulturã. Dar, sigur e cã în acest an,

cu aceste preþuri la tomate, vom cumpãra bulion la conservã, cu

20% conþinut de tomate – aºa scrie pe etichetã.

17.07.2016 - Acalmie
Parcã netreziþi definitiv din somn, aºa mi s-a pãrut cã se

miºcau printre tarabe rarii cumpãrãtori din partea finalã a târgului.

Cumpãrau ce se mai gãsea, dupã ce marfa cea mai bunã se

vânduse. Preþurile însã, nu au scãzut pentru zarzavaturi ºi legume:

roºiile 3 lei/kg, la fel ardeii graºi sau capia, ceapa ºi morcovii. În

plin sezon, preþuri mari. Doar cartofii erau ieftini: 80 bani/kg.

Pepenii verzi (amestecaþi) 1 leu/kg, iar cei galbeni 2,5 lei/kg.

Usturoiul, scump ºi el: 12 lei/kg. Cerealele staþioneazã la preþuri

(12 lei/dublul) dar, dacã cumperi cu sacul eºti sigur pãcãlit. Multe

pãsãri, de toate rasele ºi vârstele, ca niciodatã – puþini clienþi

însã. Unele „pãsãri” mai colorate se urcaserã chiar pe tarabe.

Multã marfã, diversã ºi „plimbatã” pe tarabele intermediarilor,

care reprezintã circa 4/5 din total. Pe la brânzã ºi carne nu am

trecut, ca sã nu vãd/miros influenþa cãldurii ºi sã devin vegetarian.

Întrevãd preþuri mari în continuare. Oamenii cumpãrã cantitãþi

mici ºi mai des, pentru cã de a doua zi – roºiile mai ales – se

stricã chiar ºi în frigider. Sunt înþepate de musculiþe în faza de

coacere ºi se iniþieazã deprecierea care se propagã galopant. Seceta,

care se simte deja, va afecta sigur preþul legumelor de sezon.

24.07.2016 - Diversitate „preþioasã”
Dupã o noapte cu temperaturi tropicale, cãldura face legea în

târg. Tema secetei, amintitã insistent pe unele posturi TV,

influenþeazã sigur preþurile la produsele agricole. Nu mã refer

doar la cereale, dar ºi la cele mai multe legume ºi zarzavaturi.

Sigur cã necesitã udãri dese, se consumã energie, dar la acest

moment trebuia sã fie relativ ieftine. Se pare cã ºi vânzãtorii

(intermediarii) se cam înþeleg între ei. Deºi erau din belºug legume

ºi fructe, preþurile s-au menþinut ridicate. Majoritatea (tomate,

ardei, vinete) erau la 3-4 lei/kg. Pepenii galbeni 2,5 lei/kg, iar cei

verzi 1 leu/kg. Doar cartofii – foarte frumoºi – s-au menþinut la

80 de bani/kg. Totuºi, s-a vândut pentru cã au fost mulþi

cumpãrãtori care depind de piaþã, producþia din grãdinile proprii

fiind afectatã de condiþiile meteo din luna mai.

31.07.2016 – Iulie, final torid!
Cãldurã vâscoasã de la prima orã. Cumpãrãtorii se grãbesc ºi

trec repede pe lângã tarabe, nemaiavând rãbdare sã aleagã îndelete

ce li se oferã. Miroase a secetã ºi primii care au reacþionat, mãrind

preþurile, sunt negustorii de porumb: 45 lei/sac de la 39 lei azi o

sãptãmânã. ªi e doar începutul! La fel, preþurile mari la legumele

de sezon se menþin de la începutul lunii (ardei capia roºii: 4 lei/

kg; ardei gras: 2,5 lei/kg; roºii: 2,5 lei/kg). Doar vinetele sunt

ceva mai ieftine la terminare: 1,5 lei/kg. Tarabele cu mici ºi bere

au avut succes azi. Stau la rând, cu comenzile date, pofticioºii

tradiþionaliºti. Alãturi, aºteptând un colþ de pâine mirosind a carne,

câþiva câini cu limbile scoase atârnând pânã la pãmânt. Pe locul

unde s-au vândut cereale, câteva ciori adaptate se bat pentru

boabele rãmase. Pe ici, pe colo, câte o spoitoreasã sãracã adunã

ce s-a aruncat: legume, ambalaje... E faza finalã, când târgul se

goleºte, rãmânând mizeria împrãºtiatã peste tot.

Prometeu, semizeul, a dãruit oamenilor, trãitori de-o zi, focul,

acceptându-ºi pedeapsa lui Zeus ºi durerile cumplite de dupã

înlãnþuire. El i-a ajutat astfel pe oameni sã progreseze, convins

cã muritorii au dreptul la acest dar zeiesc.

De atunci, focul le-a fost prietenul nedespãrþit, fãrã de care cei

de azi s-ar fi zbãtut în nevoi ºi întuneric. Ce plãcut e pentru noi

sã-l mai putem privi cum arde în vatrã iarna ºi ne mângâie cu

cãldura-i binefãcãtoare! E o dulce amintire, cãci centrala termicã

i-a luat locul pe arii semnificative. Tot de domeniul trecutului au

rãmas focurile purificatoare de la începutul primãverii, de Sfinþii

40 de Mucenici, sau din toamna târzie de Sf. Dumitru.

Astãzi, la modul concret, vezi miriºtile arzând de o parte ºi de

alta a Autostrãzii Soarelui,

blocând circulaþia ºi nu numai

pe acolo, fireºte. Oameni

nechibzuiþi sunt pretutindeni,

iar riscul este extrem atunci

când incendiatorul a aruncat

o þigarã aprinsã sau a dat foc

efectiv el însuºi, cu sânge

rece, pentru a-ºi curãþi terenul

agricol în vederea arãturii de

toamnã. ªi culmea e cã „mâna

criminalã” nu e descoperitã

niciodatã.

În vestita de acum Deltã

Vãcãreºti, zeci de hectare de

vegetaþie au ars, aproape

zilnic, în ultimele sãptãmâni.

Îþi vine greu sã crezi cã e o

combustie naturalã, cã

soarele ºi seceta ar fi

vinovaþii, iar omul, devenit

stãpân al focului, nu are

niciun amestec.

Þi se pare apocaliptic sã

vezi pãdurile arzând, sã-þi imaginezi cãldurile dogoritoare ºi fumul,

care face ca aerul sã devinã irespirabil.

Fapte din acestea se petrec ºi aici, atât de aproape de noi. Ce-

a mai rãmas din vremurile de altãdatã? Obiceiul singular ca la

Crivina, de pildã, în noaptea Învierii sã se aprindã un foc imens,

pânã mai anii trecuþi arzând doar roþi de cauciuc uzate, suprapuse,

înalte cât un munte. Mai nou, pericolul incendierii ºi, în mod

sigur, poluarea, au înlocuit cauciucurile cu buºteni, lemnul fiind

considerat mai puþin „duºmãnos”. Dar aici focul e supravegheat

ºi constituie un ritual.

Însã obiceiurile rele, ºi nu puþine, persistã. Deºi sunt în vigoare

legi la nivel european care ne interzic sã dãm foc oricând dorim

resturilor menajere, vegetale etc., la Bolintin se practicã legea

junglei. Sunt anumite persoane, veºnic aceleaºi, care ignorã orice,

chiar ºi bunul simþ ºi dau foc, „în curtea lor” ºi la orice orã la tot

felul de mizerii. Aleg parcã dinadins vreme secetoasã, cu vânt

molcom ori turbat, alimenteazã balastul de jãratic cu plante verzi

ºi atunci sã te þii! Fumul te îneacã efectiv, încerci sã depãºeºti

grãbit zona. Dar dacã piromanul e vecinul tãu,

ce poþi sã faci? ªi, mai ales, dacã el alege,

diabolic, momentul când fumul vine direct ºi

traverseazã, conºtiincios, numai curtea ta, când

rufele-þi sunt pe sârmã, ferestrele deschise, iar

piepturile aºteaptã un strop de aer curat?

Tot aºa, de ceva vreme, în fiecare dimineaþã câte o maniacã

matinalã are grijã ca atunci când deschizi uºa, sã simþi fumul

usturoiat ºi puturos. ªi când treci pe lângã un foc arzând în ºanþ

ºi sunt suficiente numai câteva minute pentru a mirosi tu,

trecãtorul, ca ºi cum ai fi asistat la pârlitul porcului.

„Civilizatul” bolintinean nu se mulþumeºte doar cu atât. Mai

duce încã gunoaiele la marginea localitãþii, sã nu plãteascã suma

infimã firmei specializate. Când strânge multã mizerie – vezi pet-

uri, pungi de plastic, moloz – plãteºte un rom cu cãruþa care-l

descarcã – unde credeþi? – pe un teren arabil, cât mai aproape de

locuinþele mãrginaºe. ªtiþi, totuºi, care e culmea? Cineva, nu

spun cine, ducea acum câþiva ani sacoºele pline ºi le rãsturna în

coºurile de gunoi din centru. A propos, ºtie cineva de ce au

dispãrut din centru mãcar, aceste obiecte atât de utile? Cum sã

nu existe tomberoane în tot oraºul? Cum sã-þi educi copiii dacã

nu poþi exersa? Ai o hârtie inutilã în mânã? Unde sã-i arãþi cã

trebuie sã ajungã? Am auzit pe cineva spunând cã-i mai bine

fãrã coºuri decât sã constaþi în fiecare zi cã vagabonzii câini le

rãstoarnã ºi centrul oraºului oferã atunci un spectacol dezolant.

Alþi necivilizaþi deverseazã conþinutul foselor septice în gropi

special sãpate în fundul curþii, îmbolnãvindu-ºi vecinii cu mirosul

pestilenþial ºi cu nesimþirea lor.

Iatã câte obiceiuri insolite la care omul retrograd nu acceptã sã

renunþe. Fum subþire, fum gros, focul nu este utilizat spre folosul

nostru, ci cu scopul, vãdit, de a deranja, de a pârjoli, fãrã teama

cã va primi mãcar o amendã. Aºa cum nu primesc romii, patroni

de firme de „fer” vechi, din depozitele cãrora se ridicã ameninþãtor,

la sfârºit de sãptãmânã mai ales, coloane negre de fum poluante.

Exact atunci când cei care ar trebui sã-i vadã îºi iau liber.

Obiceiuri... sãnãtoase
Dina DANCIU
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Convorbiri duhovniceºti cu †Ioan al Banatului (IX)

Luminiþa Cornea: Înaltpreasfinþite Pãrinte, deºi
vrednicul de pomenire mitropolit Nicolae Corneanu a
avut o viaþã ºi activitate foarte bogatã, trãind 91 de ani,
consider cã nu este cunoscut suficient, de aceea vã rog
sã discutãm despre acest mare ierarh ce a slujit 71 de
ani Biserica Ortodoxã Românã, „cu timp ºi fãrã timp”
(2 Tim. 4, 2).

Î.P.S. Ioan: Mitropolitul dr. Nicolae Corneanu face
parte din rândul ierarhilor Bisericii noastre care prin
activitatea pastoral-misionarã, cultural ºtiinþificã ºi
filantropicã ºi-au înscris numele în pomelnicul pururea
pomenit la altarul Teologiei ºi al spiritualitãþii româneºti,
dovedind calitãþi remarcabile în dialogul
interconfesional ºi arãtând fãrã echivoc cã este un ,,erudit
de talie naþionalã, ale cãrui studii au ºi un vãdit interes
internaþional”, dupã cum scria unul dintre reputaþii noºtri
oameni de culturã.

Nãscut la 21 noiembrie 1923 în Caransebeº, într-o
familie preoþeascã, Nicolae Mihail Corneanu a ales încã
din copilãrie, asemeni Sfinþilor
Pãrinþi, pe care i-a cercetat cu
stãruinþã, sã meargã pe cele douã
drumuri des menþionate din
amvonul Bisericii, ca pildã pentru
tineri, drumul bisericii ºi cel al
ºcolii.

În perioada 1942-1946, a studiat
la Facultatea de Teologie Ortodoxã
din Bucureºti, bucurându-se de
aprecierea profesorilor care l-au
îndrumat sã continue studiile prin
înscrierea la cursurile de doctorat,
urmând în acelaºi timp cursurile la
Facultatea de Filosofie ºi Litere din
Bucureºti, secþia Filologie clasicã.

Aºadar, tânãrul teolog ºi-a însuºit,
încã din anii studenþiei, cunoºtinþe
temeinice în domeniul limbilor
moderne ºi clasice, specializându-
se, prin studii intense, în filosofie ºi
filologie, ceea ce i-a fost de mare
folos în activitatea ºtiinþificã ºi de
cercetare îndelungatã timp de 70 de
ani. Astfel format ºi pregãtit,
mitropolitul Nicolae Corneanu a
slujit la altarul Bisericii ca diacon,
preot ºi arhiereu din 1943 ºi pânã la
trecerea la cele veºnice din 1
octombrie 2014, din care peste 52
de ani ca arhiepiscop al Timiºoarei ºi mitropolit al
Banatului.

L.C.:  Despre doctoratul mitropolitului Nicolae
Corneanu, vã rog Înaltpreasfinþite.

Î.P.S. Ioan: Dragostea faþã de spiritualitatea patristicã
l-a determinat sã se înscrie la cursurile de doctorat sub
îndrumarea cunoscutului patrolog Ioan G. Coman,
finalizând cu succes teza cu titlul: „Viaþa ºi petrecerea
Sfântului Antonie cel Mare. Începuturile monahismului
creºtin pe Valea Nilului.”

Au urmat apoi primii ani la catedrã, ca profesor la
Academia Teologicã din Caransebeº ºi, dupã 1950, la
Seminarul Teologic din aceeaºi localitate, La data de 15
ianuarie 1961 a fost hirotonit arhiereu de cãtre patriarhul
Justinian ºi instalat ca episcop al Aradului, Ienopolei ºi
Hãlmagiului. La scurt timp, la 17 februarie 1962, avea sã
fie ales mitropolit al Banatului ºi arhiepiscop al
Timiºoarei ºi Caransebeºului, fiind instalat oficial în data
de 4 martie 1962, în catedrala mitropolitanã din Timiºoara.
În aceastã misiune de o covârºitoare responsabilitate, nu
s-a depãrtat nici o clipã de bunul Dumnezeu, de Maica
Domnului ºi de toþi sfinþii fiind ocrotit pe tot parcursul
vieþii, cu ajutorul lor fãcând faþã la multele încercãri ºi
provocãri ce i-au marcat existenþa.

Tot timpul mitropolitul Nicolae a fost înconjurat de
cei mai fideli prieteni, cãrþile sale, motiv pentru care a
ºi consemnat acest aspect în mãrturia testamentarã datatã
la 8 septembrie 2011: „Pe tot parcursul vieþii am adunat
lucrurile de care aveam nevoie ºi mai ales cãrþi de tot
felul, care m-au înþelepþit ºi care mi-au luminat calea
vieþii. De fapt, e singurul bun care mi-a aparþinut, la
orice altceva renunþând de bunã voie...”

L.C.: ªtiu cã mitropolitul Nicolae Corneanu a fost
reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române în
organizaþiile bisericeºti europene ºi internaþionale.

Î.P.S. Ioan: În calitate de exarh patriarhal, mitropolitul
Corneanu a rãspuns, o anumitã perioadã de timp, de
comunitãþile ortodoxe române de peste hotare, prilej cu
care a efectuat, de mai multe ori, vizite canonice în SUA,
Canada, Europa de Vest, Australia ºi Noua Zeelandã.
Atunci a avut posibilitatea de a cunoaºte teologi,
profesori, cercetãtori, preoþi ºi ierarhi care l-au familiarizat
cu noile direcþii de cercetare teologicã ºi cu nou-apãrutele

lucrãri, mai ales în domeniul patristic, pe care le-a adus
acasã ºi le-a valorificat în lucrãrile elaborate. Aºa a ajuns
ierarhul patrolog de la Timiºoara sã parcurgã un drum
lung al cercetãrii patristice, început la vârsta de 20 de
ani, când a publicat în ,,Foaia Diecezanã” de la
Caransebeº primul sãu studiu despre Autoritatea
episcopalã dupã Sfântul Ciprian al Cartaginei, pânã la
valoroasele lucrãri, deschizãtoare de drumuri în
spiritualitatea patristicã româneascã.

Mitropolitul Nicolae Corneanu ºi-a înscris numele în
rândul vrednicilor patrologi români care au dãruit
Bisericii o operã bogatã ºi foarte bine documentatã,
extrem de utilã teologilor ºi credincioºilor. Referitor la
aceasta reþine atenþia în mod special traducerea lucrãrii
Scara Raiului tipãritã la Timiºoara, în 1994 ºi reeditatã
ulterior, la Editura Învierea a Mitropoliei Banatului, în
alte opt ediþii, bucurându-se de un tiraj de peste 50000
de exemplare. Mitropolitul Nicolae a fost foarte mulþumit
ºi nespus de încântat de setea duhovniceascã a
credincioºilor pentru scrieri de felul Scãrii Raiului. Forþa
sa intelectualã, probitatea ºtiinþificã exemplarã ºi
calitatea memorabilã a sintezelor ºi analizelor sale
hermeneutice l-au transformat pe mitropolitul Nicolae
Corneanu într-un reper important al bibliografiei

teologice ºi cu precãdere, patrologice din þarã ºi din lume,
numele sãu devenind sinonim cu excelenþa interpretãrii
ºi frumuseþea caldã a formulãrilor.

L.C.: Vã rog sã mã iertaþi, Înaltpreasfinþite Pãrinte,
ce relaþii erau între mitropolitul Nicolae Corneanu ºi
preoþi ºi credincioºi.

Î.P.S. Ioan: Pentru slujitorii altarelor bãnãþene, eruditul
ierarh a publicat materiale omiletice, catehetice ºi
pastorale în paginile revistei mitropolitane, precum ºi
câteva volume de predici, remarcându-se ca un exigent
orator bisericesc ºi fervent susþinãtor al activitãþii de
catehetizare a credincioºilor, chiar înainte de anul 1989.
Spre pildã, mitropolitul Nicolae era nelipsit de la slujba
Vecerniei în catedrala mitropolitanã, oficiatã duminicã
seara ºi de la cateheza susþinutã de unul din preoþii sau
diaconii slujitori, dupã un plan dinainte întocmit, corectat
ºi aprobat de Înaltpreasfinþia Sa.

Fiind iubitor de carte, om de ºcoalã ºi cercetãtor
pasionat al spiritualitãþii creºtine încã din tinereþe,

mitropolitul Nicolae a acordat atenþie
specialã pregãtirii viitorilor slujitori
ai altarului. I-a susþinut pe tinerii
teologi, dornici sã studieze, cu burse
în strãinãtate, la facultãþi din Statele
Unite ale Americii, Elveþia, Grecia,
Anglia, Germania. Mai putem aminti
cã a arãtat o grijã aparte faþã de tinerii
din Banatul sârbesc ºi din Ungaria ce
doreau sã studieze la ºcolile teologice
din Mitropolia Banatului, convins
fiind cã vor deveni vrednici slujitori
ai Bisericii în aceste þinuturi româneºti
din apropierea graniþelor.

Ar fi, de asemenea, foarte multe de
spus despre lãcaºurile de cult ridicate,
renovate, binecuvântate, târnosite
(sfinþite cu moaºte), despre celelalte
aºezãminte bisericeºti, ºcolare, social-
filantropice, eparhiale ºi mãnãstireºti
ctitorite sub înþeleapta ºi pãrinteasca
sa arhipãstorire, dar mai ales despre
dragostea ºi dãruirea arãtatã faþã de
credincioºii care i-au solicitat ajutorul
material, financiar ºi moral. Doar cei
mai apropiaþi colaboratori ai
regretatului mitropolit ºtiu cã acesta
trimitea bani, prin mandat poºtal,
credincioºilor nevoiaºi din eparhie ºi
din toatã þara.

Pentru frumoasele ºi ziditoarele strãdanii, cãrturarul
umanist Nicolae Corneanu a primit numeroase distincþii
de onoare ºi premii, dintre care amintim: membru de
onoare al Academiei Române ºi membru al Uniunii
Scriitorilor din România (1992); Premiul pentru
întreaga viaþã închinatã adevãrului, dreptãþii ºi
libertãþii, acordat de Grupul pentru Dialog Social (1997),
premiul ,,Pro Cultura Timisiensis” acordat de Consiliul
Judeþean Timiº, Ordinul Naþional pentru Merit în Grad
de Mare Cruce, conferit de Preºedenþia României în anul
2000 ºi titlurile de cetãþean de onoare al oraºelor
Timiºoara, Lugoj, Caransebeº ºi Fãget.

Lumea academicã i-a acordat titlul de ,,Doctor honoris
causa” al Universitãþii de ºtiinþe Agricole a Banatului,
Universitãþii ,,Aurel Vlaicu” din Arad, Universitãþii de
Vest din Timiºoara ºi al Institutului Teologic Protestant
din Cluj.

Toate acestea ne determinã sã ne aplecãm cu respect ºi
sã-I mulþumim lui Dumnezeu cã a rânduit Banatului un
asemenea ierarh, ce a cãlcat cu vrednicie pe urmele
Sfântului Iosif cel Nou de la Partoº ocrotitorul Banatului.

L.C.: Vã sãrut dreapta, Înaltpreasfinþite Pãrinte, ºi vã

mulþumesc din partea cititorilor revistei Sud.

A consemnat Luminiþa Cornea

IPS Ioan întâmpinat în faþa bisericii din cartierul Mehala din Timiºoara

„Tot timpul, mitropolitul Nicolae a fost înconjurat de cei mai fideli prieteni, cãrþile sale.”


