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Apei lui de prin ogradã,

Prea domol curgând la vale,

Bolovani, dintr-o grãmadã,

Japonezu-i pune-n cale.

Spumegatã, vrea sã vadã,

Împrejurul casei sale,

Prea domol o ia la vale

Apa lui de prin ogradã

ªi schimbând-o-ntr-o cascadã

De consoane ºi vocale,

Uitã-a vieþii grea corvoadã,

Dând rãsunet de cristale,

Apei lui de prin ogradã.Linia Frumoasã din Pãdurea cea mare de la Bolintin

La scara universului ºapte ani poate pãrea o cifrã micã. E vârsta tradiþionalã la care un copil

descifreazã tainele alfabetului ºi deschide timid ferestrele cãtre culturã, cãtre viaþã, cãtre lume în

general. Dacã e sã credem ºi sã ne luãm dupã ce spun zodiacele, ºapte este ºi o cifrã magicã,

purtãtoare de noroc.

Precum deja cunoaºteþi, colectivul nostru a publicat o nouã carte. La Bolintin ºi
despre Bolintin. În vremea cât s-a lucrat, de mai multe ori s-a ivit o întrebare: Care/câþi
dintre localnici ar fi potenþiali cititori ai lucrãrii? Pentru a formula un rãspuns, premisele
nu erau tocmai favorabile, deoarece jumãtate din populaþia orãºelului aparþine unei
minoritãþi etnice pe care societatea româneascã n-a putut-o convinge cã ºcoala, educaþia
sunt vitale nu numai unei vieþi normale, ci ºi unui adevãrat stat social. Apoi, cei pe
care profesia i-ar obliga sã fie, preferã sã se acopere de „hârtii” (nu toþi, însã
majoritatea...), iar despre produsul muncii lor, ce sã mai zicem, gradul de analfabetism
funcþional în rândul elevilor români este dintre cele mai ridicate... Aºadar, cu unele
excepþii, tot generaþiile mai vechi, care fãceau coadã cândva pentru a cumpãra o carte,
duc greul consumului autohton de publicaþii culturale. Iar viitorul nu se prezintã
optimist în ce priveºte numãrul acestora. Statisticile aratã cã peste o generaþie vom fi
cel mult cincisprezece milioane cu toþii, majoritari ºi minoritari. Totuºi, aceste
previziuni nu spun ce etnie va forma atunci majoritatea ºi nici de ce ni se par prea
optimiste...

De ce continuã sã emigreze ai noºtri? Fiindcã, dupã o oarecare aºezare a economiei
româneºti, surprinde faptul cã pleacã oameni cãrora nu s-ar zice cã le lipseºte ceva:
case, maºini, diplome, relaþii... Pleacã oameni cãrora, din toate punctele de vedere, le-
ar fi mai uºor în þara natalã decât oriunde pe meleagurile vestice. Prin urmare, nu
neapãrat uºurinþa traiului o cautã românul de azi, ci mai degrabã altceva, o „atmosferã”
din care credem cã nu lipseºte respectul neabãtut al regulilor ce nu se schimbã în
funcþie de interese punctuale. Ele formeazã eºafodajul celor „ºapte ani de acasã”,
fundamentul unui stat social modern, cadrul în care pãrinþii îºi vor educa copiii,
generaþie dupã generaþie. Prin urmare, nu este mai uºor, însã este incomparabil mai
sigur, mai „corect” traiul în Germania decât în România ºi asta conteazã cu adevãrat.

China? Ce treabã are China în toate acestea?
Observãm o nouã atitudine a conducãtorilor chinezi, în care se întrevede modelul

roman de cucerire ºi administrare: infrastructurã, cooperare, cvasi-libertate religioasã,
avantaj reciproc ºi abia la urmã biciul... Nu-i puþin lucru a-l auzi pe preºedintele
Chinei, la Davos, pledând pentru globalizare, cooperare, controlul poluãrii, a contre-

pied  preºedintelui Trump, liderul lumii occidentale, care propune/impune
bipolarismul, izolaþionismul, confruntarea ºi acutizarea scenariului „cel bun / cel
rãu”. Douã viziuni antagonice de rezolvare a aceleiaºi chestiuni: protecþia intereselor
ºi cetãþenilor în afara graniþelor naþionale.

De va fi nevoie, China poate trimite oricând câteva zeci de milioane de cetãþeni
care sã ne rezolve, nouã ºi Europei, problema demograficã enunþatã mai înainte.
Desigur, vom accepta ca „noul imperiu de la rãsãrit” sã le poarte de grijã acestor
„salvatori”. Pentru acesta însã, este nevoie de infrastructurã ºi toate cele ce se anunþã...

China tace ºi face, iar guvernul român „preparã” Centenarul...
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Lia-Maria Andreiþã, Ion Andreiþã, Iubiri lângã Marele Zid, Editura

„Antim Ivireanul”, Râmnicu Vâlcea, 2017. Pun punct aici „drumului” meu

în China – ºi Tibet. Cãutând o concluzie, mã întorc la primul episod al

acestei suite de evocãri, a cãrui idee finalã o consider potrivitã pentru

încheierea întregului periplu. Citez, aºadar: „În ceea ce mã priveºte –

rãscolit, limpezit ºi liniºtit, vindecat de multe boli ºi îmbolnãvit de multe

altele – de voi fi întrebat, rãspund cu replica din dialogul-motto al lui Geo

Bogza: – Ce-ai fãcut în China? / – I-am iubit pe chinezi”.

ªerban Codrin, Testamentul din strada Nisipuri, Editura Betta,

Bucureºti, 2016. „Dupã ce a încercat multe ºi diverse formule literare, ªerban

Codrin a înþeles, ca un mare scriitor, cã pentru a se aºeza la casa lui, a se

eterniza, trebuie sã revinã la formula clasicã, ºi cât mai este posibil, la epopee.”

(Aureliu Goci)

Valentin Iacob, Viaþa ºi moartea în troleibuzul 81, Editura Integral,

Bucuresti, 2016. Deodatã, prin deschizãtura colosalã lãsatã în Univers de

braþul femeii, braþul ei ocolit de gravitaþie ºi lenevind între quasari... prin

deschizãtura aia dintre braþul ºi sânul pietros al planetei femeie cu sfârcul

cât un miliard de turnuri din Pisa – a rãsãrit Soarele. Orbindu-mã...

Victor Pencu, Stampele luminii, Editura Arefeana, Bucureºti, 2017.

„Victor Pencu a rãmas unul din puþinii creatori de azi care graviteazã în jurul

tradiþiei cu amprentã de autenticitate specificã. Însã ºi viziunea arhaizantã

trebuie nuanþatã, autorul coborând direct din tradiþionalismul valah al ºesurilor

natale ale lui Nichifor Crainic decât din spaþiul mioritic al transilvãneanului

Lucian Blaga.” (Aureliu Goci)

Demolarea Cãminului Cultural din Bolintin Vale, iunie 1989Formaþia liceului “D. Bolintineanu” – Nelu Niculae, George Dorin Caval, Marian
Popescu, Fica Samuel pe treptele conacului Bolintineanu / Bãbeanu, 1975

(urmare din pag. 1)

Am citit despre...

Pentru existenþa unei publicaþii – mai ales în vremurile tulburi ºi pline de cãutãri ºi

neliniºti de azi – vârsta cu pricina înseamnã mult mai mult decât poate pãrea la prima

vedere.

Când privim în jurul nostru, de aproape trei decenii încoace în viaþa socialã ºi culturalã

din România s-au petrecut atâtea ºi atâtea (între altele au apãrut ºi apoi au dispãrut zeci ºi

zeci de reviste, încât nu se ºtie dacã le va fi þinut cineva evidenþa) supravieþuirea unei

reviste este un fapt ce meritã toatã lauda ...

...ªi când scriem aºa o lauda noastrã se îndreaptã, acum, la ºapte ani de existenþã, cãtre

Curtea de la Argeº, revista pe care o realizeazã, cu reuºite aflate dincolo de orice îndoialã

sau suspiciuni, un mare sufletist al verbului românesc: Dl. Gheorghe Pãun, academician

ºi matematician de renume universal, poet, prozator ºi publicist a cãrui panã neobositã a

fost / este în permanenþã racordatã la problemele þãrii: cele din istorie, din societate, din

culturã.

Toate aceste gânduri îmi vin în minte în aceste clipe în care am deschis plicul în care D-

sa mi-a trimis un volum intitulat „Gheorghe Pãun, 77 de editoriale” publicat în cadrul

Bibliotecii Revistei „Curtea de la Argeº” la (Editura Tiparg, 2017, din Piteºti).

Bogatã ºi variatã în conþinut, cu pagini ºi rubrici de larg ºi mare interes pentru toate

categoriile de cititori ºi în plus, de o mare eleganþã grafico-tipograficã, Curtea de la

Argeº, ce apare lunar de ºapte ani încoace, cu o exactitate de metronom, dã seamã, iatã,

prin acest volum antologic de obiectivele pe care ºi le-a propus iniþiatorul, promotorul ºi

redactorul ei ºef, Dl. Gheorghe Pãun.

Subiecte de inspiraþie localã (dar care, prin extrapolare, ilustreazã idei de ordin general

valabil), probleme legate de istorie ºi patriotism, de implicarea intelectualilor (ºi nu

numai a lor) în problemele societãþii ºi ale politicii româneºti actuale, promovarea valorilor

de ieri ºi de azi ale þãrii, prezenþa noastrã pe mapamond etc. etc. au þinut ºi þin paginile de

mare vibraþie ºi cu mesaje pe mãsurã ale revistei. Pe bunã, dreptate, într-un fel de

rezumat al cãrþii, citim pe coperta a patra: Naþionalism cuviincios, argeºeano-româno,

europeno-internaþionalist, constructiv: refuzul polemicii gratuite ºi al politicii de partid;

la nivel decent, eseistic, creºtinism, anticomunism, românism, antiglobalizare; culturã;

Eminescu ºi Basarabia ºi România Mare cuvinte / idei-simbol, nenegociabile; Academia

Românã, model de instituþie identitarã; cu o plasare echilibratã între centru ºi periferie,

pledând pentru inadecvarea în vremea noastrã a celor douã noþiuni (nu numai geografic,

ci ºi privind clasificãrile genurilor – speciilor culturale).Dincolo de paginile revistei, aº

aminti aici ºi întâlnirile organizate anual, „Ziua Revistei” ºi, cu deosebire, pe cele puse

sub semnul Podului de Reviste, iniþiativã demaratã alãturi de Literatura ºi Arta de la

Chiºinãu, la care s-au alãturat ºi alte reviste din Þarã ºi din Basarabia. Sloganul Podului:

România Mare culturalã existã, e o realitate!”

Nu mai este pentru nimeni un secret – ºi o recunosc pânã ºi cei mai conservatori dintre

cititori! – cã publicaþia oraºului regal Curtea de Argeº a devenit un brend cultural ºi

publicistic. ªi era firesc sã se întâmple aºa de vreme ce ea se adreseazã deopotrivã

conºtiinþelor, inimii ºi sufletului, producând ecouri ºi prilejuri de adâncã ºi îndelungatã

meditaþie. Iatã doar câteva din cele 77 de titluri – tot atâtea micro – eseuri de substanþã:

Nevoia de Eminescu, România de pretutindeni, Centru ºi periferie, Basarabie, lacrima

caldã, Nu ne vãitãm cam mult?, Nevoia de românism, Singur printre istorici, Un

proiect de þarã, Monumentele Marelui Rãzboi, Unde ne sunt intelectualii?

Autorul lor, trebuie sã recunoaºtem!, spune franc lucrurilor pe nume, pune probleme,

ridicã întrebãri, „radiografiazã” competent realitatea ºi – mai presus de toate! – emite

judecãþi nepãrtinitoare, scrie exact cum gândeºte ºi manifestã un patriotism care poate

deveni – de ce nu? Un exemplu ºi pentru alte reviste .

Dacã România ar mai avea ºi alþi editorialiºti de acest calibru ºi cu o coloanã vertebralã

la fel de dreaptã, atunci am putea spune cu mâna pe inimã cã presa culturalã se aflã –

încã! – pe mâini bune.

Vasile Rãvescu, Catrene cãtrãnite, Editura RawexComs, Bucureºti,

2017. Tertipuri la nivel înalt: Ca sã treacã-n Parlament, / Legea nouã, cu

salarii, / Se propune, insolent, / Leafã dublã, la mai marii.

Imagini din colecþiile Nelu Niculae ºi Cornel Ghinea

Un oraº, un om, o revistã
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SUD, PÂNÃ LA CAPÃT

Nicolae Dan
Fruntelatã

Descântece de
vindecat lumea

Prietenul meu Florentin Popescu, scriitor cunoscut, ajuns ºi

el, ca mulþi dintre noi, la vârsta seniorilor, mai adaugã un titlu la

bibliografia lui impresionantã care cuprinde volume de versuri,

studii de istorie literarã, cãrþi de memorialisticã, prozã, publicisticã.

Povestiri din anul cocoºului de foc se cheamã cartea apãrutã la

editura „Antim Ivireanul” din Vâlcea, instituþie condusã cu

dragoste ºi generozitate de Ioan Barbu.

E o carte de proze scurte, citindu-le mi s-au pãrut chiar aºa,

niºte „descântece de vindecat lumea”. Prin sensibilitatea temelor

alese, prin structura poveºtii, pentru cã fiecare prozã are povestea

ei, pleacã de la un fapt, auzit ori trãit, se deschide înþelegerii

omeneºti ºi credinþei cã lumea poate fi un loc mai bun pentru

fiecare dintre noi.

Iatã istoria ciudatã a fetei nãscute în urma unei inseminãri

artificiale, de fapt, urmaºa unui belgian cu nume de actor,

Depardieu. Luminând viaþa unei familii care altfel ar fi rãmas

pustie, fata, azi studentã la medicinã, frumoasã ºi cuminte ca o

floare de primãvarã, se îndrãgosteºte de unul din profesorii ei, pe

nume ... Depardieu. La bãnuiala cumplitã a tatãlui, fost diplomat,

care gãseºte un înscris de la naºterea fetei, cum cã profesorul ar

fi chiar pãrintele ei natural, misterul se explicã prin existenþa

acestui nume foarte întâlnit pe pãmânturile franco-belgiene. Tatãl

fusese de fapt un alt Depardieu, prieten de tinereþe cu actualul

profesor.

Florentin Popescu nu face din poveste un roman poliþist, ci

descrie mai cu seamã un joc al hazardului. Spus firesc, parcã în

sotto voce, aºa cum se relateazã lecþiile de viaþã.

Aºa cum scrie despre viaþa bãtrânei din Piaþa Rahova, þãranca

ruptã din locul ei natal, din grãdina ei, din minunea care o þinea în

picioare ºi pusã de soartã ºi de vremurile câinoase sã participe la

o mare minciunã: vinde funii de usturoi cumpãrat de la mall,

importat de naiba ºtie unde ºi geme ori de câte ori treci prin faþa

ei: „Ia, maicã, usturoiul! E din grãdina mea de la þarã!”

Scriind despre o carte anterioarã de prozã a lui Florentin

Popescu, Furca ºi alte povestiri, vorbeam despre talentul lui de

reporter subiectiv care se apropie de realitate ºi o priveºte prin

fereastra sufletului. E ceea ce se întâmplã ºi în aceastã carte. Iatã

Triumful vieþii, relaþia dintre o mamã care ºi-a pierdut fiul într-un

accident iar inima lui a fost tranplantatã unui alt tânãr cãruia ea,

îndurerata, îi este „pe jumãtate mamã”. Comunicând cu noul fiu,

comunicã de fapt cu lumea de dincolo, cu fiul ei dintâi, prin inima

ce bate în pieptul altcuiva.

Aceasta este povestirea-pilot a cãrþii, prin forþa ei neobiºnuitã,

prin stilul cadenþat, prin scriitura albã, fãrã metaforã, fãrã niciun

comentariu.

Simþind, parcã, tonul prea grav, minat de melancolia

întâmplãrilor relatate, autorul face un pasaj de umor, ca în

Telefonul mobil – povestea porcului african spinos care a hãpãit

telefonul mobil al unui om de afaceri autohton sau chiar Un caz

de malpraxis, despre schimbarea a douã cadavre la morga unui

spital. Sau în Ajutoare europene, unde se supune judecãþii

þãranilor din Amãrãºti gestul european de a trimite ajutoare

alimentare, expirate, de regulã, sãracilor acestei þãri pe care elitele

occidentale i-au considerat ºi îi considerã „europeni de calitatea a

doua”.

Prozele lui Florentin Popescu au în centrul lor oameni obiºnuiþi

supuºi de viaþã la probe uneori dramatice, alteori hilare. Ei aparþin

zonei unde, la suprafaþã, „nu se întâmplã nimic”, dupã conceptul

cãrþilor sadoveniene ce oferã modelul acestei construcþii literare.

Drame urbane, drame având rãdãcina în satele naºterii celor mai

mulþi dintre noi, drame despre imixtiunea brutalã a realitãþilor

contemporane, cea care-l împinge pe senatorul Priceputu sã se

comporte ca Neagoe Basarab ºi sã lase învãþãturi pentru fiul sãu,

Inochentie.

Aceasta este substanþa cãrþii Povestiri din anul cocoºului de

foc.

El fiind anul 2017, vãleatul nostru, pedeapsa vieþii noastre de

scriitori aproape bãtrâni, condamnaþi la locul de muncã, la biroul

pe care, cu pixul, prieteni, nu cu ajutorul computerului, ne scriem

cãrþile ºi testamentele unei generaþii.

Fie chiar ºi pe o ceaºcã fãrã toarte fabricatã la „Iris – Cluj-

Napoca”, într-o autobiografie de scriitor.

Fie ºi la parastasul unui profesor de la Filologie, Dumnezeu

sã-l odihneascã pe hâtrul ºi talentatul Ion Rotaru, parastas

transformat într-un câmp de bãtaie pentru un preot pizmaº.

Cartea lui Florentin Popescu este un fragment de cronicã din

„locul unde nu se întâmplã nimic”.

Dar, de fapt, se întâmplã totul...

Poetul cãrturar, Baladierul

Vine din zarea de aur a studenþiei mele. Adicã, din anii ’60,

Doamne, suntem atât de demult, bãiatul subþire din Ialomiþa,

poetul care descãleca în cenaclurile noastre de studenþi nebuni,

nu din cele cu ºtaif mare, nu din Sala Oglinzilor a cenaclului

Labiº, din acelea ale filologilor din Amfiteatrul Odobescu, de

acolo am plecat noi ºi nimeni nu ne-a înfiat cu mare ardoare

criticã, aºa cum s-a întâmplat într-o zi de luni, la Casa Studenþilor,

unde s-a instalat duhul criticului literar Manolescu Nicolae. Noi

am pornit mai înainte de luni, în sãptãmâna de dinainte, acolo l-

am cunoscut ºi pe ªerban Codrin, mai mare cu un an ca mine,

am aflat despre el, târziu, mult mai târziu, cã nu vine, cum credeam

eu, din Ialomiþa slobozeanã, ci, de undeva din Nord, din

Bucovina chezaro-crãiascã, cã îl cheamã, austriac ºi limpede,

Denk, aºa am înþeles în parte ºi formaþia lui germanã, ordonatã

de cultura imperialã, de lecturi sistematice, de mediul în care a

crescut ºi s-a modelat. Dar cã s-a nãscut în Bucureºti, apoi a

coborât în Sud, în Bãrãganul liber de prejudecãþi ºi de graniþe, s-

a altoit spiritual cu o religie a libertãþii depline, având mai mari

pe Villon, pe Budai-Deleanu, pe marii baladiºti ai Câmpiei

Române. El a gãsit în bibliotecile pe unde a umblat din tinereþe

formula încãpãtoare a baladierului, carte de poeme-cronici, în

care amestecã istoria ºi contemporaneitatea cu o risipã de metafore

cizelate pânã la esenþial. Eºti cel mai drag prieten, aºadar/ Te

rog primeºte farfuria plinã/ ªi bezna scânteiazã-mi cu luminã/

Maestre radiind ca un altar! A devenit ºi ªerban un maestru

Tanka, Renku, Haiku, cã tot are el faþã de samurai.

Cu respectul datorat maeºtrilor lui, cei ai Renaºterii, apoi

marilor truveri, apoi celor ai locului, printre care Budai-Deleanu,

el aleargã prin bezna istoriei purtând în mânã felinarul aprins al

poeziei.

Cine suportã, cine plãteºte toatã deºertãciunea lumii nãpãdite

de ºabloane, de coteþe, de vorbe inutile, de invenþii inutile?

Acarul Pãun – Poetul e transformat într-un mit al celui responsabil

cu conºtiinþa lumii.

Balada plinã de promisiunile intrãrii în împãrãþia Acarului

Pãun este un fel de ars poetica a lui ªerban Codrin: Aici tãrâmul

fãrã uºi, peroane,/ unde opreºte câteodatã un/ Celebru tren

prin lipsa de vagoane,/ E-Împãrãþia-acarului Pãun.

În cruda primãvarã a tuturor flãmânzilor lumii, numele pâinii

nu-i pseudonim, este temeiul, dar ºi drama existenþei noastre.

Aluzia culturalã cade firesc în arsenalul unui filolog aºa cum

e Codrin. Sappho, dar ºi Maria Magdalena, versetele Bibliei,

atunci când pare a cãlãtori în lumea concretã înconjurãtoare, în

paradisul legumelor, al plantelor, poetul cãlãtoreºte, de fapt, în

cãrþile prin care a trecut!

O baladã a istoriei contemporane se terminã astfel: Foindu-ºi

crizanteme pãtimaº/ Þãri cotropite, degerate-oraºe,/ La vatrã

înþepenind prizonierii/ Slãvesc pe-afurisitul ticãlos/ Ca pe o

apoteozã a desperãrii/ Mãcel în sus, pe când, mãcel în jos,/

Curg demonii din marile Siberii.

Acesta este un vers emblematic: Curg demonii din marile

Siberii. Pentru cã el defineºte cu forþa unui poet profetic marele

blestem al istoriei contemporane: noi, oamenii buni, oamenii

mulþi, rãtãcind prin cãrþi, flãmânzim, sperãm, disperãm, fãrã sã

ne dãm seama cã e finita la commedia, ne-au fost scrise destinul

ºi ora plecãrii definitive la ora fãrã-un sfert ºi jumãtate.

ªerban Codrin se rãsfaþã întorcându-se în istorii parfumate,

în Bagdadul devastat de Ginghis Han, în Schönbrunnul imperial

sub candela vãzduhului polarã.

Dar istoria pe care o vede Codrin în coºmarurile lui poetice –

iatã cã unele balade pot fi numite „coºmaruri poetice” – este

sãlbaticã, violentã, rea cât încape. Atunci când închipuie niºte

boschetari jegoºi la o partidã de barbut cu universul drept mizã,

când aceºtia sunt Napoleon, Caesar, Alexandru-piromanul,

cãlãreþul nebun al stepelor Ginghis Han, se întorc în sângele

lumii spre Marx, Mussolini, Lenin, Stalin, iar Tamerlan le dã

tuturor cu sictir, atunci baladele lui Codrin devin avertismente.

ªi totuºi, prietene, lipsesc vreo câteva repere mari ale

boschetarismului mondial, Hitler însuºi, mari campioni ai

democraþiei din afara democraþiei, americani, of course, chiar

cinicul Churchill cu trabucul sãu afumând cerul lumii.

Nimeni ºi nimic nu-l putea împiedica pe ªerban Codrin sã-ºi

scrie Banchetul sãu spiritual, replicã la Platon, aºa, cu umorul

sãu de bucovinean altoit cu un slobozean de adopþie.

Un Banchet la care sã-i adune pe Zarathustra, Nietzsche,

Moise, Cioran, Freud, Iisus însuºi, Platon ºi Aristotel, Heidegger,

Marx, Democrit, Kant, Hegel, Buddha, apoi, fãrã nicio

cronologie, Voltaire. E o paradã a lumii spirituale, dar ºi un

bouillon de culture, adicã un „bulion de culturã”, cum zicea

marele teleast francez Bernard Pivot. Baladistul român, baladierul,

ca sã zic aºa, ªerban Codrin, prezintã fermecãtor, cu versul lui

muzical, atent cizelat, aceastã paradã mondialã.

Apoi, cartea despre care vã spun cade în poveºti. Ele sunt tot

poveºti din cãrþi, din mintea unor autori geniali ori numai celebri,

ca niºte dedicaþii pe operele citite, respirate, iubite. Ca sã scrii

Din prag mi-aruncã unul Sancho Panza/ Verdictul „Don Quijote

nu-i acasã!”, trebuie sã ai nebunia frumoasã a lecturilor

fundamentale.

Dar, hai sã ne depãrtãm de zarea baladelor politice, istorice,

filologice ori cum mai vreþi ºi sã alunecãm în lumea baladelor de

dragoste, acolo unde prietenul meu de pe culoarele Filologiei

din Edgar Quinet, ªerban Codrin adicã, este un mare poet. Dacã

nu mã credeþi, citiþi: De drag îþi cumpãr Enciclopedia/

Universalã-a sânilor sublimi,/ Cu-ardoare peste noapte-i

preamãrim/ Pânã ce cade grea

melancolia/ De gravele, profund

jigniþi, înfrângeri,/ Sclipiri ne

ºlefuim, de briliant/ Amantã spre

a degusta cu-amant/ Savoarea

dintr-un Catalog de îngeri/ De

aventuri sãtui, estetizante,/

Zvârlim de silã, prãvãlim sub

pat/ Albume, poze ºi, imediat/

Fãrã-ajutor de la puteri

garante,/ Beau sânii tãi din

bluzã expulzaþi,/ Goi amândoi,

dar mari iniþiaþi.

Ce ziceþi de acest poem,

domnilor critici literari,

confraþilor poeþi, stimate

cititoare, stimaþi cititori?

Baladele de care vã povesteam

înainte bat puternic la porþile literaturii române. Poemul ãsta e

deja înãuntru, a trecut în Paradis, ca un duh al iubirii.

Când am ajuns aici, n-am mai vrut sã citesc. Restul baladelor îl

voi comenta altã datã.

Am simþit miros de iarbã tãiatã în Câmpia Dunãrii, otava din

visul meu de copil valah m-a nãpãdit, prietene, mi-ai adus de la

tine din Bãrãgan, din Nordul bucovinean pe care l-ai ascuns în

sânge, o boare de poezie ºi de vânt care scuturã colilia memoriei,

face sã cânte mierlele pe creanga amintirii.

Hai sã-þi dau ºi eu, mai tânãr ca tine doar cu un an, adicã la fel

de bãtrân ºi de sudist ºi de filolog dacã vrei, un sfat de om umblat

ºi el prin lumea stranie a poeziei. Împarte Baladierul în lame

subþiri, cãrþile de poezie sunt niºte lujere de crini, nu niºte arbuºti

de prozã, oferã-le oamenilor în doze mici, ca pe niºte esenþe de

trandafiri sãlbatici, pentru cã ele asta sunt, doar aºa vor ajunge

acolo unde nimeni nu le va mai contesta dreptul la eternitate.

Încolo, poete-cãrturar, ªerban Codrine Denk, îþi doresc numai

bucurie în câmpia poeziei. Pentru cã tu acolo eºti, de acolo vii, te

cunoaºte vântul ºi pãmântul, altceva, te rog sã mã crezi, nici nu

mai conteazã.

Fantastice solgane

Dintre prietenii mei buni în acest timp de, hai sã ne rãsfãþãm,

maturitate deplinã (nuuu, nu bãtrâneþe!), face parte secuiul elegant

la þinutã, la vorbã ºi la faptã, Vasile Szolga adicã, de la numele

cãruia mi-a fost uºor sã construiesc un concept nou: solganul.

Am zis solgan sticlei de licoare din prunii de la Clondiru – Buzãu,

vis-à-vis de Pietroasele, locul naºterii doamnei lui Vasile, Mioara,

sticlã pe care prietenul nostru o aduce la „Catacomba”, ca s-o

vorbim ºi sã ne bucurãm de ea. Acum zic solgane povestirilor

fantastice pe care le scrie Vasile, cu o dezinvolturã de poet tânãr,

împãtimit de proza lui Mircea Eliade, dedulcit la Oscar Wilde, dar

ºi la expresioniºtii germani. Nu vã puneþi cu intuiþia mea de

filolog bãtrân, eu am citit în destinul acestui onorabil dom’ profesor

de la Institutul de construcþii, substanþa rarã a unui prozator care

se joacã frumos cu imaginaþia noastrã.

Vasile scrie poveºti pentru nepoata lui, Deea, mult iubita, din

care a fãcut un personaj de talia lui Alice rãtãcitã în Þara minunilor,

ori a Lizucãi sadoveniene locuind regal în Dumbrava minunatã.

Dar asta e numai o faþã a scriitorului despre care povestesc. Ca

ºi în cãrþile anterioare ale lui, Vasile Szolga pune o parte din

poveºti în contul prinþesei Deea. Cealaltã parte, cea mai

substanþialã, zic eu, o pune în contul solganelor fantastice. Vine

spre noi cu încã o carte, Cerul într-un bob de rouã – Rawex

Coms, editura Ralucãi Tudor - ºi ne propune acelaºi echilibru

între douã feluri de a gândi ºi de a scrie literaturã. Autopsierul,

Bãtrânul sunt personaje fantastice care se descarcã în zona

misterului, dincolo de viaþã ºi moarte. Bãtrânul se opreºte la o

casã unde toþi muriserã de mult ºi se reintegreazã în lumea pe care

o iubise. Boby sau bãtrânul ºi marea este o replicã la clasica

povestire, un fel de ºansã a bãtrânului pescar de a revedea lumea

celor duºi în adâncuri.

Dar culmea acestor povestiri este Fapt divers. Iubita din tinereþe

care murise într-un accident de douã zile, se întoarce la El, se

iubesc, ea pleacã dimineaþa ºi-i lasã doar parfumul ei.

Laura este convorbirea de noapte cu o fatã care nici mãcar nu

exista. Când cerceteazã bonul rãmas în buzunar, bãrbatul vede cã

whisky-ul bãut de fatã e trecut în contul lui. Fantasticul, irealul,

visatul, doritul lasã urme în realitatea pe care o traverseazã.

Acesta este modul frumos în care Vasile Szolga îºi scrie prozo-

poemele. Mai exact, solganele fantastice.

Alãturi de ele, în cartea despre care scriam, prietenul meu

aºazã niºte fabule cu înþelesul la urmã – vezi Oraºul, vezi fabula

despre Minulescu.

Dar miezul cãrþii, dar esenþa în jurul cãreia Vasile Szolga îºi va

construi, nu mã îndoiesc, destinul lui de prozator adevãrat, sunt

aceste solgane fantastice din cartea Cerul ca un bob de rouã, dar

ºi din cele de dinainte, îndeosebi din Culorile tristeþii.

Îl îndemn pe Vasile Szolga, din tot sufletul meu de prieten, sã

se ia mult mai în serios, pentru cã talentul lui ºi pragul pe care ºi

l-a construit îi impun asta!
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Passionaria
Stoicescu –
înnobilând

Uliþa Copilãriei

Nu doar colecþia („Uliþa

copilãriei”) a prestigioasei Edituri

Junimea din Iaºi (care-i publicã recenta carte de poezie, „Mic

dicþionar deosebit: Cine-a fost, ce-a devenit!”, 2016) este

înnobilatã de poeta Passionaria Stoicescu cu vigurosul ei talent,

ci însãºi copilãria noastrã, a fiecãruia, care tresaltã mai mândrã,

mai împlinitã (uneori chiar re-descoperitã) sub soarele vârstei.

Întâlnindu-ne cu noi înºine, în ipostazele propuse de autoare, ne

descoperim mai bogaþi, mai deºtepþi, mai frumoºi, parcã atinºi de

o aripã aristocraticã.

Nu avem a face cu ceea ce se înþelege, de regulã, prin carte

pentru copii, deºi poeta (de altfel, autoare recunoscutã a unor

excelente volume de poezie aºa-zis cultã, pentru adulþi) s-a

consacrat (ºi) în acest delicat (ºi fragil) spaþiu. Aici aveam a face

cu o poezie specialã pentru oameni mari, pentru adulþi, atraºi

într-un joc de-a copiii, fãrã a fi neglijate ustensilele jocului. S-ar

putea întâmpla/interpreta ºi invers: cei mici sã fie atraºi într-un

joc pentru oameni mari. În acesta constã mãreþia cãrþii: în vârsta

vãzutã în cele douã oglinzi paralele. Recitind atent „salutul de

început” al autoarei, se pot depista cioburi reflectorizante din

aceste oglinzi.

Ca atare, poeta ia la refec alfabetul, de la A la Z, propunând

pentru fiecare literã câte douã (uneori trei) cuvinte lãmuritoare,

„deconspirându-le” limba de baºtinã, forma ºi sensurile originare,

„travestirea” lor în româneºte – fenomen numit antonomazã.

Cele mai multe sunt cuvinte banale, dar modul de transpunere a

lor din original (sens ºi imagine graficã) þine de miracolul

lingvistic. Evident, pentru mulþi (ºi mari, ºi mici) este o bunã cale

de-a învãþa câte ceva; este – cum spune criticul ºi istoricul literar

Ioan Holban în prefaþã (cu argumente elocvente oferite de carte)

– „o cãlãtorie pânã la capãtul mitologiei, geografiei, civilizaþiei

vechi ºi moderne”.

Elisabeta Iosif –
A câta oarã-i toamnã?!

„Elisabeta Iosif este una dintre acele ciocârlii care cântã la

revãrsatul zorilor, solitarã, în rãmuriºul anonim al codrilor fãrã

nume.” Aºa o vedea o altã poetã, Melania Cuc, citindu-i volumul

Semnele timpului. Cartea pe care o am eu, astãzi, sub privire se

numeºte Icoanele toamnei (Editura Cetatea Cãrþii, Bucureºti,

2017) ºi aminteºte mai ales de capãtul celãlalt al zilei, când probabil

ciocârlia se odihneºte, se reculege, mediteazã, pregãtindu-se poate

pentru recitalul ce-o aºteaptã în noaptea care se apropie.

Icoanele toamnei – o poezie a deplinei maturitãþi; ferestre

deschise cãtre direcþii mai mult sau mai puþin obiºnuite – dar, mai

ales, introspecþii în lumea lãuntricã, în cãutarea Sinelui în aceastã

etapã temporalã; adesea, a Sinelui dublu, þinând seama de

întrepãtrunderea Yin-Yang. Deºi exclamã ca într-un lamento:

„Se duce iar apusul printre comori marine / Valul cãzut în toamnã

se-neacã în destine… / Rotind peste cochilii ºi melci cu gust de

varã…/A cãta oarã-i toamnã?! Doamne, a câta oarã!”

(Agonisealã) – poeta vede scãparea în cuplu, în iubire: „Tãcerea

are voie în toamnã sã tresarã / La freamãtul de frunze priponit. /

Ascultã cum în sunet de castani / Iubirea noastrã iar a înflorit”

(Iar au înflorit castanii). Cu excepþia unei poezii superbe (Dansul

toamnei) ºi a altor câtorva, pe care le-aº numi terestre, toamna

din poezia Elisabetei Iosif ºi-a gãsit culcuº potrivit în decorul

marin, sporind astfel caratele melancoliei (Jocul mãrii, Glasul

Deltei, Iubiri în Balcic, Portalul mãrii, O scoicã la marginea

mãrii).

Închei aceste sumare consideraþii cu un vers (din poezia ªuierã

toamna) ce dã dimensiune ºi speranþã întregului demers: „ªuierã

toamna nebunã peste versul meu imaginar / Doamne, acoperã-l

cu veºnicia Ta ºi dã-l în dar”.

Dobriþa Spirea –
Sunt prea mic, mãmica mea

Iatã, de data aceasta, o cãrticicã într-adevãr pentru copii: Poezii

ºi colinde pentru copii, de Dobriþa Spirea (Editura Pim, Iaºi,

2013). Nu doar pe vârsta celor mici-micuþi, dar ºi scrisã à la

manière de, cu versuri simple, directe, de înþeles ºi pentru cei ce

n-au ajuns încã în clasa 0 (zero). Citez, spre edificare: „Sunt prea

mic, mãmica mea, / Dar sã-þi dãruiesc aº vrea / Tot pãmântul,

lunã, soare, / Însã eu îþi dau o floare // ªi privesc spre ceruri, sus,

/ ªi-l rog pe Domnul Iisus / Sã te þinã tot frumoasã, / Tânãrã ºi

sãnãtoasã” (De ziua mamei).

Astfel de poezii – sãnãtoase – populeazã o carte frumoasã, cu

o copertã atrãgãtoare ºi întâmplãri ispititoare. Amintesc câteva:

„Grãdiniþa de copii / Ne oferã bucurii, / Doamna din  cãrþi ne

citeºte / ªi apoi ne povesteºte” (Grãdiniþa de copii); „Pisicuþul

mustãcios / Este mic ºi somnoros / ªi ziua ºi noaptea doarme / Iar

când este treaz i-e foame” (Pisicuþul); „Primãvara este-n prag, /

Noi o aºteptãm cu drag, / Sigur, frigul nu mai vine, / Zboarã

fluturi ºi albine” (Primãvara); „Fructele sunt din belºug, / Toatã

vara ne ajung, / Cireºe, caise, pere, / Viºine, cãpºuni ºi mere”

(Vara); „Iatã, toamna a sosit, / Afarã s-a rãcorit, / Soarele mai

strãluceºte, / Însã parcã oboseºte” (Toamna); „Zãpada s-a aºternut,

/ Toþi copiii au ieºit / Cu cãciuli ºi cu hãinuþe, / Cu mãnuºi, trag

sãniuþe” (La sãniuº); „Iatã seara de Ajun / Soseºte ºi Moº Crãciun

/ Prin pãduri de brazi ºi fagi / Încãrcat cu mulþi desagi” (Moº

Crãciun).

În finalul cãrþii, autoarea publicã mini-piesa de teatru Naºterea

Domnului nostru Iisus Hristos – în versuri ºi prozã.

Frumoase cãrþi de doamne ºi domniþe

Jurnalul roºu (IV)

Dorina
Ne frãmântã situaþia Dorinii. E bolnavã de plãmâni ºi nu ne

scrie. Am aflat cã i-a scris Elvirei. Marioara þine neapãrat sã

meargã cu copiii la Godeni, deºi nu avem bani ºi nici speranþe de

mai bine acolo.

27 aprilie 1955. Am luat acontul ºi prima ºi au plecat la

Godeni copiii: Mariana, Aurelia, Nelu, Ada. A fost o mare bucurie

pentru ei, dar o durere ºi mai mare pentru mine ºtiind cã nici

acolo nu-i aºteaptã surprize plãcute. Am rãmas cu Elvira ºi Iulicã

ºi 30 lei pânã la 12 mai, pentru pâine ºi... apã. Cu sãnãtatea o duc

foarte prost. Reomatismul ºi sistemul nervos mã macinã zi de zi,

în plus mã supãrã plãmânul stâng.

28 aprilie. Am început tratamentul la medic, nu pentru

vindecare, ci pentru ameliorare, dar nu am cu ce cumpãra

medicamentele.

6 mai. Azi a venit Dorina de la Godeni, m-a gãsit în concediu

medical. M-am bucurat cã am vãzut-o, dar nu am putut discuta

prea mult cu ea. Totuºi se vede cã e bolnavã. A doua zi a plecat.

Mi-a spus cã a luat servici la minã la Berevoieºti ºi e mulþumitã.

8 mai. Am primit prima scrisoare. A început ce era de aºteptat.

Greutãþile ºi neajunsurile pe  care le aºteptam. Copiii bolnavi,

lipsuri multe ºi fãrã posibilitãþi de rezolvare.

12 mai. Azi am luat salariul ºi le-am trimis 300 lei, deºi

aranjasem sã merg eu la Godeni nu s-a putut din cauza

tratamentului medical cel fac.

20 mai. Deºi mã liniºtisem oarecum cã le trimisesem bani,

azi am primit o nouã scrisoare, în care îmi scrie Marioara cã

situaþia Dorinei e gravã. Nu mai merge la serviciu ºi a dus-o cu

salvarea la spital. E o loviturã grea de tot pentru mine. De abia mã

refac întrucâtva în urma tratamentului, acum am simþit o istovire

care mã face sã nu mai ºtiu de mine. Am plecat de acasã dupã ce

am venit de la serviciu ºi mi-a dat Elvira scrisoarea. Am plecat

fãrã sã ºtiu unde, m-am dus la „Staþie”, am vorbit mulþi colegi,

preºedintele Comitetului, da nu ºtiu ce am vorbit, apoi am plecat

de acolo ºi am mers de-a lungul liniei ferate spre Bãneasa (gara),

pe câmpul de la Hipodrom unde m-a apucat noaptea. Nu mã mai

duc picioarele, aº vrea sã stau ºi ceva mã împinge înainte fãrã sã

vreau. A doua zi am lucrat, dar puteam uºor sã provoc un accident.

Sunt lipsit de orice putere de judecatã a memoriei. Din tot ce vãd (Va urma)

înaintea mea nu e decât o negurã, ceva în fum. Nu pot deosebi un

om de altul. Nu mai pot mânca, nu dorm decât fãcând abuz de

somnifere.

Pentru mine Dorina era deschizãtorul unor noi programe în

familie, pentru viitor. Speram cã voi putea scãpa de haosul

Bucureºtiului. Nu-mi mai fac niciun plan, de altfel nici nu pot sã

gândesc. Iarãºi nu am liniºtea de a lãsa lucrurile în voia lor, deºi

trebuie. Nu am cu cine-mi împãrtãºi gândurile. Elvira are vederi

cu totul independente de familie. Iulicã nu e aºa versat în chestiuni

similare, vârsta lui nu comandã asemenea lucruri, apoi e ºi el

ocupat cu terminarea ºcolii. Mã sbat singur sã gãsesc o ieºire,

deºi ºtiu cã nu e.

22 mai. Azi ne-a scris din nou, ceva mã liniºteºte, în unele

puncte de vedere, cã sunt sãnãtoºi copiii cei mici, însã situaþia

Dorinei e aceeaºi – rea.

28 mai. Azi am plecat la Godeni în vederea situaþiei Dorinei,

unde am stat 5 zile, ducând-o la doctor aici. Acolo am gãsit

lucrurile ceva mai bine decât au fost când am scris.

1 iunie. Am sosit cu Dorina la Bucureºti. E foarte obositã,

abãtutã. Nu prezintã nicio afecþiune. Se abþine de la orice discuþie.

Chiar bolnavã fiind, nu ar putea fi aºa de tocitã în raport cu felul

ei din trecut, în special cu mine discutã mult, ea fiind mai ataºatã

vieþii de familie, atât în discuþii cât ºi în fapte. Am mers la mai

mulþi doctori sã vãd pãrerea despre poziþia bolii. Nu prezintã un

pericol prea mare, dar totuºi trebuie tratatã cu atenþie.

În prezent atitudinea ei îmi dã mult de gândit. Din constatãrile

mele nu e istovitã atât de boalã, cât de unele decepþii sentimentale

ºi astea au venit din lipsa ei de tact. Dacã urma sfaturile mele ºi

nu cãuta sã se izoleze de familie, refugiindu-se la Godeni din

ianuarie, lucrurile aveau sã fie cu totul altfel ºi-ºi ajungea scopurile,

putând sã se cãsãtoreascã, aºa cum îi era dorinþa. Eu împreunã cu

cumnatul Godea i-am demonstrat o serie de lucruri pe care sã le

aibã în vedere în hotãrârea ce ia, dar ne-a înþeles altfel ºi a creat o

situaþie penibilã între ea ºi alesul cu care urma sã se cãsãtoreascã

(Mircea Diniþã). Nu aº putea spune cu precizie cã în momentul

de faþã nu s-ar mai putea face ceea ce a nutrit ea. Asta depinde de

poziþia ce a luat s-au ia ea faþã de cel în cauzã. Nu sunt contra cu

nimic, aº lua pe cine-i place. Am discutat cu ea ºi i-am spus cã e

liberã sã-ºi aleagã. Mi-a rãspuns negativ, însã în fond a cãutat a

se pune în legãturã cu familia Diniþã. Dupã o ºedere de 10 zile a

plecat la Godeni.

16 iunie. Azi noapte la ora 1.30 a venit Marioara cu Antoaneta

– surprizã – deºi ieri ºi asearã aveam presimþirea cã va fi ceva, un

eveniment ºi ceva care mã va supãra, aºa cã mi s-a izbândit din

mai multe puncte de vedere. Antoaneta e slãbitã la maximum, iar

în altã ordine sunt în situaþia din iulie 1953 – (vinovat fãrã vinã).

Totuºi m-a bucurat cã a venit, deºi nu mi-a adus veºti bune în

afarã de cele de mai sus, iarãºi chestiunea Dorina, e din nou

bolnavã ºi întreprinderea a lichidat-o. Deci din nou surprizele

celor ce au semãnat.

18 iunie. A plecat Marioara pentru a aranja situaþia lui Iulicã.

21 iunie. A venit Marioara cu cererea Uzinei Schitu Goleºti

pentru Iulicã. Am fost la ºcoala lui, de unde am obþinut repartizarea

ºi în noaptea spre 22 am plecat la Godeni. Am fost foarte mulþumit

cã Iulicã a reuºit sã meargã acolo unde a visat el, mai târziu nu

ºtiu cum va fi.

25 iunie. Azi am trimis 140 lei pe Stela, ºtiu cã nu au ceea ce

trebuie, dar nu am mai mari posibilitãþi.

30 iunie. Elvira e foarte preocupatã cu examenele, nu am cu

cine discuta lucrurile care mã frãmântã. Din nou am coºmaruri,

nu ºtiu ce o fi fãcând cei mulþi cu puþin – puþin de tot ce au. Merg

zilnic la doctor, în comuna Mogoºoaia, (dr. Tãnãsescu), la

tratament electro-terapeutic ºi  ieºind afarã din vacarmul acesta

îngrozitor al oraºului mai schimb atmosfera apãsãtoare a vieþii

aceºtia, aºa plinã de neplãceri din toate punctele de vedere, mã

refer la poziþia mea ºi a familiei mele, nu generalizez.

3 iulie. Azi mi-a adus veºti de la Godeni vecina Stela. Cãuta

sã-mi prezinte totul în roz, dar nu puteam sã le cred aºa cum mi le

spunea deoarece ºtiam cum e adevãrul..., singurul ce putea fi

real, erau veºtile despre Iulicã.

6 iulie. Sunt liber. Am aranjat plecarea Marianei în colonie

(tabãrã) ºi cu concediul meu de odihnã ºi dupã ce am terminat cu

slujba de bucãtar am primit o scrisoare în care mi se reaminteºte

de mizeria vieþii copiilor mei din lipsã de posibilitãþi materiale, de

a putea sã le procur cele necesare, în plus îmi scrie cauza pentru

care Dorina a fost concediatã de la Mina Berevoieºti. Marioara e

bolnavã, Antoaneta la fel. Mi-e scârbã a mai trãi. Deºi nu pot

spune cã sunt în ultima instanþã, dar am o fire aºa revoltatã, aº

vrea ca sã-mi fie lucrurile mai apropiate de scopurile mele.

18 iulie. Am fost în audienþã la Directorul General al ITB-

ului pentru Dorina. Mi s-a promis cã-i va da servici.

19 iulie. Azi am plecat în concediu de odihnã la Godeni cu

Elvira unde am stat pânã la 14 sept., unde am cosit fân pentru

viþeaua noastrã, Fetiþa. I-am aranjat grajdul ºi multe altele, în

sfârºit am muncit cu mare plãcere, simþindu-mã în liniºte ºi voie

bunã.

(Notele aparþin prof. Corneliu State)

Ion STATE
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CÃRÞILE  SUDULUI

În cãutarea

esenþelor

Istoric literar binecunoscut, cu

„punct de staþie” în opera lui

Vasile Voiculescu (poet, prozator

ºi gânditor major al tragicului

veac XX) dar ºi investigator aplicat al creaþiei unor autori atât de

deosebiþi precum George Topârceanu, ªt. O. Iosif ori Emil

Giurgiuca, domnul Liviu Grãsoiu a fost atras cu precãdere în

cariera literarã de peste o jumãtate de secol de poezia româneascã

mai veche sau mai nouã, cãrþile sale dovedind o certã vocaþie în

promovarea criticã a acestei sensibile componente a literaturii

naþionale.

Recenta lucrare Povestea

dintre vorbe (Editura

Bibliotheca, Târgoviºte,

2017) confirmã faptul, chiar

dacã proza, memorialistica

ori istoria literarã continuã

sã-l preocupe pe acest

neobosit cercetãtor al

literaturii române, socotitã

pe bunã dreptate literaturã

europeanã (p. 125) ce a

dãruit avangardei,

modernismului ºi

p o s t m o d e r n i s m u l u i

continental valori dintre cele

mai solide, astfel încât „ce

ºi cât datorãm dar ºi ce ºi

cât datoreazã alþii a ajuns

prilejul unor luãri de poziþie

angajând toate generaþiile”.

Încã în urmã cu un

deceniu, când publica Prima paginã sau între 60 ºi 65 (Editura

Nouã, 2007) Liviu Grãsoiu atrãgea atenþia celor interesaþi cã

„pentru cel dedat de multã vreme plãcerii de a citi poezie, devin

evidente câteva modificãri între scriitor ºi receptor. Lucrul acesta

s-a fãcut vizibil mai ales dupã 1990, când libertatea de exprimare

ºi posibilitatea concretizãrii ei au fãcut ca, într-un deceniu sã se

publice o cantitate impresionantã de poezie, iar numãrul autorilor

sã creascã într-un ritm ameþitor. (...) Stabilirea unor ierarhii

valorice a ajuns, de aceea, o utopie.”

Explozia editorialã a continuat însã ºi în deceniul urmãtor,

astfel încât e tot mai greu sã-þi exerciþi magistratura criticã. Cu

toate acestea, Liviu Grãsoiu a pledat ºi pledeazã mereu „pentru

continuitate, trãsãturã nespecificã naþiei (indiferent de domeniul

de manifestare) dar, culmea, existând puternic la nivel individual”.

O astfel de mãrturisire îl apropie de E. Lovinescu, cel preocupat

nu doar de istoria literaturii ci ºi de istoria civilizaþiei române

moderne. Probabil cã în sinteza criticã pe care ºi-o propune

autorul va confirma faptul. „Am demonstrat mai mereu predilecþia

pentru respectul valorilor, pentru reaºezarea ierarhiilor stabilite

prin voia întâmplãrii, dar ºi a conjuncturilor politice.” Iatã o

frazã pe care aº putea-o numi un autoportret. Dupã cum,

admirabile portrete critice aflãm în mai toate paginile ce scriu

Povestea dintre vorbe. Spre pildã, Mihai Ursachi a reînnodat

„peste decenii, tradiþia romantismului de vãditã sorginte germanã,

filtrat însã prin experienþa poeziei române, asimilatã în spiritul ei

modern, trecut prin contribuþia eminescianã, simbolistã ºi

expresionistã”, în timp ce la Valeriu Anania (Cerurile Oltului)

„caracteristicã pentru modul de prezentare al unui moment este

tentaþia autorului de a schiþa, în ceea ce are specific, epoca

reprezentatã”, aducând între altele, ca sprijin aceastã constatare a

prelatului-scriitor despre Antim Ivireanu, „singurul strãin care a

izbutit sã devinã clasic al literaturii noastre. El este pentru noi

ceea ce este Cioran pentru francezi”.

Cartea de dialoguri susþinute de acad. Mihai Cimpoi cu

eminescologi de pretutindeni (Rosa del Conte, Amita Bhose,

Brenda Walker) dar mai ales cu cei de acasã (Edgar Papu, Zoe

Dumitrescu-Buºulenga, Petru Creþia, Dimitrie Vatamaniuc),

confirmã demersul continuu „spre sufletul operei” – cum declara

autoarea cãrþii Eminescu o dell’Assoluto. Fapt pentru care textul

lui Liviu Grãsoiu se cheamã, oportun, Mereu Eminescu”.

Considerând cã «raporturile dintre tradiþie, modernitate,

postmodernitate au fost „atacate” din toate unghiurile ºi de pe

toate poziþiile posibile», Liviu Grãsoiu pledeazã încã o datã pentru

identificarea acelor „infinite, dar vizibile vase comunicante” care

asigurã vitalitatea unei literaturi în continuã expansiune, precum

literatura românã.

Zeci de autori sunt reuniþi în noua carte ce poate fi cititã „ca pe

apã” dar ºi cu zãbavã, cu reveniri asupra unor încheieri pline de

miez. Dovadã pot sta aceste rânduri despre memorialistica lui

Aurel Rãu unde „subiectivismul acut al autorului conferã

paginilor despre rãzboi valoarea documentului crud, necenzurat

ºi cu atât mai rãscolitor, iar secvenþele refugiului se alãturã tradiþiei

prozei ardeleneºti prin sobrietate, tuºa precisã a detaliului ºi

capacitatea de a descifra psihologia colectivã, de grup”. Sau cele

dedicate celuilalt scriitor ardelean de aleasã sensibilitate, Ion Brad,

a cãrui carierã „ce pãrea încheiatã în urmã cu un sfert de secol a

cunoscut o spectaculoasã schimbare în ton, în substanþã, câºtigând

libertatea de a fi mãrturia unui om ce s-a regãsit pe sine târziu,

redat sieºi de rãsturnarea sistemului politic totalitar a cãrui apãsare

se vede abia acum, dl. Ion Brad a suportat-o cu greu, fãrã a se

plânge, ca pe o cruce care trebuia purtatã inevitabil, nu doar de

Domnia Sa”.

Este evident cã între istoria unei þãri ºi istoria literaturii sale

existã nenumãrate ligamente pe lângã care mulþi trec cel mai

adesea nepãsãtori. Nu este cazul domnului Liviu Grãsoiu,

discretul ºi totodatã autoritarul istoric pentru care literatura nu se

negociazã, ea fãcând parte din sistemul axiologic al unui popor...

Oamenii Mãriei Sale

Mihail Sadoveanu

Astfel ºi-ar fi putut intitula domnul Constantin Cristian Bleotu

cartea sa despre personajele sadoveniene publicatã la harnica

editurã Tipo-Moldova din Iaºi. Personajul sadovenian – tipologie

ºi evoluþie reprezintã un proiect editorial cu punct de pornire în

teza de doctorat susþinutã de autor la facultatea de litere a

Universitãþii din Bucureºti. Apariþia e cu atât mai interesantã în

contextul aproape scandalos al ignorãrii operei sadoveniene de

cãtre criticii ºi istoricii noºtri literari, unii dintre aceºtia arãtându-

se interesaþi la începutul anilor nouãzeci mai cu seamã de accidente

biografice menite sã-l punã pe marele prozator într-o posturã

politicã jenantã, ca urmare a acceptãrii unor funcþii importante la

începutul regimului comunist instaurat în România dupã cel de-

al doilea rãzboi mondial. Chiar dacã mesajul vindicativ al

intervenþiilor amintite s-a spulberat între timp, opera lui Mihail

Sadoveanu a continuat sã rãmânã într-un nemeritat con de umbrã.

Demersul relansãrii lumii imaginatã de uriaºul scriitor moldav

aparþine aºadar unui cercetãtor nãscut pe meleagul Drãgãºanilor,

Constantin Cristian Bleotu, care a purces la o inventariere

minuþioasã a personajelor aflate în miile de pagini ale prozei care,

cum spunea G. Cãlinescu „ca ºi poezia lui Eminescu (...) atinge

fondul cel mai adânc al specificitãþii noastre”. ªi poate nu

întâmplãtor, autorul marii Istorii a literaturii române scria cã

«programul general (al operei sadoveniene, n.n.) este descrierea

sufletelor simple. (...) Eroii au o „tainã” pe care nu ºtiu s-o exprime,

care-i duce la iuþi gesturi crunte, dupã care rãmân mereu întunecaþi

ºi într-o sãlbatecã sau numai speriatã stupoare. (...) De aceea,

eroii sunt mai ales moºi ºi babe, vechili, bouari, hoþi, dezertori,

oameni trãind în pustiire, lãsându-se rar pe la crâºmã spre a-ºi

revela automat „taina”». Observaþia e valabilã mai cu seamã pentru

prima fazã (cea a „durerilor înãbuºite”) a prozei lui Sadoveanu.

Ca urmare, cum bine observã dl. Bleotu încã în titlul vastei sale

cercetãri, avem de-a face cu o evoluþie a tipologiilor, pe mãsurã

ce creaþia în cauzã s-a amplificat la dimensiuni urieºeºti, astfel

încât – cum minunat observa acelaºi critic „divin” – „naivitatea

schillerianã ia forme pantagruelice” pentru a nu mai vorbi de

reaºezarea în paginã a „timpului istoric”, în care, pe lângã voievozi

ai epocilor de „fericire miticã” aflãm «oamenii (...) ceremonioºi,

fetele ruºinoase, coconii hieratici în straie de brocart „mititele ca

ºi trupuºoarele lor” ».

Acestor personaje aparþinând unei arhaice lumi, „de o barbarie

idealã, pusã într-un decor sublim ºi aspru” (G. Cãlinescu)

Constantin Cristian Bleotu le adaugã pe cele aflate în vecinãtatea

timpului nostru (Eugeniþa Costea, Vitoria Lipan ºi chiar rãzvrãtitul

Mitrea Cocor, devenit simbolul unui realism socialist pernicios).

În cele peste cinci sute de pagini ale cãrþii avem aproape ºaizeci

de tipologii cãrora autorul le arondeazã pe rând, zeci de personaje.

Astfel încât se obþine, cu trudã ºi cu mult echilibru al judecãþii

critice, o galerie de portrete demne a sta într-un veritabil muzeu.

ªi totuºi, din marea expoziþie tipologicã lipseºte un mare personaj

sadovenian, poate cel mai complex ºi mai statornic: Natura.

Întregul recompus din detalii

La Humanitas a apãrut nu demult o carte cu un titlu bizar:

Case, trenuri ºi andrele, poate cel mai nonconformist din

producþia editorialã a ultimilor ani. Numele autoarei fiindu-mi

cunoscut din viaþa bucureºteanã extraliterarã a anilor optzeci-

nouãzeci m-am grãbit sã parcurg cele patru sute de pagini ale

cãrþii. Ariana Macarie (devenitã între timp Ariana Rosser Macarie)

a lucrat cândva la Radioteleviziunea Românã. Cariera jurnalisticã

fiindu-i blocatã de diverºi activiºti ai momentului s-a consacrat

unei activitãþi artizanale cu conotaþii artistice evidente. Astfel încât

în 1986 a avut prima sa expoziþie de tricotaje la Teatrul Mic,

revenind dupã Revoluþie la sala Dalles unde soarta avea sã-i

decidã destinul. Invitatã mai întâi în Olanda, apoi în UK (unde l-

a întâlnit pe mister Rosser) Ariana a continuat sã-ºi exercite

vocaþia cuprinsã chiar în sipetul numelui sãu, þesându-ºi firul

vieþii într-o continuã explorare a memoriei. Cartea de faþã este

rodul acestei suprapuneri a prezentului peste un trecut – mai mult

sau mai puþin îndepãrtat. Spirit analitic iscoditor, capabil sã-ºi

scaneze viaþa aproape milimetric, autoarea ne plimbã prin toate

locurile în care a fost ea însãºi ghidatã de ursitoare. Sate ºi orãºele

valahe sunt reînviate din încremenirea lor geograficã. Bucureºtiul

este ºi el în prim-plan cu toate cele bune ºi rele ale sale, Apusul

continentului în care trãieºte ca pe ghimpi îºi are ºi el mizeria sa

existenþialã... Ca urmare, nimic nu este fardat, nimic nu este adus

la rampã pentru a culege aplauze. În aceastã lucidã ºi sincerã

recompunere a vieþii stã marea frumuseþe a acestei cãrþi care,

dincolo de a fi „romanul unei vieþi” este ºi studiu socio-profesional

ºi analizã istoricã a unei epoci ºi mic tratat de filosofie a existenþei.

Poate tocmai datoritã acestor linii de forþã intersectând continuu

fluxul rememorãrii Dan C. Mihãilescu considerã în recomandarea

de pe coperta a IV-a a cãrþii cã „buimãcitoarele evocãri ºi

confesiuni ale Arianei Rosser Macarie (debut la 72 de ani!) sunt

scrise percutant ºi copleºitor, cu mânã de profesionist al

labirintului narativ. Nesaþ evocativ ºi jubilaþie descriptivã. Ironie

flegmaticã abrazivã, pitoresc psihologic ºi precizie casantã.

Sensibilitate, sagacitate ºi cinism. Curaj dezarmant în etalarea

cearcãnelor propriului destin (...)”

Rareori am putut citi o mai dreaptã ºi potrivitã prezentare

precum aceasta. Criticul surprinde în puþine cuvinte esenþa unei

cãrþi stranii, fãrã asemãnare în literatura noastrã de azi, de ieri ºi

– probabil – de mâine.

Cãci Ariana Rosser Macarie a înþeles cã fiecare viaþã e unicã

ºi, ca atare, irepetabilã. ªi cã atunci când o înfãþiºezi cu deplinã

sinceritate ea nu poate sã-ºi piardã, nici mãcar în scris aceastã

calitate. De aceea, ajungând la finalul cãrþii, la ieºirea din labirintul

în care firul Arianei s-a dovedit salvator, autoarea considerã cã

„m-am cãutat ca sã mã întâlnesc cu mine, cea alergatã, culeasã ºi

împrãºtiatã de un timp nemilos. Am încercat sã mã recompun

prin casele care m-au locuit. Pentru a-mi pãtrunde rostul venirii.

(...) Ce voi face de-acum încolo? Mã voi retrage treptat în

penumbrã. ªi voi asculta ce spun semnele”.

Iar semnele, sunt sigur cã-i vor arãta Arianei Rosser Macarie

cã e timpul sã se-ntoarcã la masa de scris...
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Adrian Botez (n. 10.11.1955, Gura Humorului, jud. Suceava) este poet, prozator, critic literar; în prezent, lucreazã ca profesor de limba românã la Colegiul

Tehnic ,,Gheorghe Balº”, fostul Liceu Agroindustrial din Adjud, unde a fost repartizat guvernamental dupã absolvirea Facultãþii de Filologie (secþia românã-

francezã) a Universitãþii ,,Al. I. Cuza” din Iaºi. Este doctor în ºtiinþe filologice, cu lucrarea Spirit ºi Logos, în poezia eminescianã, membru al Uniunii Scriitorilor

din România, al Asociaþiei Scriitorilor de Limbã Românã din Québec, Canada. În 1999, fondeazã ºi devine redactor coordonator al revistei bianuale ,,Contraatac”,

din Adjud. Dintre volumele publicate, versuri: Jurnal din marea temniþã interioarã (1998); Povestea unui colecþionar de audienþe (2003); Epopeea Atlanticã

(2003); Eu, barbarul (2005); Crezuri creºtine - 70 de sonete cruciate; Van Gogh – perioada Borinage (tumorile artei, 2005); În contra demenþei de astãzi în

cultura românã (2008); Aici – la-ntâlnirea tuturor câinilor (2009); Cartea Profeþiilor (2010); Cavalerii Apocaliptici. Psalmodieri în Vârful Muntelui (2014); ION

– Patria mea (2016); Frumuseþea DURERII (2017) etc.; prozã: Basme pentru copii, pentru oameni mari ºi pentru foarte mari oameni (2004); Nãlucirile abatelui

Bernardo – cinci povestiri fantastice (2014); „Prostul – cincisprezece povestiri ciudate, cu EPILOG (2015); Chiromantul Reginei (2017) etc.; criticã/hermeneuticã:

Prigoniþii cavaleri ai Mielului - despre poezia cultã aromâneascã (2000); Spirit ºi Logos, în poezia eminescianã - pentru o nouã hermeneuticã, aplicatã asupra

textului eminescian (2005); Loja Iohanicã Româneascã – ION Creangã, ION Luca Caragiale, IOAN Slavici - pentru o nouã hermeneuticã, aplicatã asupra

textelor lui Ion Creangã, Ion Luca Caragiale ºi Ioan Slavici (2006); Cei Trei Magi ai prozei româneºti (Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Mircea Eliade) – ºi

Epoca Mihaelicã: pentru o nouã hermeneuticã, aplicatã asupra textelor lui Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu ºi Mircea Eliade (2007); Opera scrisã a lui

Corneliu Zelea Codreanu – între vizionarism ºi alchimie naþionalã (2009); Normalitatea reacþionarã: sinergia scris-fãptuire-fiinþare cosmicã, la Grigore

Ureche, Miron Costin, Ion Neculce – pentru o nouã hermeneuticã, aplicatã asupra textelor cronicarilor moldoveni: Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce

(2012); Dosoftei – Vestitorul lui Eminescu – prima abordare stilistico-poeticã/hermeneuticã a operei Sfântului Mitropolit Dosoftei (2014) etc. ; eseuri: Ruguri –

România sub asediu (2008); Cartea Cruciaþilor Români (2008); „Cazul Dacia...” (2011). Din 2009, este cetãþean de onoare al municipiului Adjud, în 2014, i se

acordã titlul de ,,Doctor Honoris Causa” al Academiei DACOROMÂNE TDC, care îl propune la Premiul Nobel pentru literaturã, pentru 2017. Prezent în diverse

reviste din þarã ºi din strãinãtate, în antologii ºi dicþionare, deþinãtor a numeroase diplome ºi premii, Adrian Botez ºi-a configurat un profil distinct, cu o operã

consistentã ºi diversã, rod al unei munci de erudit, profund cunoscãtor, recuperator ºi continuator în spirit ºi literã a înaintaºilor, având ca reper stabil credinþa în

divinitatea care inspirã ºi protejeazã pe cei ce lucreazã, sacrificial, la templul vãzut sau nevãzut al valorilor umane esenþiale. (Victoria Milescu)

Adrian Botez

PATRIA MEA

Sã nu-ndrãzneºti sã te caþeri pe
munþii mei – dacã nu eºti în stare sã vezi
curgând – pe toþi versanþii lor – orbitor
sânge de
îngeri – în miezul
zilei

sã nu-ndrãzneºti sã pãºeºti pe
pãmântul de cristal
mântuit al
câmpiilor mele – dacã nu eºti în stare ºi
încã nu vrei – sã te
scufunzi – pânã deasupra de creºtet – în
oceanele de furie extaticã ale
martirilor mei

sã nu-ndrãzneºti sã scoþi o
vorbã – despre strãmoºii mei – despre
dumnezeul meu – dacã nu eºti în stare sã te
rãstigneºti – de bunã-voie ºi
cu bucurie cereascã – pe
Stejarul-Zeu (stârnit furtunos din afundul
pãmântului meu – de
Vijelia Iubirii
Mistice)...

sã nu-ndrãzneºti sã te apleci ºi sã
bei din izvoarele ºi pâraiele vãilor
mele – dacã nu eºti în stare sã tremuri smerit de
toate minunile grele – sãrutând în ele întreg
Iconostasul de Searã al
Hristosului primãverii
mele

...sã nu care cumva sã-ndrãzneºti! – altfel
toate fulgerele stelelor vor
cãdea peste tine – ºi te-or arde de
viu – pânã când nu va mai rãmâne din tine decât o
ºoaptã miloagã – o rugãciune încenuºatã-n
ºoaptã – prin care însuþi sã ceri – cu
gura ºi gâtlejul tãu
nevãzute – Atotputernicului ºi
lelelor mute – sã te preschimbe în cea mai umilã
fãpturã de gâzã – fâþâind sfioasã – ba chiar
înfricoºatã – grozav tremurând la
umbra vreunui fir de
firavã iarbã...

...de acolo – din beznele buruienii – vei
auzi – în genuni – cum ciclopic trosnesc
rãdãcinile de oase-nsângerate ale
munþilor – ale
câmpiilor ºi apelor
mele – toate fiind
cu totul alte lumi ºi
istorii ºi osii ºi
binecuvântate planete
sfinte – vizibile numai din
raiuri ºi din pioase rãmãºiþe de
minte...

de acolo – de sub umbra cuminte a
ierburilor – îþi
vei începe cãlãtoria spre Înaltul
Pol al Uluirii – cãlãtoria prin care-i vei
cunoaºte ºi vedea - ,,faþã cãtre faþã ºi
Duh cãtre Duh’’ – de la trãsnet de pisc – pânã la
noptaticul stuh – pe strãmoºii
mei – cei
care þin pe sfânta-le spinare – ºi
iarbã ºi munte ºi
mare...

...îi vei cunoaºte
îndeaproape ºi strãluminat – pe strãmoºii mei ºi
pe Împãrat – pe strãmoºii mei cei din
firi toþi
îngeri ºi martiri... (...)

E-AICI UN RAI CE

NU-L PUTEÞI PRICEPE

e-aici un rai ce nu-l puteþi pricepe
lumini de mai în veºnicia firii
cu herghelii a iepelor sirepe
din Empireu pogoarã zei uimirii

e-aici ºi cântec – sfântã încântare
dar ºi descântec zânelor iubirii
sãgeatã pajuri dincolo de zare
albine-ºi viersuiesc în miere Mirii

din piscuri aspre – din pãdurea tainei
se-nalþã cãtre ceruri mir de suflet
Frumos ºi Bine vin într-un rãsunet

iar Crist’i-mbracã-n mântuirea hainei
...peste valahi trec ape de vãpaie
sã ardã-istorii – dorul sã-l rãsaie

ÞÃRANII MEI

þãrani ºi-au pus cãmãºi de sãrbãtoare
cum crinul alb grãit-a cu Hristos:
curatul lor dumnezeiesc mã doare
îngerii mã cutreier’ pân’ la os

se duc în moarte cum la sfânta liturghie
se duc pe îndelete ºi smeriþi:
ei ºtiu cã între lumi nu e frânghie
cã viii ºi cu morþii-s fericiþi

e-atâta liniºte pe masa cu lumine
sicriele sunt tronuri de-mpãraþi
neamul acesta liniºtit tot vineri

umplut-au cerul Craii din Carpaþi
...þãranii mei – stãpânii de moºie
nu mor: vegheazã totul sfânt sã fie!

DECENÞÃ ÎNTRU ADEVÃR

ascultã-mi dorul prefãcut în glie:
cât sânge stã la-a noastrã temelie
ºtie doar glasul ierburilor sfinte
cãci viaþa ni-e clãditã pe morminte

sã nu cãlcaþi pe-acest pãmânt martir
decât de-aveþi un mort în cimitir
sã nu-ndrãzniþi sã voroviþi la soare:
fiece vorbã morþii voºtri-i doare

privighetori grãiascã sfânt spre lunã
doar un Poet isca-va foc din strunã:
vor creºte munþii noi crânceni rãzboinici

arhangheli ºi orgolii – brazi destoinici
...lãsaþi pãmântul sã respire-n noapte
ºi Adevãru-l veþi afla din ºoapte

SONETUL POETULUI

Încã e varã-n sufletu-mi uscat
dor de frumos îmi scurmã încã-aripa:
vulturi n-au zis cã-s vrednic de scuipat
iar florile-mi îngãduie risipa...

dar cât va þine-acest dezmãþ de raze
cu ce în lume-mi voi plãti chiria?
îmi murmurã Hristos – nu dã ucaze:
,,plãteºti aflând luminii Poezia!’’

un greiere boem – cântat-am lunii
un biet scaiete – agãþat de straie
,,un nimeni ºi-un nimic – mã-njurã unii

dar eu tac mâlc – cu nasul în tigaie...
...cu cât s-adunã hula mai avanã
Crist mai degrab’ coboarã-mi ici în ranã!

SONETUL

CELUI ÎNCÃPÃÞÂNAT

eu urc cu spor din orice prãbuºire
când mã dobori – mai curios mã faci!
refuz apoteoze cu ieºire:
pe nenoroc mã caþãr – ca pe-araci!

nu mã opri din catastrofe – Doamne
simt cã trãiesc – când ºiºul mi-e la gât:
nu m-au rãcit pe mine-atâtea toamne
deci nu-mi preschimb – cum alþii gura-n rât!

cu cât asmuþi Tu crivãþul în mine
cu-atât în pisc orgoliul urlã-astral:
mã încãlzesc la focul de ruine

ºi amurgesc doar soare-imperial...
...o viaþã nãduºitã mi-a fost crez
cu cât trudesc la ea – simt cã-nviez!

VIAÞA SPÂNZURAÞILOR

jum’ate sunt tâlhar – jum’ate Crist
de-aceea sunt ºi vesel – sunt ºi trist
am ºi ucis – dar am ºi vindecat
pribeag ºi cãlãuz – din sat în sat

mi-e tatã Trandafirul – mumã Luna
fur stele nopþii – zile-i cânt cununa
iar când m-au luat trupul sã-mi schilodeascã
eu m-am rugat Duhul sã mi-l iubeascã

e greu sã fii din toate – jumãtate
viaþa de-aici nu face-astfel dreptate:
între apus ºi rãsãrit eu sânger

dar ºtiu cã Domnul mi-a pãstrat un înger
...rugaþi-vã la Crist când spânzuraþii
atârnã-ntre pãmânt ºi cer – curaþii!

CONDIÞIA UMANÃ

parºivi ºi cruzi ca ultimul ocnaº
tot aºteptãm sã cadã ghilotina
ne-am resemnat cu-al morþii zvâc-fãraº
simþim în nãri cum fojgãie vermina

deja n-i-amarã gura de pãmânt
deja ne-am luat adio de la soare
ne-am învãþat sã n-avem nimic sfânt
de-atât frãmânt – inima-a amorþit: nu doare...

când coasa gâtul – galeº – ni-l mângâie
e inutilã orice remuºcare:
nu mai e loc în ocnã de tãmâie

de-abia-þi faci rost de înc-o respirare
...sãrman ºi nesfârºit ºirag de morþi
ce parcã-s vii – dar toþi cãzuþi la sorþi!

(Din volumul

ION – PATRIA MEA. Balada Kog-a-Ion-ului, 2016)
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Redacþia: Stimate domnule primar Daniel Trãistaru

vã aflaþi la un an de mandat ca edil al oraºului Bolintin

Vale. Desigur cã aþi fãcut un bilanþ al acestui interval.

Dacã ar fi sã puneþi în balanþã realizãrile ºi

neîmplinirile, care credeþi cã ar atârna mai greu? Care

consideraþi cã este principala realizare a primului dvs

an ca primar al Bolintinului?

Daniel Trãistaru: Neîmplinirile,

dacã aºa le numiþi, sunt doar þintele

noastre care sunt în curs de a se realiza.

Nu existã ceva ce ne-am propus ºi la care

sã fi renunþat dintr-un motiv sau altul.

Referitor la timpul de realizare al

obiectivelor, atunci când lucrezi cu

banul public existã constrângeri legale

peste care nu poþi trece, trebuie urmate

procedurile.

Red.: În interviul pe care aþi avut

amabilitatea a-l acorda revistei „Sud”

la instalarea dvs, propuneaþi o serie de

proiecte pentru a fi realizate. Era vorba

despre reparaþiile la DJ601 ºi DJ401A,

executarea reþelei de alimentare cu apã

ºi canalizare, modernizarea drumurilor

de interes local cu includerea de sisteme

de preluare a apelor pluviale, trotuare,

piste pentru biciclete ºi canalizaþie

pentru cabluri, construirea unei sãli de

sport la Liceu, realizarea centurii

ocolitoare, îmbunãtãþirea transportului

de cãlãtori. Puteþi face o scurtã trecere

în revistã a stadiului lor?

D. T.: Sunt obiective unde lucrãrile

erau demarate înainte de începerea

mandatului meu ºi la care continuã sã se

lucreze, cum este cazul Sãlii de Sport cu

180 de locuri din incinta Liceului

Tehnologic „D. Bolintineanu” ºi reabilitarea Casei de

Culturã din Bolintin Vale. Au fost finalizate lucrãrile de

alimentare cu apã ºi canalizare în Bolintinul din Vale,

sistemul fiind funcþional.

Avem proiecte care au demarat, cum ar fi continuarea

lucrãrilor la ªcoala Gimnazialã Malu Spart, reabilitarea

DJ401A ºi DJ601 care strãbat Bolintinul din Vale ºi Malu

Spart (unde investitor este Consiliul Judeþean Giurgiu).

Am semnat contractul de proiectare ºi execuþie pentru

alimentarea cu apã a satelor Malu Spart ºi Suseni.

În perioada imediat urmatoare vom semna contracte

de finanþare cu Ministerul Dezvoltãrii Regionale,

Administraþiei Publice ºi Fondurilor Europene pentru

urmatoarele obiective: Extindere alimentare cu apã ºi

canalizare în Bolintin Vale, Modernizare drumuri de

interes local în Bolintin Vale – Etapa 1 (cu realizarea de

rigole carosabile, trotuare pietonale, piste pentru cicliºti

acolo unde acestea se preteazã, canalizaþie pentru reþelele

electrice aeriene, internet, telefonie); Clãdire birouri

administrative în Bolintin Vale; Dotari pentru Liceul

Tehnologic „D. Bolintineanu”, ªcoala Gimnazialã nr. 1

Bolintin Vale ºi ªcoala Gimnazialã Malu Spart. Pentru

aceste obiective vom demara de îndatã procedurile de

achiziþii publice ºi preconizãm cã lucrãrile vor demara

în primãvara anului viitor. O altã sesiune de depunere ºi

de finanþare a proiectelor prin Programul Naþional de

Dezvoltare Localã, va fi în luna septembrie a anului

curent ºi vom depune alte proiecte pentru finanþare.

Am fãcut demersuri cãtre operatorii de reþele de

alimentare cu gaze naturale ºi energie electricã pentru

extinderea reþelelor acolo unde acest lucru este necesar.

Avem speranþe cã încã din acest an o parte din lucrãri

vor fi executate.

Am realizat un studiu de fezabilitate pentru iluminat

public eficient ºi intenþionãm sã demarãm procedura de

achiziþie pentru delegarea gestiunii. Vom avea lãmpi cu

un consum de energie mult redus faþã de cele actuale,

acestea fiind montate pe toþi stâlpii existenþi.

Aºteptãm cu nerãbdare deschiderea apelurilor pentru

depunerea proiectelor pe Programul Operaþional

Regional pentru domeniile învãþãmânt ºi sãnãtate,

undem avem cinci studii de fezabilitate.

Red.: Domnule Primar, din observaþiile proprii, ca

ºi din discuþiile cu cetãþenii, se remarcã un reviriment,

un suflu nou, pozitiv, în viaþa socio-culturalã a oraºului.

Dau ca exemple, pentru cititorii noºtri, numai câteva

evenimente recente: sãrbãtorirea zilei de 1 Iunie,

premierea elevilor cu rezultate bune la învãþãturã la

sfârºitul anului ºcolar sau lansarea volumului

„Bolintin – cartea oraºului”. Veþi continua pe aceastã

direcþie? Ce pregãtiþi în viitorul apropiat sau, de ce nu,

pentru anul 2018 din perspectiva evenimentelor socio-

culturale?

D. T.: Mã bucur cã evenimentele noastre au fost

remarcate, pe lângã cele menþionate de dumneavoastrã

au avut loc ºi altele, de o mai micã sau mai mare amploare.

Aº aminti aici evenimentul organizat în preajma

sãrbãtorilor de iarnã ale anului trecut, la care au participat

peste 1.000 de persoane ºi în cadrul cãruia Primãria

oraºului Bolintin Vale a acordat 15 premii de excelenþã

în educaþie, pentru 15 elevi cu rezultate deosebite la

învãþãturã.

De asemenea, Bolintin Vale a fost gazda unor

evenimente sportiv-recreative de notorietate: în

decembrie 2016 s-a desfãºurat aici ultima competiþie

din calendarul competiþional la Taekwondo WTF; chiar

luna aceasta, în iulie 2017, din Bolintin Vale s-a dat

startul cursei de cicloturism organizatã de Outhentic

Cycling Romania.

Credem cã sportul este benefic atât pentru participanþi

cât ºi pentru spectatori ºi, de aceea, Primãria Bolintin

Vale sprijinã înfiinþarea de cluburi sportive care sã fie

capabile sã atragã cât mai multe persoane cãtre sport, sã

fie capabile sã intre în competiþii ºi sã atragã cât mai

mulþi spectatori. Anul acesta am sprijinit înfiinþarea

Clubului Sportiv „F.C. Bolintin Malu Spart”, care deja

are rezultate foarte bune, calificându-se în Liga a IV-a.

Tot în acest an acesta vom da în funcþiune noua salã

de sport din cadrul Liceului Tehnologic „D.

Bolintineanu” ºi sperãm ca aceasta sã fie utilizatã la

capacitate maximã. Tot anul acesta, daca nu cel mai tarziu

în primãvara anului urmator, sperãm sã fie finalizate

lucrãrile de reabilitare ºi modernizare ale Casei de

Culturã. Aceste douã edificii vor oferi o infrastructurã

modernã ºi adecvatã pentru organizarea evenimentelor

sportive, sociale ºi culturale de avengurã.

Bineînþeles, infrastructura este un mijloc, însã

evenimentele sunt organizate de oameni pentru oameni.

Evenimentele de pânã acum au fost realizate prin

parteneriate cu ONG-urile din localitate, grupuri de

iniþiativã, ºcoli ºi voluntari. Primãria, prin menirea ei,

asigurã un mediu propice pentru dezvoltarea iniþiativelor

socio-culturale ºi, în limita posibilitãþilor rãspundem

pozitiv oricãrei astfel de iniþiative. Sperãm, de asemenea,

ca numãrul ONG-urilor de profil sã creascã ºi împreunã

sã putem organiza evenimente mai multe ºi mai frumoase.

În ceea ce priveºte calendarul evenimentelor pentru

anul 2017, ne dorim reluarea sãrbãtorii „Zilele

Bolintinului” ºi la sfârºitul anului sã reeditãm

evenimentul caritabil „Crãciun din inimã de copil”.

Pentru anul 2018 avem planuri mari, pe lângã

continuarea evenimentelor iniþiate pânã acum, dorim ca

în noua Casa de Culturã sã organizam un festival de film

de scurt-metraj, sã atragem cât mai multe competiþii

sportive regionale ºi naþionale în localitate, sã organizam

un festival cu muzicã ºi produse tradiþionale.

Pe termen lung, ne dorim atragerea în localitate a cât

mai multor evenimente, de anvergurã regionalã ºi/sau

naþionalã, care sã aºeze Bolintin Vale la loc de frunte pe

harta socio-culturalã a României. Facem toate acestea

cu convingerea cã pentru oraºul nostru educaþia ºi cultura

pot constitui atât un factor de progres uman cât ºi unul

care poate asigura prosperitatea economicã a localitãþii.

Red.: Sunteþi mulþumit de „oamenii Primãriei”, se

dovedesc ei mai eficienþi în munca lor de când aþi preluat

conducerea instituþiei?

D. T.: Aþi întrebat mai devreme care aº considera cã

este principala realizare a primului meu an de mandat ºi

vin acum ºi spun cã nu este niciuna dintre cele deja

menþionate. Pe primul loc aº pune ceea ce s-a întâmplat

în Primãrie ºi mã refer aici atât la îmbunãtãþirea

proceselor, cât ºi la formarea resursei umane. Am plecat

de la premisa cã dacã nu ai cu cine ºi cu ce, nu poþi

realiza mare lucru. De aceea, am evaluat situaþia existentã

ºi am ajuns la concluzia cã trebuie sã facem angajãri ºi

sã trimitem la cursuri de formare profesionalã majoritatea

funcþionarilor publici. În paralel, am demarat procesul

de informatizare a proceselor în Primãrie, în special la

compartimentul taxe ºi impozite locale. Prin aceasta am

reuºit sã reducem timpul de aºteptare al cetãþenilor, dar

ºi disconfortul creat acestora ºi, în acelaºi timp, am

eficientizat munca funcþionarilor publici. Procesul nu s-

a finalizat, dar rezultatele au început sã aparã.

Red.: O ultimã întrebare se leagã de preocupãrile

cititorilor noºtri predilecþi, oamenii consumatori ºi

iubitori de culturã ºi se referã la douã obiective, din

acest domeniu, ale oraºului Bolintin Vale. Dacã despre

Casa de Culturã ne-aþi vorbit deja, ce ne puteþi spune

despre ªcoala Veche? Sunt veºti bune?

D. T.:  Pentru reabilitarea monumentului istoric

„ªcoala Veche”, am depus la Compania Naþionalã de

Investiþii proiectul tehnic cu detalii de execuþie, însoþit

de autorizaþia de construire. El ne-a fost acceptat ºi

suntem în faza de asteptare a includerii pe lista

obictivelor ce urmeazã a fi finanþate. Veºti bune, aºadar.

Domnule Primar, vã dorim succes în munca dvs. ºi sã

gãsiþi sprijinul necesar pentru realizarea acestor

obiective vitale pentru modernizarea ºi dezvoltarea

comunitãþii bolintinene. Mai mult, deoarece

comunicarea este unul dintre temeiurile unei bune

administraþii, vã propunem o rubricã permanentã în

revista Sud, prin care sã puteþi þine la curent cetãþenii

cu activitatea instituþiei dvs. Vã mulþumim.

Interviu cu domnul Daniel Trãistaru,
primarul oraºului Bolintin Vale

La masa de lucru: domnii Dan Trãistaru, George Apostoiu, Neagu Udroiu
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CÃRÞILE  PRIETENILOR  MEI  (V)

Florentin
Popescu

Florea Burtan, romanticul la sãnii de-argint ºi ºarete trase la scarã

Între topos ºi atopos

Cât mai este ºi cât nu mai este „ºic” sã

fii poet romantic într-o vreme în care,

literar vorbind, în România se petrec, de

ani buni încoace, tot felul de schimbãri,

se consumã experienþe ºi experimente din

care nu se ºtie dacã va rãmâne sau nu

ceva? ªi cât din romantismul unui poet mai poate interesa astãzi

cititorii?

Iatã douã din întrebãrile care ne-au încercat de îndatã ce am

citit cel mai recent volum de poezie semnat de Florea Burtan, (n.

29 iunie 1943, com. Crângu, jud. Teleorman), un autor cu nume

binecunoscut (cel puþin printre lectorii de poezie românã

contemporanã), semnatar al mai multor volume de versuri ºi al

unui roman care s-au bucurat de o bunã primire din partea criticii.

Debutant editorial cu vol. Flautul pe rãni (premiat în urma

unui concurs organizat de Editura Cartea Româneascã), acest

scriitor care trãieºte ºi practicã ziaristicã în Teleorman (a fost

redactor la cotidianul Teleormanul ºi actualmente al revistei de

culturã Caligraf, o publicaþie de þinutã ºi unanim apreciatã, a

publicat numeroase cãrþi, unele dintre ele (îndeosebi cele apãrute

dupã 1989) rãmânând aproape necunoscute publicului larg datoritã

tirajelor mici ºi a difuzãrii defectuoase, aºa încât se poate spune

cã vremea/ vremurile au jucat ºi joacã un rol mai puþin benefic în

ce-l priveºte.

Recentul sãu volum (Tren printre zodii, Editura Neuma, Cluj

- Napoca, 2017) subintitulat, deloc întâmplãtor „Poeme de

odinioarã”- vine sã ateste încã o datã, dacã mai era nevoie,

autenticitatea mãrcii sale de poet romantic, de autor cu o vocaþie

pe care nu ºi-a dezminþit-o ºi nu ºi-o dezminte cu fiecare nouã

apariþie editorialã.

Departe de agora în care alþi colegi ai lui dau din coate ºi se

agitã în fel ºi chip pentru a atrage atenþia criticii ºi a publicului,

discret ºi, decent, poate în bunã mãsurã ºi sfios la o vârstã la care

are deja o operã serioasã în spate, Florea Burtan îºi vede temeinic

de scrisul ºi creaþia lui, fiecare poem reprezentând o ipostazã a

propriului suflet, dornic – totuºi! – sã se confeseze ºi celorlalþi.

Starea poeticã, atmosfera, nostalgia unor vremuri trecute, dorinþa

„eminescianã” se instaleazã benefic chiar din primul poem: „Sã fii

femeia mea mãcar o noapte,/ Cât sã pierim puþin, câte puþin./

Într-o odaie mirosind a mere coapte,/ A miere rãzvrãtitã ºi-a

pelin...// ...Sã fie iarnã ºi sã ningã-ntruna/ Cu îngeri de luminã ºi

de sfinþi,/ În sobã, ardã focul, bland ºi tânãr,/ Ca amintirile uitate

în pãrinþi/.../ Vom traversa îmbrãþiºaþi tãrâmuri/ De rãni

vindecãtoare, pânã-n zori,/ Când lampa se va stinge, resemnatã,/

ªi vechi mãrfare s-or urni din gãri...” (Sã

fie iarnã ºi sã ningã-ntruna...).

Proprie romanticilor, a visãtorilor

incurabili este ºi singurãtatea, fecundã

pentru poezie. ªi nu e vorba doar de

singurãtate înþeleasã ca izolare, ci de un

sentiment cu totul mai profund, ce

deschide larg uºile cãtre cealaltã

solitudine, sufleteascã: „Poºtaºul n-a mai

trecut de mult prin cãtun,/ Veºtile au

îmbãtrânit într-o scrisoare,/ Aici, îmi duc

viaþa ºi rabd, vreau sã spun,/ ªi sã mã las

geruit de o liniºte mare// Prietenii, de ani

buni m-au uitat./ Tristeþea îºi clatinã oasele

uscate ºi reci,/ Iubita, ºi ea, ºi-a luat

tinereþea ºi a plecat,/ Îi zãresc urmele

lãcrimând pe poteci.// Cine pe cine

aºteaptã, nici nu mai ºtiu,/ Frigul stã

ghemuit lângã frigul din vatrã,/ Câinele

nopþii latrã, plictisit, a pustiu,/ Îºi înfige

foamea într-o pâine de piatrã.” (Aº cerºi

îndurare n-am la cine). De altfel, trebuie

spus cã poetul are o anumitã predilecþie

mai ales pentru iarnã, vãzutã în egalã

mãsurã ca anotimp rece, dar ãi ca un

corespondent al celuilalt rece, din iarnã

ºi din spirit; pe de altã parte devine ºi

cadru al singurãtãþii, al liniºtii în care

imaginaþia poate construi tablouri de

iubire ºi scene înzestrate cu toate atributele unei trãiri romantice

autentice.

Pe canavaua acestei solitudini imaginarul poetic nu are limite.

„În aceastã searã Doamne – citim într-alt poem –, cât aº vrea/ Sã-

mi deschidã uºa o femeie tristã,/ Sã-mi aducã-n tainã votcã ºi

cafea/ ªi o floare strânsã în batistã!/ .../ De-o sã vinã, în aceastã

searã,/ de o fi sã plece singurã ºi tristã,/ Am sã nãrui, totul,

pentru a câta oarã?/ ªi-am sã cred, desigur, cã ea nu existã....”

(În aceastã searã, Doamne, cât aº vrea) sau: „Tu înnoptezi la

un capãt de gând,/ Pletele ard, liniºtit, sub ninsoare./ Aº vrea sã

te strig, dar strigãtul meu/ E bolnav

de o lungã ºi grea destrãmare.”

(Adunã-mã de pe drumuri) ori: “ Voi

veni, iubito, într-o searã linã,/ În

caleaºca veche trasã de doi cai,/ Sã-þi

aduc podoabe, faguri de luminã/

Jefuiþi, în tainã, din pridvor de rai./

…/ Voi veni, ia seama, într-o searã

linã,/ În caleaºca veche trasã de doi

cai,/ Sã-þi aduc odoare, crânguri de

luminã,/ Rãzvrãtiri de îngeri alungaþi

din rai ...” (Eºti departe, poate, prea

departe).

Pe de altã parte Florea Burtan ni se

pare a fi un excepþional poet al

interioarelor, amintind de Bacovia (cu

celebra-i poemã pusã ºi pe muzicã,

Decembre), dar ºi pe Ion Pillat.

Ferestrele pline de promoroacã,

lampa veche abia pâlpâind, focul din

vatrã, oglinzile ce par a avea ochii

iubitei, aerul mirosind a vin ºi tutun,

fotografiile trimiþând la vechi amintiri

etc. etc, alcãtuiesc o recuzitã ce

accentueazã stãrile de melancolie ºi de

visare. O nesfârºitã pendulare între

ceea ce a fost cândva ºi nu mai este în

prezent, între iubirea pierdutã pentru

totdeauna ºi regretul clipelor ce nu vor

mai reveni, dar ºi între prezent ºi ceea ce ar mai putea – printr-un

miracol?! – sã se repete cândva alcãtuieºte balanþa acestui volum

pe care îl considerãm reprezentativ pentru un poet ce ºi-a creat un

stil al lui, inconfundabil ºi agreabil – dovadã cã bardul scrie aºa

cum trãieºte ºi aºa cum simte, fãrã cãutãri ºi artificii de niciun fel.

Iar cititorul percepe, desigur pe deplin atât valoarea cât ºi mesajul

Fãrã îndoialã Liviu Viºan (n. 18 octombrie 1953 la Baloteºti,

Ilfov) este un fel de „rara avis” printre poeþii noºtri de azi. În

timp ce confraþii lui catã sã cultive o liricã autobiograficã, fie

meditativã, fie tributarã experimentelor ºi experienþelor de ultimã

orã, el a rãmas (ºi bine a fãcut!) la ceea ce am putea numi (fãrã cu

sentimentul cã termenul sau termenii nu

acoperã în întregime conþinutul,

substanþa textelor) poezie umoristicã

auto ironicã,ºi sentimentalã, fiind, din

acest punct de vedere un îndreptat ºi

talentat urmaº al lui Anton Pann, al unui

menestrel de talia lui Ienãchiþã

Vãcãrescu, cântând pe sub ferestrele

iubitelor îmbrãcate în crinoline ºi

ascultând din dosul perdelelor cântecele

dedicate lor: manele ºi nu numai.

Unicornul de hârtie (Editura

Detectiv Literar, Bucureºti, 2016) vine

cumva în continuarea altor ºapte volume

(Existenþa iubirii, 1988, Licenþioase,

2001, Închisoare de maximã

alcoolemie, 2011, Versuri, 2012,

Bestiar nocturn, 2013, ºi Tarot cu

icoane, 2015), scrise în aceeaºi manierã

precum în cel de faþã (în care ne previne

autorul, au fost retipãrite ºi poeme mai

vechi, cartea reprezentând ºi o mini –

antologie de autor).

Poezia umoristicã (exceptând,

desigur, sutele ºi miile de cronici rimate

rãspândite prin revistele vremii, apoi

epigramele, texte cu statut aparte) nu

are o tradiþie foarte bogatã la noi ºi dacã

ar fii sã facem, la o adicã, un inventar al acesteia nu cred cã am

reþine mai mult de patru – cinci nume de autori ce ar merita, într-

adevãr, sã figureze într-o virtualã antologie a genului. Nu este

nici locul ºi nici cazul sã purcedem la o astfel de acþiune. E destul

sã amintim, pe lângã cei menþionaþi mai sus, numele lui Topârceanu

(cu care Liviu Viºan are multe în comun) ºi pe cel al lui Marin

Sorescu, acesta din urmã practicând cu precãdere poezia ironicã

ºi mai rar pe cea umoristicã.

Unicornul de hârtie cuprinde, de fapt, douã tipuri de poezie:

unul se referã, ca sã zicem aºa, la partea „serioasã” a lucrurilor,

în care sub masa improvizaþiei, a inspiraþiei de moment poetul dã

grai unor gânduri ºi sentimente de mai

mare ºi mai largã profunzime, precum

în Cântec de dor ºi teamã, care meritã

sã fie cititã în întregime: „Mi-e dor de

visul nostru, domniºoarã,/ cum ne

rãpune durere blând/ ºi cum din cele

câte ne-nconjoarã/ doar el o sã ne stãruie

în gând// de carnea ta ca rochia de

mireasã/ mi-e tare dor, de albul diafan/

ce-mi troienise inima în casã,/ ningând

discret în târgul transilvan// de o cafea

bãutã împreunã,/ de un cuvânt sã îl

rostim la fel/ chiar dacã deznãdejdea îl

amânã,/ nu vom mai exista decât prin

el// de tot ce ne-nfioarã pe-amândoi,/

de ceea ce-mi vor spune într-o searã/

nici verzi ºi nici albaºtri ochii tãi/ mi-e

tare dor ºi fricã, domniºoarã”, un al

doilea exemplu este Povestea amantei

mele, o adevãratã artã poeticã, un poem

„cu poantã” poezie în care cititorul este

derutat pânã la ultimul vers, acolo unde

aflã cã „târfa „despre care a fost vorba

nu e alta decât... poezia.

Cel de al doilea tip de poem (ºi care

formeazã „grosul” liricii lui Liviu Viºan

se constituie din texte pe care le-am

putea numi „de boemã” (nu întâmplãtor

multe titluri conþin cuvântul cu pricina), în care poetul îºi dã

mãsura întregii lui capacitãþi de a versifica pe teme de actualitate:

„Bãtrâne, hai la Casino/ sã monoclãm gagici miºto,/ elastice ºi

subþirele/ sã-þi stea pe burtã ca bretele!// ªi sã le dai pe gât un

þoi,/ alcool de care nu te-ndoi/ iar tu sã bei un carcalete/ sã te-

ntãrâte pentru fete,// ca sã le aperi de hazard/ cu tacul tãu de

biliard!/ Ce viaþã e la Bulevard –/ ne-ar trebui un miliard!”

(Romanþã deocheatã) sau: „Asearã la Vernescu pe terasã/ ciupii

de buci o chelneriþã grasã/ ºi ne dãdu a dracului muiere/ pe

datorie înc-un rând de bere/ .../ Sãr-mâna, þucu-i laba gâºtii,/ sã

te iubeºti în zori numai cu puºtii,/ cãci iatã cum îþi saltã-n corsãturã

þâþa, ca felinarul la trãsurã!// Aºa-i ziceam, pe când turna cu

spumã/ în vasele ce le ciocneam arvunã/ la vreo metaforã mai

deºucheatã,/ aºa-i spuneam ºi spunea cã-i fatã/ .../ Dulce amar

strivit în cerul gurii/ verbul prinsese gustul aventurii.../ Aºa se-

nchide cartea mea, iubito,/ eu nu am scris poezie, am trãit-o!”

(Boemã cu gust de bere)

Asocierile neaºteptate, rimele surprinzãtoare, în fine spiritul

de observaþie, apoi „spusul pe faþã” fãrã ocoliºuri ori cãutãri sau

„fasoane” fac tot farmecul poeziei lui Liviu Viºan din care s-ar

putea cita la nesfârºit fãrã a te plictisi ori a avea sentimentul unui

„deja vu „. Iatã încã trei mostre: „Vino sa-þi pun rimel pe gene/ cu

zaibãrul din damigene/ ce-þi face buzele meduzã/ vin’oh, sa-þi

spun cât mi-eºti de muzã!// þi-am pãstrat o sticlã-n beci/ din

generaþia optzeci/ sã stãm în ºold p-un sac de iutã/ ’mboldiþi de

doapele de plutã// hai sã-þi arãt dulceaþa gurii/ la fel ca-n vremea

dictaturii/ când fãceam praf pe un covor/ codul principiilor lor”

(Refren la un apel de noapte); „Pentru licoarea ce-mi dãduºi din

ceaºcã/ aº inventa cinci cai la o caleaºcã/ ºi þi-aº tocmi pe viaþã un

muscal/ mai priceput la dame ca la cal/ .../ Când din palat caleaºca

vei urni-o/ noaptea sã prefacã înspre ziuã/ ºi, dând perdeaua-n

lãturi, ca stãpâna,/ fugind, sã-mi faci un semn discret cu mâna”

(Cântec de ducã); „Se-auzea prin cercevel/ un colind cântat de

Hruºcã/ pluºul de pe canapele/ mirosea a praf de puºcã// Luptãtoru’

avea-n porthartã/ ºi vã rog sã þineþi minte,/ ordin: artã pentru artã/

ºi nu dinte pentru dinte.” (Istorioarã de rezbel)

Cât de rece sau acrit la suflet sau în gusturi sã fii ca sã nu-þi

stârneascã zâmbetul un mic poem intitulat Emoþii caniculare:

„Mi-e frig de cât de cald e-afarã/ asfaltul frige talpa de fecioarã,/

fetele merg pe stradã ca fachirii/ cãlcând pe jarul verii ºi-al iubirii/

/ În sutiene þâþele se coc/ ca vinetele rãsucite-n foc.”

Liviu Viºan deþine arta de a vede mai des ºi partea veselã,

umoristicã a vieþii ºi ºtie sã ne facã ºi pe noi s-o vedem privind

astfel. Lucru excelent pentru un poet.

Liviu Viºan, poetul „libaþiilor” ºi al „Cântecelor de dor ºi de teamã”
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Ion C. Stefan,Geo Cãlugãru

Poetul  Dan Floricã a intrat pe poarta vieþii în Bolintin Vale, în

chiar întâia zi a anului 1948, ca un vestitor de început de viaþã ºi,

dacã privim în urmã-i, de semn bun dupã roadele bogate ºi diverse.

Voi prefaþa comentariul meu, la cartea poetului Dan Floricã,

Pe tãrâmul iubirii, apãrutã la Editura Arefeana, cu câteva cuvinte

ale marelui poet ºi filozof Lucian Blaga: „Destinul omului este

creaþia. Poetul este nu atât un mânuitor al cuvintelor, pe cât este

un magician al lor. El scoate cuvintele din starea lor naturalã ºi le

aduce la starea de graþie.”

Referindu-mã la bogãþia ºi diversitatea creaþiei sale, fac

precizãrile necesare: volume cu poeme într-un vers, dintre care

patru sunt bilingve (românã ºi francezã): Majestatea Sa, Clipa;

Ia zîmbetul cu tine; Cu fiecare stea privim nemãrginirea; Din

þara râurilor, traducerea aparþine minunatei poete ºi traducãtoare

Paula Romanescu; micropoeme trilingve (românã, francezã ºi

englezã); artizanii traducerilor fiind, în francezã Constantin

Frosin, iar în englezã Dana Dima. Iatã câteva alte titluri: Greieri,

pânã la stele, 1999; …ºi vulturul aºteaptã, 2005; Înþelepciune

din înþelepciune, 2006; Lumina din gutui, 2016.

Cu acest volum, ultimul lansat în cenaclul literar „Octavian

Goga”, descoperim în titlul sãu spaþiul de fiinþare al poetului – Pe

tãrâmul iubirii, despre care, în simplul limbaj de exprimare al

adevãrului aflãm cã „Patria mea începe-n câmpie,/ Cu râuri ce-n

Dunãre-ncap,/ …Patria mea e lângã pãdure,/  Parte a Vlãsiei

strãbune…/ Patria mea, izvorul de þânc,/ ̂ tie decât doar geticul

loc,/ …Patria mea, trecut ºi prezent,/ Patria mea viitor convergent,

Credinþã, milos Dumnezeu.” (Patria mea începe-n câmpie, p.

104-105)

Dupã ce am parcurs cu multã atenþie cãrþile de poezie ale poetului

Dan Floricã, mai cu seamã cea de faþã, gãsesc pe deplin îndreptãþit

punctul de vedere al cunoscutului scriitor Nicolae Dan Fruntelatã,

care susþine cã „Dan Floricã (…) membru al stirpei rare a poeþilor

câmpiei dunãrene, da, trebuie, sã defineascã un fecund ºi etern

concept constructor al literaturii române. Sentimentul Sudului,

pentru cã noi, cei din câmpia Dunãrii, am fost graniþa vie a

dacilor, a geþilor, mai înainte a pelasgilor, noi am invadat sudul

continentului ºi i-am dat identitate, nu invers, cucerirea romanã a

fost o întoarcere acasã, nu un marº civilizator, cine nu acceptã

asta nu meritã.”

Va fi în stare poetul Dan Floricã sã împlineascã încrederea pe

care i-o acordã mentorul sãu, Nicolae Dan Fruntelatã? Vom

încerca, referindu-ne la acest volum, care e o încununare a drumului

parcurs în cele anterioare, a dovedi cã meritã acea încredere.

Stâlpii de rezistenþã ai acesteia îi admirãm pe prima copertã a

cãrþii: soþia, bãiatul ºi cele douã fete ºi, în ceea ce consemneazã

pe coperta interioarã: „Se dedicã soþíei mele Emilia.”

O puternicã trãire lãuntricã i-a inspirat poetului fixarea ºi

exprimarea, întru fiinþarea prin cuvânt, denumirea celor trei

secvenþe ale volumului care, îngemãnate, dau consistenþã ºi

dãinuire acestei vieþi „pe tãrâmul iubirii”. Este vorba despre

Natura de acasã, din primãvarã pânã-n iarnã, Iubirea de familie,

Iubirea de patrie ºi Dumnezeu.

O constatare, de ordin general, pe care o fac este fidelitatea

autorului pentru forma clasicã a poeziei: strofe din patru versuri,

rimã pe care  o întâlnim, fie împerecheatã, fie încruciºatã, fie

monorimã. Sunt elemente cãrora li se acordã însemnãtatea ce li

se cuvine.

Ne exprimãm deosebita satisfacþie cã poetul Dan Floricã a ajuns

sã arate cã meritã încrederea dãruitã de mentorul sãu, iar  poezia pe

care o scrie în prezent îi îngãduie fiinþarea prin cuvânt ºi o construcþie

a fiinþei interioare prin acesta. Am descoperit în creaþia sa poeticã

spaþiile din trãirile care-i reveleazã fiinþarea prin cuvânt: uimirea,

bucuria, nemãrginirea, seninãtatea, responsabilitatea, complexitatea

ºi virtutea cuvântului scris. Dan Floricã trãieºte frumos în mijlocul

cuvintelor pe care le slujeºte. De fapt, omul însuºi este cuvânt. Nu

degeaba se spune ºi se crede cã omul valoreazã cât cuvântul pe

care îl scrie. Eu cred cã ºi la poetul Dan Floricã cuvântul nu ºi-a

pierdut , nu îºi pierde ºi nu îºi va pierde nimic din esenþa ºi

strãlucirea sa. Creaþia literarã este, la urma urmei, o fascinantã

alcãtuire de cuvinte. Important este sã le respectãm, sã le preþuim,

sã le înnobilãm ºi, bineînþeles, sã le slujim.

Cu poetul Dan Floricã

Pe tãrâmul iubirii Prezentarea volumului Cãlãuzã ºi cântec, semnat de profesorul

Ion Vãduva, din Urziceni, oraºul de suflet al lui Constantin Þoiu, în

cadrul Clubului „Calderon”, din Bucureºti, atât de confortabil ºi

primitor în ultimii ani, pentru mulþi scriitori profesioniºti, dar mai

ales pentru cei care aspirã la gloria literarã, din Capitalã ºi împrejurimi,

mi-a adus aminte de-o metaforã de-a mea, rostitã cu un timp în

urmã, sugestivã pentru lupta unui creator de-a trece peste pragul

ospitalier al Uniunii Scriitorilor, anume cã fiecare autor se înalþã pe

aripile propriilor sale posibilitãþi artistice. Noi, aceia care deja suntem

titulari ai înaltului for de culturã, consideram cã Uniunea Scriitorilor

este o Casã a Noastrã primitoare, în cadrul cãreia fiecare se dezvoltã,

sprijinindu-se doar pe forþele sale creative. Dar acum, când constat

cã atâþia poeþi talentaþi din þarã, cu nimic mai prejos prin vocaþia

creativã decât noi ceilalþi, încã se apropie cu greu de acest ideal, am

înþeles cã etalonul meu a fost ales prea înalt, iar aceºtia înoatã, cu

forþa braþelor, minþii ºi talentului lor, în ºuvoiul unei ape subterane,

nãvãlind spre luminã, care uneºte poeþi de la Urziceni, Slobozia sau

Constanþa, cu alþii din Târgoviºte, Craiova ori diferite locuri din

þarã, într-o frãþietate de destin valoric, în aºteptare.

Vreau sã spun cã în aceste oraºe – ºi în multe altele – cunosc

vreo câþiva autori talentaþi, care ar fi meritat demult sã facã parte

din râvnita noastrã breaslã. Ion Vãduva, din Urziceni, este unul

dintre aceºtia ºi probabil cã sunt ºi alþii – pe care eu nu-i ºtiu. El

a predat o viaþã activã Limba ºi literatura românã la un liceu de

prestigiu din localitate, este cult ºi rafinat, scrie versuri reuºite

încã din tinereþe, a publicat în diferite reviste culturale ºi a câºtigat,

pe merit, unele premii literare. Este talentat, înþelept în gândire ºi

rafinat în exprimare: „Se întorc din absolut/ Rãzleþiþi pe creste,

fãrã timp, cocorii/ Înfrigurând cuvintele vechi, bãtrâne/ Printre

oameni, de pe Olimp/ Ori nori mâncaþi de vârcolaci/ Peste copacii,

în plâns de rãdãcini,/ Pãziþi de soare,/ Emoþionaþi de poezie” (Se

întorc cocorii, p. 18).

Astfel, autorul ne sugereazã cã gândurile ºi cuvintele sale sunt

cãlãuzele spre înalt, pe când ºoaptele inimii ºi  traseele versurilor,

de-o aleasã frumuseþe, îl definesc în calitate de artist demn de a

fi luat în seamã: „M-am nãscut de Ziua Crucii/ Fãrã sã se

rãzgândeascã/ ªi cã voi cãlãtori mai departe/ Prin zodia leului/

Fragmente ale copilãriei/ ªi adolescenþei în continuã înãlþare”

(ªoaptele ploii vor aprinde timpul, p. 34).

Ion Vãduva scrie versuri clasice sau moderne adecvate

conþinutului ales, este un poet al câmpiei – nu doar local – cu

aripile larg deschise peste frunþile de grâne ºi maci ale

Bãrãganului, între rãtãcirile romantice ale lui Panait Istrate ºi

metaforele luminoase ale lui Fãnuº Neagu. Dar aceastã apropiere

pe care o fac, de mari maeºtrii, este doar întâmplãtoare, fiindcã

poetul are un registru al sãu de exprimare, neasemenea celorlalþi,

asigurându-i un prezent artistic constant ºi prelung: „Profet sau

clarvãzãtor/ Te-ascunzi în umbra flãmândã/ Atârnatã pe crengi/

Dupã atâtea înfrângeri./ Tãcerea ochilor/ Aºterne peste pietre

singurãtatea/ Din care mai soarbe, sã-i fie/ Cãlãuzã în viaþa de-

apoi” (Tãcerea ta e provocare, p. 98). Observãm astfel cã el nu

scrie la întâmplare, din impulsul primei inspiraþii, ci didactic ºi

selectiv, construit ca un castel de apã al metaforelor ºi epitetelor

ornante: „Se desfãceau zorii/ Neputând zãbovi la ferestre/

Misterioºi, ce-i drept,/ Veniþi din ceruri/ Cu drumeþul ce purta la

sân/ Mesaj de pace blândã” (Clopotele nãdejdii, p. 104). De

aceea, poeziile sale nu au o formã muzicalã anume, ca la alþi lirici

furaþi de ritmicitate, ci prezintã o cântare rapsodicã, asemenea

apelor subterane, la care fãceam aluzie mai înainte, adicã un

vuiet al pãmântului rãzbãtând spre  inima poetului, într-o neliniºte

ºi largã cuprindere.

Despre talentul lui Ion Vãduva au scris mai multe cuvinte de

recunoaºtere ºi laudã: Eliza Roha, Aureliu Goci, Anatol

Pavlovschi, Titi Damian, Ion Roºioru ºi alþii. Sunt aprecieri ce i

se cuvin, adicã de recunoaºtere a unui talent viguros ºi expresiv:

„Cântãreþ al sentimentelor miraculoase care înnobileazã fiinþa,

domnul Ion Vãduva a înþeles trãinicia ºi tensiunea conºtiinþei

solicitate, deopotrivã, de dragoste omeneascã ºi iubirea de

Dumnezeu” (Aureliu Goci, p. 133). Fiindcã Poetul din Câmpie,

Ion Vãduva are conºtiinþa valorii sale reale – iar eu nu fac altceva

decât sã i-o recunosc.

(Ion Vãduva, Cãlãuzã ºi cântec, Editura Betta, Bucureºti,

2017)

Cântec din câmpie

În urmã cu mai mulþi ani citeam despre artã ceva care mã

uimea: „Arta nu se poate învãþa!” (Ficþiune ºi formã, Bucureºti,

Editura Meridiane, 1989, p. 255). Atunci am înþeles cã existã o

deosebire între meºteºug ºi artã ºi am început sã caut acele nuanþe

care fac diferenþa între un lucru fãcut cu o motivaþie oarecare

(voinþã, talent, diferite imbolduri etc.) ºi unul fãcut cu artã. Pe

parcursul anilor petrecuþi la catedrã m-am edificat asupra acestui

fapt, urmãrind atent

atitudinile, talentul, sau

pasiunile elevilor,

concretizate, sau nu în

anumite finalitãþi, la nivelul

de vârstã la care ei erau ºi

pot spune cã în foarte puþine

cazuri am regãsit arta ca

mobil al încercãrilor de

creaþie ale tinerilor, deºi

majoritatea reuºeau sã înveþe

pentru rezultate în

conformitate cu cerinþele.

Studiind am învãþat cã arta

este o stare de spirit care într-

adevãr nu se poate dobândi,

fiind înãscutã ºi ea nu þine

nici de pasiune, nici de

educaþie, nici de talent, ci de

o anumitã sensibilitate a

percepþiei, mai accentuatã la marii creatori, care, de cele mai

multe ori, a constituit ºi cauza multor necazuri.

Întâlnirea cu poezia tinerei Lia-Dana Bãlan a fost pentru mine

o revelaþie.

Lia-Dana Bãlan este o tânãrã poetã care a pãºit cu dreptul pe

tãrâmul poeziei, cartea ei de debut, Trepte spre azi, primind

Premiul ,,Al. Macedonski – Prima Verba”, pentru debut în volum

– Poezie, acordat de Fundaþia-Editura Scrisul Românesc din

Craiova, din anul 2015, volumul fiind editat în anul 2016 de

aceeaºi editurã.

Lia-Dana Bãlan se exprimã în versuri aparent simple, iar arta

ei liricã stã în trãirile care rãzbat printre cuvinte. Scrie  despre

viziunea poeticã proprie, fãrã patimã, doar cu încrederea profundã

în convingerile ei lirice: „...Scrisul se-aºterne pe/ treptele existenþei

mele./ Dintre pete,/ se naºte, umil,/ un poet.” (Naºterea unui

poet, p. 5).

Fiecare cuvânt al tinerei poete vibreazã de încãrcãtura

sentimentelor. Versurile au viaþã, o viaþã trãitã cu ardoare lãuntricã,

cu tainice gânduri strãbãtute de fiorii iubirii adolescentine, o

iubire neafirmatã zgomotos, ci doar ºoptitã de un cuget sincer ºi

discret: „În goana dupã tine/ se prelungesc dimineþi,/ se contopesc

sãruturi/ în frânturi de cântec./ Tu îmi porþi paºii/ dincolo de

timp,/ mai aproape de Soare.” (Mai aproape de Soare, p. 43).

Arta pulseazã în compoziþiile poetice sub fiecare slovã, fãrã

multiple disimulãri semantice, curatã, limpede, strãlucitoare,

îndelung lustruitã de muchiile tãioase ale vieþii. Deºi temele

poemelor sunt variate (naturã, copilãrie, iubire, existenþã,

sacralitate etc.) poeta nu se pierde în complexãri filozofice aride,

ºi esenþializeazã întreaga diversitate a manifestãrilor în metafore

concentrate pe atitudine. De aceea versurile par niºte rãspunsuri

scurte. Este atitudinea, rãspunsul artistului la universul

înconjurãtor, asumarea vieþii ca artã a trãirii. Pentru artist, ca ºi

pentru omul primordial, sau cel ingenuu, totul este sacru.

Manifestul poetic al autoarei este alcãtuit tocmai pe baza

sensibilitãþii sale aparte.

Chiar ºi atunci când spiritul poetei pare a se revolta cumva,

împotriva unor tainice suferinþe, indignarea se manifestã reþinut

într-o notã de liniºte, fãrã a deranja poezia: „Cum aº putea,

Doamne,/ când pielea îmi arde/ sub fierul încins,/ când obrajii mã

dor/ sub loviturile palmelor/ ºi când nu pot pãºi/ de greutatea

poverii,/ sã îþi strig Mulþumesc?” (Mulþumesc, p. 71).

Prin poezie, Lia Dana Bãlan ridicã un stãvilar de liniºte în faþa

zarvei vieþii, un diafan univers de sensibilitate sublimatã în cuvânt.

Este o poezie care nu poate fi înþeleasã decât în liniºtea de tainã a

sufletului rezonant la ritmurile înalte ale artei autentice ºi nu

poate fi recitatã decât în ºoaptã. Este Artã poeticã.

Lia-Dana Bãlan,

o poetã a sublimului

Petre Birãu
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Florin Colonas,
Schimbarea radicalã în viaþa politicã a þãrii noastre

survenitã la 23 august 1944, a adus dupã sine o serie de

tulburãri, de o importanþã covârºitoare în toate

domeniile: social, economic, educaþie, ºtiinþã, inclusiv

la nivelul vieþii de zi cu zi. Pânã la 30 decembrie 1947

când este înlãturatã monarhia, se vor face o serie de

reforme mai mascate, altele mai brutale, care vor marca o

evidenþã ascendentã dupã instalarea guvernului,

intitulat democrat, condus de Petru Groza.

O altã treaptã a acestei cascade de schimbãri a

societãþii româneºti o reprezintã cea a alegerilor

legislative din 19 noiembrie 1946, în care printr-o

banalã inginerie electoralã, partidele istorice au

fost spulberate, victoria deplinã a Partidului

Muncitoresc Român dând liber dictaturii

proletariatului, totul sub atenta supraveghere a

consilierilor sovietici ºi a Armatei Roºii

eliberatoare. Clasa muncitoare, care ocupa nu

numai funcþiile politice, ci ºi pe cele din celelalte

domenii: ºtiinþã, educaþie, artã, culturã etc., era

hotãrâtã sã taie „rãul de la rãdãcinã”. A fost o

campanie de depãrtare, marginalizare sau

întemniþare a oamenilor de culturã.

Prin bunãvoinþa Anticariatului „Unu” din

Bucureºti care l-a pus la dispoziþia publicaþiei

noastre, luãm cunoºtinþã despre un material

original, de mare valoare documentarã, din care

rezultã înscenarea unui proces împotriva unui

prestigios profesor de la Politehnica bucureºteanã

pentru delictul de nesupunere sau insubordonare

faþã de CASBI.

În primul rând sã vedem ce însemna CASBI.

Nimic mai mult decât prescurtarea Casa de

Administrare ºi Supraveghere a Bunurilor Inamice

ºi se înfiinþase în 10 februarie 1945. Instituþia se

ocupa cu preluarea administrãrii persoanelor fizice

sau juridice ºi era stipulatã în Tratatul de Armistiþiu

cu URSS. Culmea, Nicolae Ciorãnescu fiind unul

dintre profesorii universitari semnatar al

memoriului adresat mareºalului Antonescu pentru

încheierea armistiþiþiului cu URSS. La momentul

incriminãrii lui Ciorãnescu, Politehnica

bucureºteanã era condusã, prin ordinul Partidului

Comunist, de un ilustru necunoscut.

Nicolae Ciorãnescu, conferenþiar de matematici

generale la Politehnica bucureºteanã, va fi susþinut

de cãtre 78 de intelectuali, cadre universitare,

printr-un memoriu adresat primului ministru Petru Groza,

pentru a nu fi întemniþat, înregistrat la 26 octombrie 1945.

N. Ciorãnescu (1903-1957), cu importante lucrãri de

analizã matematicã, algebrã, matematici generale, este

frate cu Alexandru Ciorãnescu, celebru istoric ºi profesor

la universitãþi strãine ºi cu Ecaterina Ciorãnescu-

Neniþescu, chimistã, membrã a Academiei Române

(1974), soþia marelui profesor de chimie organicã C.D.

Neniþescu.

Este de remarcat civismul intelectualilor care au

semnat protestul prin care ce cerea anularea sentinþei de

condamnare la un an de închisoare pe care o cerea Curtea

Marþialã, cea mai înaltã instituþie de jurisdicþie, care

funcþiona pe timp de rãzboi, iar în acea perioadã în

continuare funcþionând datoritã stãrii excepþionale.

Ulterior, la scurt timp, datoritã represaliilor sub diferite

forme, acest civism s-a redus complet în societatea

româneascã, ca urmare a valurilor de arestãri.

Între cei care au semnat memoriul îi regãsim pe viitorii

preºedinþi ai Academiei Române Miron Nicolescu, Traian

Sãvulescu, N. Teodorescu, Gh. Mihoc, nenumãrati alþi

membri ai Academiei (M. Ralea, Tudor Vianu, O.

Onicescu, V. Vâlcovici, C. Ionescu-Mihãeºti), sau decanii

facultãþilor de Medicinã – Gr. T. Popa, el însuºi urmãrit

de poliþia politicã ºi decedat un an mai târziu –,

Arhitecturã (Grigore Ionescu), Agronomie (N. Gavrilescu),

V. Bianu, decanul de la Chimie Industrialã, N. Petrulian,

decan la Mine ºi câte alte somitãþi: D. Danielopolu, P.

Spacu, C.D. Neniþescu, Grigore Moisil, A. Beleº, C. Motaº,

toþi viitori membri ai Academiei, ca ºi mulþi alþi valoroºi

profesori.

De fapt, cazul Ciorãnescu nu este primul de acest fel

de dupã 23 august 1944. În mai multe rânduri ministru,

filosoful academician Ion Petrovici, care a fost pânã în

ziua de 23 august, timp de trei ani Ministru al Culturii

Naþionale, profesorul cu patru decenii în învãþãmânt,

socotit urmaºul intelectual al lui Titu Maiorescu, odatã

cu instalarea în înalte poziþii a politrucilor marxiºti,

prilej pentru Constantin Balmuº, rectorul Universitãþii

Bucureºti sã-l eticheteze drept având o pripitã educaþie

intelectualã fãcutã la ºcoala francmasonului Titu

Maiorescu.1 La 13 decembrie acelaºi an va fi epurat dintre

cadrele profesorale, iar o lunã mai târziu va fi arestat. În

mai 1945, va solicita Academiei Române sã intervinã în

eliberarea sa, pe lângã autoritãþi. Memoriul nu are însã

ecou, Academia rãmânând inertã la apelul unuia dintre

membrii ei de vazã...

Nu ne rãmâne deci, decât sã citim memoriul în

sprijinul eminentului cadru universitar, care a fost

matematicianul Nicolae Ciorãnescu ºi sã tragem

concluziile în legãturã cu apreciata sa valoare.

Domnule Prim-Ministru,

Solidaritatea care uneºte elita intelectualã a unei

þãri, ne impune astãzi, când un distins membru al

Universitãþii noastre, prof. Ciorãnescu, rector al ªcolii

Politehnice Bucureºti, este trimis în judecatã ºi

condamnat la un an închisoare de Curtea Marþialã din

Bucureºti, pentru delictul de neexecutare a cererilor

CASBI, sã vã atragem respectuoas atenþiunea asupra

acestui profesor ce ºi-a dedicat întreaga viaþã pentru a

da poporului cât mai mulþi ingineri formaþi la ºcoala

cinstei ºi corectitudinii profesionale.

Muncind pe acelaºi ogor al educãrii poporului, am

putut cunoaºte pe prof. N. Ciorãnescu ca pe un demn

Epoca marilor transformãri –
Nicolae Ciorãnescu, condamnat!

reprezentatnt al ºtiinþei româneºti, pe care a reuºit sã o

facã cunoscutã ºi peste hotare. Conºtiincios pânã la

scrupulozitate la catedrã, el este, pentru cei care îi

cunosc ºi viaþa privatã, un bun pãrinte, deºi aduce în

camin numai caldura sufletului sau ºi belºugul

sãrãcãcios al celei mai nobile îndeletniciri.

Deaceeea am rãmas surprinºi aflând ca profesorul

care ºtie ce însemneazã ordinea rigidã a

raþionamentului matematic, nu ar fi cunoscut sau

respectat ºi ordinea autoritãþii, comiþând delictul de

nesupunere sau insubordonare faþã de CASBI.

Suntem siguri cã Neculae Ciorãnescu, care a ºtiut

ca profesor sãºi îndeplineascã cu prisosinþã datoria,

într-o carierã neîntreruptã timp de 15 ani de nicio patã,

a ºtiut ºi ca administrator de control al firmei „Oþelul

Boehler” sã asculte ºi sã execute ceaece interesele

Româneiei cereau.

El, care a luptat încã din Aprilie 1944 pentru

încheierea armistiþiului cu URSS, semnând memoriul

profesorilor universitari adresat fostului mareºal

Antonescu, nu poate fi bãnuit cã nu ar fi lucrat tot timpul

în spiritul acelui act fundamental, sau cã nu l-a aplicat

loial în instituþia care i-a fost încredinþatã.

Vã solicitãm deci respectos o atenþie deosebitã

pentru cazul profesorului Nicolae Ciorãnescu, pentru a

nu impuþina patrimoniul spiritual al poporului cu un

nume cunoscut ºi o persoanã în plinã activitate

ºtiinþificã.

De pe catedra pe care a ocupat-o cu demnitate pânã

acum, profesorul Ciorãnescu nu poate sã fie aruncat

dintr-o eroare judiciarã în închisoarea pe care nu o

meritã.

Bucureºti, 25 Octombrie 1945.

1. Cicerone Ioniþoiu, Victimele terorii comuniste, dicþionar

P-Q, vol. 8, Editura Maºina de Scris, 2006, p. 220.
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NOI CONTRIBUÞII LA BIOGRAFIA ªI OPERA

LUI NICOLAE CARTOJAN

Nicolae
Scurtu

O COLABORARE

NECUNOSCUTÃ

Biografia ºi opera profesorului,

istoricului literar ºi academicianului

Nicolae Cartojan au fost cercetate,

cu rigurozitate, de Dan Simonescu,

Nicolae Florescu, Dan Zamfirescu

ºi Gheorghe Mihãilã.

Dan Simonescu, specialist în

literaturã veche ºi bibliologie, a

elaborat ºi biobibliografia1

profesorului sãu ºi a sistematizat-o conform normelor

internaþionale de catalogare ºi indexare.

Din aceastã biobibliografie lipsesc câteva recenzii, rapoarte ºi

cuvântãri academice, care au fost semnalate2 de Mircea Tomescu

încã din anul 1946. Aceste omisiuni ºi, desigur, altele nu se

datoresc ignoranþei sau altor cauze, ci, mai ales, dezorientãrii

produse în presa literarã ºi ºtiinþificã de cel de al doilea cataclism

mondial.

O epistolã3, necunoscutã, a lui Ion Simionescu, preºedinte al

Academiei Române, trimisã lui Nicolae Cartojan conþine

rugãmintea ca acesta sã rosteascã o cuvântare funebrã la catafalcul

istoricului literar Gheorghe Adamescu (1869–1942), membru

corespondent al Academiei.

Nicolae Cartojan, intelectual autentic ºi de o punctualitate

occidentalã, se deplaseazã la locuinþa lui Gheorghe Adamescu,

din Piaþa Kogãlniceanu, ºi rosteºte un emoþionant discurs

funebru, pe care, apoi, îl publicã în revista4 Academiei.

Aceasta este doar una din colaborãrile necunoscute ale

cãrturarului Nicolae Cartojan în publicaþiile Academiei

Române.

*

ACADEMIA ROMÂNÃ

Nr. 921

Bucureºti, 5 martie 1942

Domnule coleg,

Delegaþiunea Academiei, întrunitã astãzi în ºedinþã vã

adreseazã rugãmintea sã binevoiþi a reprezenta Academia

Românã la trista ceremonie a înmormântãrii regretatului nostru

coleg corespondent Gheorghe Adamescu, rostind o cuvântare

ocazionalã.

Ceremonia se va face la locuinþa defunctului coleg, în Piaþa

Kogãlniceanu, nr. 7, la ora 15.

Primiþi, vã rugãm, domnule coleg, distinsele noastre salutãri

colegiale,

Preºedintele Academiei Române,

I. Simionescu

N.B. Înmormântarea va avea loc, vineri, 6 martie, a[nul]

c[urent].

[Domniei sale domnului Nicolae Cartojan, Membru al

Academiei Române – Loco].

*

[Cuvântare la înmormântarea lui Gheorghe Adamescu]

Academia Românã, cinstind tot ce este muncã fãrã preget în

zidirea culturii româneºti vine sã împãrtãºeascã marea durere a

familiei ºi sã aducã prin mine, în numele þãrii, prinosul ei de

recunoºtinþã unuia din fiii aleºi ai neamului.

Gh[eorghe] Adamescu a fãcut parte din falanga profesorilor,

distinºi colaboratori ai marelui Haret, care l-au ajutat, în mijlocul

fluctuaþiilor politice, sã ridice în lumea româneascã prestigiul

ºcolii ºi sã facã din ea un altar în care s-a pregãtit, cu toatã grija

cuvenitã, sufletul idealist al generaþiei ce a înfãptuit prin sacrificiul

sângelui unitatea noastrã naþionalã.

Fãrã sã facã vâlvã în jurul sãu, muncitor fãrã rãgaz, suflet

ponderat, deschis, loial ºi afabil, Adamescu s-a ridicat într-o

vreme care preþuia munca dezinteresatã ºi calitãþile morale ale

sufletului, de la locul modest de profesor la un liceu din provincie

pânã la postul de rãspundere al Secretariatului General din

Ministerul Instrucþiunii Publice.

Om de frumoasã culturã multilateralã, spirit ordonat ºi metodic,

Adamescu ºi-a consacrat cu nobilã pasiune timpul pe care i-l

lãsa liber profesoratul, angajându-se în lucrãri care cer rãbdare ºi

migalã ºi la care nu se angajeazã mulþi într-o generaþie.

Desfundând de pe rafturile bibliotecilor cãrþi necercetate de alþii,

adunând fiºe peste fiºe, pierzând zile întregi pentru clasarea lor,

regretatul nostru coleg a îndeplinit opere de bibliografie literarã

româneascã, de lexicografie, de enciclopedie în colaborare cu

Candrea, ºi de ortografie nepreþuite pentru toþi cercetãtorii de azi

ºi de mâine.

Istoria literaturii române, publicatã de el într-o formã de popularizare,

unica ºi excelentã pentru vremea ei, a fost ani de-a rândul cartea de

cãpetenie a elevilor, a studenþilor ºi a profesorilor secundari.

În ºedinþa sa din 12 iunie 1921, Academia Românã, preþuind

roadele muncii sale de albinã harnicã pe ogorul literaturii didactice

ºi ºtiinþifice, fãcea nu numai un act de dreptate, alegându-l membru

corespondent, dar în acelaºi timp dobândea un preþios colaborator,

care ºi-a îndeplinit întotdeauna conºtiincios îndatoririle ºi care

prin rapoarte, recenzii ºi comunicãri a adus servicii secþiei literare.

O muncã demnã ºi cinstitã s-a încheiat acum. Înaintea

hotãrârilor divine, care au sortit ca viaþa omeneascã sã-ºi aibã

hotarele ei, ne plecãm cu resemnare cugetul. Dar dacã pãmântul

se întoarce în pãmânt, sufletul pe care G. Adamescu l-a dãruit

ºcolii ºi culturii naþionale va trãi în amintirea elevilor sãi, în

operele lui, în Academia Românã, care prin el a înþeles sã

cinsteascã ºi învãþãmântul nostru secundar ºi un ziditor de culturã.

NICOLAE CARTOJAN

ªI DISCIPOLII SÃI

Unul dintre cei mai însemnaþi discipoli ºi colaboratori ai

profesorului ºi istoricului literar Nicolae Cartojan este ºi Emil

Vârtosu (1902–1977), cercetãtor ºi istoric al perioadei moderne,

care a descoperit, a adnotat ºi a publicat unele documente ºi

mãrturii extrem de preþioase pentru istoriografia naþionalã. Pentru

ºtiinþa de carte, pentru lecturile profunde, pentru informaþiile

dobândite ºi, mai ales, pentru cunoaºterea paleografiei, Emil

Vârtosu a fost numit profesor de Paleografie românã la ªcoala

Superioarã de Arhivisticã din Bucureºti, pe care a înfiinþat-o ºi

condus-o, cu pasiune, cãrturarul ºi istoricul Aurelian

Sacerdoþeanu.

Epistolele sale trimise, în timp, lui N. Iorga, N. Cartojan, Ion

Bianu, Aurelian Sacerdoþeanu, I.S. Floru ºi Igenei Floru conþin

note, ºtiri ºi informaþii deosebit de valoroase pentru studiul

minuþios al istoriei naþionale.

Cãlãtoriile de studii, întreprinse în centre ale civilizaþiei ºi culturii

europene, ºi nu numai, au contribuit, esenþial, la cunoaºterea ºi

studierea unor noi ºi relevante izvoare externe privitoare la istoria

românilor.

Epistolele trimise lui Nicolae Cartojan, necunoscute pânã acum,

conþin mãrturii despre unele dintre cele mai importante descoperiri

pe care le-a fãcut în arhive ºi biblioteci din strãinãtate.

Lecturile bogate ºi descifrarea unor documente rare, precum

ºi întinsa ºi variata culturã privind istoria naþionalã l-au determinat

pe Emil Vârtosu sã se ocupe, în special, cu epoca lui Tudor

Vladimirescu, cãreia îi consacrã câteva tomuri, ce cuprind

interpretãri ºi documente interne ºi externe.

*

Atena, 30 mai 1933

Mult stimate domnule Cartojan,

Fratele meu Ion5 îmi comunicã, acum ca ºi întotdeauna, toate

dovezile de interes ºi simpatie cu care d[umnea]voastrã înþelegeþi

sã urmãriþi paºii mei ºi, la nevoie, sã-i îndreptaþi.

Mã sfãtuiþi sã-mi dau doctoratul6. O lucrare aºa cum

întrevedeam eu, mi-ar cere ani de muncã, mai ales cã anumite

chestiuni nu sunt încã elucidate, texte publicate neexistând pentru

ele.

Deci ar mai fi încã mult de rãscolit prin poduri ºi lãzi ºi unghere.

Singura chestiune care s-a clarificat aproape definitiv pentru

mine e aceea dezbãtutã foarte succint în prefaþã, reluatã apoi de

Filitti – ideile politice ale revoluþiei din 1821.

ªi în aceastã direcþie sper sã pot aduce încã lucruri noi ºi

preciziuni. Aº relua tema, aº dezbate-o pe larg, aº produce

argumente ºi dovezi, ºi în felul acesta aº avea oricând la dispoziþie

150 pagini minimum, bine închegate, toate cu fond.

Dacã mã pot prezenta eu la doctorat în istorie, aºa cu o chestiune

din Istoria Românilor, pe care n-o posed, ºi pe care nu mã

gândesc încã s-o tocesc chiar pentru un doctorat eventual!

O singurã chestiune, când Istoria Românilor are atâtea

probleme de care nu m-am preocupat niciodatã!

ªtiþi, nu vreau sã-mi fac iluzii, ºi nici altora nu þin sã le produc.

Cum ar scurma puþin juriul prin cunoºtinþele mele alãturi cu

chestiunea, ar fi un dezastru comic. ªi nu înþeleg sã mã expun la

aceasta.

Nu ºtiu dacã v-am spus, am gãsit aici, la Paris, un memoriu7

foarte interesant, inedit, adresat lui Napoleon la 1802, cu un

program politic foarte luminat. Se cerea, între altele, unirea

Principatelor.

Acum sunt la Atena, în gazdã la un prieten. Dacã vã pot servi

cu ceva de pe aici, scrieþi-mi imediat, cãci nu ºtiu cât stau.

Cu ajutorul prietenului, vreau sã vãd dacã gãsesc pe aici diverse

lucruri care sã mã intereseze pentru aceeaºi epocã. Stau, deci, ºi

în funcþie de posibilitãþile mele de lucru.

Aº vrea apoi sã trec puþin la Istambul, deºi turceºte nu prea

ºtiu. Vreau, totuºi, sã vãd ce e ºi pe acolo, ºi, cu scrisorile pe

care le am din Paris, sã încerc sã scotocesc prin hârþoagele

turceºti, adicã sã vãd dacã îi conving pe turci sã-mi lase liber

accesul.

Lucrurile cele mai importante cred cã le voi gãsi acolo, nu

acuma bineînþeles, ci atunci când voi ºti ceva turceºte. Când va

fi aceasta ºi dacã va fi vreodatã, nu ºtiu.

Adresa mea aici: N. Träkov, pentru Emil Vârtosu, Legation

Royale de Bulgarie. Athenès, Grèce.

Al d[umnea]voastrã devotat,

Emil Vârtosu

*

[Bucureºti] 10 noiembrie 1940

Domnule Cartojan,

Aº vrea sã vã pun la curent cu lucrarea mea despre calendarele1

lui Vodã Brâncoveanu. Îmi permit deci a vã ruga sã-mi

comunicaþi unde ºi când vã pot gãsi, fãrã sã vã deranjez decât

câteva clipe.

ªi, în al doilea rând, aº fi ºi eu doritor de un Album de

Paleografie Românã2, bineînþeles dacã credeþi cã cel ce predã

paleografia românã la ªcoala de Arhivisticã meritã sã aibã ºi el

un album.

Primiþi, vã rog, domnule Cartojan, încredinþarea deosebitelor

mele mulþumiri.

Emil Vârtosu

(Originalele acestor epistole, inedite, se aflã în biblioteca

profesorului Nicolae Scurtu din Bucureºti.)

1 Dan Simonescu, Biobibliografia lui Nicolae Cartojan în

Nicolae Cartojan, Istoria literaturii române vechi. Postfaþã ºi

bibliografii finale de Dan Simonescu. Prefaþã de Dan

Zamfirescu, Bucureºti, Editura Minerva, 1980, p. 539–550.

2 Mircea Tomescu, Dan Simonescu – N. Cartojan (1883-1944)

în Revista istoricã românã, 15 (1945), fascicula II, p. 193-215,

în Hrisovul, nr. 6, 1946, p. 173-174 (Dãri de seamã).

3 Se transcrie aici dupã originalul existent în biblioteca

profesorului Nicolae Scurtu din Bucureºti.

4 [Cuvântare la înmormântarea lui Gheorghe Adamescu] în

Analele Academiei Române, Tomul LXII, Seria a III-a, Dezbateri,

Bucureºti, Monitorul Oficial, 1942, p. 67-68. [ªedinþa publicã

de la 6 martie 1942].

5 Ion Vârtosu, profesor, cercetãtor ºi istoric. Autor al unor culegeri

de documente literare, printre care amintim Corespondenþã

literarã între Nicolae ºi Iancu Vãcãrescu 1814-1817. Bucureºti,

Imprimeria Naþionalã, 1938, 71 pagini.

6 Dupã lectura cãrþii lui Emil Vârtosu, Tudor Vladimirescu.

Glose, fapte ºi documente noi (1821), Bucureºti, 1927, 187

pagini + 11 planºe.

7 Emil Vârtosu, Napoleon Bonaparte ºi proiectul unei republici

aristodemocraticeºti în Moldova la 1802, Bucureºti, 1946, extras

din Viaþa Româneascã, nr. 6-7, iunie-iulie 1946.

8 Emil Vârtosu, Foletul Novel. Calendarul lui Constantin Vodã

Brâncoveanu: 1693-1701, Bucureºti, 1942, LVIII + 229 pagini.

9 Ion Bianu, Nicolae Cartojan, Album de paleografie româneascã.

Scrierea chirilicã. Ediþia a 3-a, Bucureºti, Editura Cartea

Româneascã, 1940, 12 pagini + 44 planºe (Arhivele Statului).
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 Gl.Bg.(r) Gheorghe DRAGOMIR
Preºedinte Centrul de Eticã ºi Strategii (CES)

Noul Drum al Mãtãsii ºi Eurasia pe tabla de ºah a celor 3G
Motto:  Quand la Chine

s’eveillera... le monde tremblera
(Alain Peyrefitte)

Dupã vizita efectuatã în China
în 1971, aflatã în plinã Revoluþie
culturalã, în calitatea sa de
preºedinte al Comisiei de Afaceri
Sociale ºi Culturale din Adunarea
Naþionalã a Franþei, Alain
Peyrefitte, a publicat în 1973
lucrarea cu titlul enunþat în
motto, în care descria fascinat
potenþialul uman ºi patrimoniul
cultural multimilenar al Chinei,
ce-i vor asigura în viitor un loc
important în jocul geostrategic,

geopolitic ºi geo-economic planetar. Titlul cãrþii a fost inspirat
din revelaþia avutã de împãratul Napoleon I pe Insula Sfânta
Elena dupã lecturarea lucrãrii publicate de primul ambasador al
regatului britanic în China (1816), lord Macartney, Voyage en
Chine et en Tartarie, când a exclamat plin de entuziasm: „Laissez
donc la Chine dormir, car lorsque la Chine s’eveillera le monde
entiere tremblera”.

ªi preºedintele Charles de Gaulle a avut o parafrazare a
afirmaþiei cu caracter premonitoriu a lui Napoleon, când a afirmat
„China este un dragon care doarme. Feriþi-vã sã-l treziþi!”

Ziua de 1 ianuarie 2017 a intrat în istoria modernã a
infrastructurii feroviare ca o premierã mondialã ºi o recompensã
binemeritatã pentru eforturile stãruitoare ale Chinei de a crea o
vastã reþea care sã o conecteze la reþeaua feroviarã a Europei. În
acea zi, care prefigura un an plin de surprize ºi trezire la realitate
a lumii prin cântatul „Cocoºului de foc”, prima garniturã de tren
comercial pãrãsea portul industrial chinez Yiwu (estul Chinei)
pentru ca, dupã un traseu de 12.000 km sã-ºi facã intrarea triumfalã
în Londra, ultima staþie, în numai ºase zile de cãlãtorie pe „Noul
drum feroviar al mãtãsii”.

Asia Centralã a devenit pentru China o prioritate ºi o ambiþie
post-imperialã, de aceea ºi-a stabilit drept obiectiv strategic
construirea unei vaste infrastructuri feroviare ºi rutiere care sã
permitã realizarea visului de reintroducere pe harta transporturilor
lumii a „Noului drum al Mãtãsii”, care sã asigure legãtura cu
pieþele europene, zonã geostrategicã, geopoliticã ºi geo-economicã
râvnita de SUA ºi Rusia. În acest sens, China ºi-a propus în
cadrul grandiosului proiect de cucerire ºi control a rutelor de
transport maritime, feroviare ºi rutiere ale lumii botezat „O
regiune, o rutã”, sã-ºi extindã influenþa prin investiþii spre vest,
prin dezvoltarea legãturilor comerciale ºi de infrastructurã
feroviarã ºi rutierã cu Europa prin 39 itinerare ce vor lega 16
oraºe chineze cu 15 oraºe europene.

În paralel, strategia Chinei are în vedere sã contribuie la
dezvoltarea þãrilor aflate pe traseul „Noului drum al Mãtãsii”, de
aceea, în 2015, 44% din proiectele de inginerie s-au concentrat
în aceastã zonã, iar în 2016 cifra a atins 55%.

Cu 4.000 miliarde dolari, acest proiect reprezintã „soft power”
la scarã mare ºi o influenþã tot mai crescândã a Chinei, ceea ce
stârneºte oarecare invidie ºi îngrijorare rivalului sãu din zonã,
India, cât ºi partenerilor sãi de conjuncturã, SUA ºi Rusia.

Proiectul „O regiune, o rutã” lansat de China,  face parte din
„politica de vecinãtate” care vizeazã dezvoltarea unui mediu
regional favorabil, menit sã asigure promovarea
intereselor chineze în acest areal ºi protejarea investiþiilor pe care
le face în domeniile infrastructurii feroviare ºi rutiere, dezvoltãrii
producþiei de ciment ºi oþel, exploatãrii în comun a imenselor
resurse naturale ºi modernizarea reþelelor comerciale. Investiþiile
chineze în economiile locale constituie un suport nu numai la
întãrirea securitãþii naþionale a respectivelor state, ci ºi la
stabilitatea economicã, socialã ºi politicã a acestora, reflectând
prin acestea o adaptare a strategiei chineze la particularitãþile ºi
interesele locale.

„Noul drum al Mãtãsii” ºi „O regiune, o rutã” servesc Chinei
nu numai pentru exportul mãrfurilor sale ºi ale partenerilor locali,
ci ºi pentru asigurarea regulatã a fluxurilor importurilor chineze
de carne din Germania, vinuri din Franþa, masã lemnoasã din
Rusia, dar ºi pentru racordarea economiilor ºi comerþului þãrilor
din Eurasia ºi Extremul Orient la pieþele lumii.

„Vântul de Est”, cum îi plãcea preºedintelui Mao sã numeascã
acest grandios proiect de expansiune a Chinei în lume, tinde sã
domine „Vântul de Vest” prin dimensiunea sa economicã,
comercialã, culturalã ºi investiþionalã, care se înscrie în strategia
multipolarã promovatã de China modernã.

Prin vasta infrastructurã construitã de China în ultimele douã
decenii în cadrul celor douã proiecte amintite se intenþioneazã
conectarea ei la resursele ºi pieþele de desfacere din Asia ºi Europa,
„Noul drum al Mãtãsii”, de-a lungul celor 12.000 km traversând
Mongolia, Kazahstan, Afganistan, Iran, Turcia, Rusia, Ucraina,
Polonia, Germania (Germania devine nod feroviar de unde pleacã
douã ramificaþii spre Franþa ºi Spania, iar alta spre Norvegia ºi
Marea Britanie).

Materializarea celor douã proiecte convergente asigurã Chinei,
construirea unei societãþi asiatice internaþionale, servind însã
obiectivelor geopolitice de penetrare a Chinei de-a lungul Asiei
Centrale ºi întãrirea rolului ºi funcþiunilor Organizaþiei de
Cooperare de la Shanghai (OCS). În conceperea acestei strategii
de expansiune terestrã a Chinei, atât experþii militari cât ºi cei din
domeniul economiei, finanþelor, comerþului ºi sociologiei, s-au
inspirat din politica marilor puteri coloniale ale secolului XIX-
XX privind Eurasia, creionatã de academicianul ºi omul politic
britanic Halford J. Mackinder care atenþiona guvernul britanic
sã nu mai fie dependent de rutele maritime, ci sã dezvolte, dupã
modelul Germaniei ºi Rusiei, o reþea de transport feroviar, în caz
contrar Regatul Britanic îºi va pierde poziþia hegemonicã pe care
o deþinea.

În cursul secolului XX, dupã cele douã rãzboaie mondiale ºi
intrarea în era Rãzboiului Rece, Eurasia a intrat în atenþia

strategilor americani, care i-au acordat prioritate. În lucrarea
Le grand echiquier, Zbigniew Brzezinski sugera administraþiilor
americane care se vor succede la conducere sã „plaseze sub
orbita SUA aceastã regiune Eurasia, pentru a împiedica Rusia
ºi China sã preia controlul”.

Odatã cu încheierea Rãzboiului Rece ºi destrãmarea URSS,
China a devenit treptat un actor activ în aceastã regiune, fiind
astãzi factorul dinamizator al economiilor þãrilor din Eurasia,
dependente de rutele maritime ºi terestre construite de China,
ceea ce le asigurã acces la pieþele lumii. Prin aceastã vastã reþea
feroviarã construitã în Eurasia ºi Europa, China diminueazã
presiunea strategicã pe cãile maritime, þinând astfel seama de
evoluþiile, deocamdatã tensionate, din Marea Chinei de Sud ºi de
recentele ameninþãri lansate de ºeful diplomaþiei americane, Rex
Tillerson, cu blocarea cãilor comerciale maritime ale Chinei, dacã
activitãþile chineze în zonã merg prea departe. Existenþa „Drumului
feroviar al Mãtãsii” face inoperantã tactica americanã, în schimb
ajutã China  sã realizeze mai rapid o zonã de liber schimb ºi o
revigorare a economiei globale, SUA rãmânând captive politicii
protecþioniste ºi izolaþioniste promovatã de preºedintele Donald
Trump. Astfel China ºi-a asigurat rolul ºi poziþia de superputere
regionalã cu vocaþie de a deveni o „putere pivot” la nivel global,
care sã garanteze echilibrul balanþei între SUA ºi Rusia.

Deci, ambiþiile imperiale ale Chinei nu se limiteazã doar la
EURASIA, ci prin amploarea proiectelor de investiþii ºi
infrastructura despre care am vorbit, tinde sã-ºi extindã influenþa
ºi sã-ºi consolideze parteneriatele cu þãrile din zona Pacificului,
ocupând astfel locul lãsat liber de SUA prin retragerea din
parteneriatul Transpacific.

De altfel, aceste prioritãþi geostrategice ale Chinei pentru
deceniile urmãtoare au fost exprimate convingãtor de preºedintele
Xi Jiping la lucrãrile Forumului Economic Mondial de la Davos
(2017). Prin vocea preºedintelui, China a reafirmat intenþia de a
fi garantul cooperãrii ºi liberului schimb ca forme de repornire a
economiei globale, dar ºi de respectare a angajamentelor luate la
Paris în privinþa protecþiei mediului înconjurãtor, asigurând ºi la
summit-ul G-20 de la Hamburg cã acesta este singura cale de a
salva planeta de poluare ºi autodistrugere.

Organizaþia de Cooperare ºi Securitate de la Shanghai
(OCS), pilon solid de promovare a prezenþei economice ºi
militare a Chinei în zona Oceanului Indian ºi Eurasia.

De la crearea sa în 2001, OCS a devenit o platformã importantã
pentru menþinerea securitãþii, stabilitãþii, promovãrii creºterii
economice ºi prosperitãþii statelor membre, prin aprofundarea
continuã a cooperãrii strategice ºi încrederii mutuale.

„Spiritul de la  Shanghai” promite încredere ºi beneficii
reciproce, egalitate, respectul diversitãþii culturale ºi religioase ºi
dezvoltare comunã, opunându-se mentalitãþilor bazate pe
confruntare ºi prejudecãþi care mai dominã încã relaþiile europene
ºi se regãsesc în mecanismele de funcþionare atât de complexe ºi
birocratice ale UE.

Cea de-a XVII-a reuniune la nivel înalt a liderilor OCS,
organizatã la Astana (Kazahstan) a reafirmat „spiritul de la
Shanghai”, în care se regãsesc valorile care au stat la baza înfiinþãrii
organizaþiei, reafirmând ºi de aceastã datã „cele trei forþe ale
rãului” împotriva cãrora trebuie dusã o luptã continuã ºi
coordonatã: terorism, separatism, extremism.

În paralel, OCS a dezvoltat relaþii externe cu alte organizaþii
regionale sau mondiale, cultivând ºi lãrgind cercul de prieteni,
iar prin viitoarea aderare a Indiei ºi Pakistanului (þãri cu statut de
observator), OCS îºi va consolida poziþia în zonã ºi va contribui
la diminuarea rivalitãþilor.

„Lãrgirea funcþiunilor OCS ºi creºterea numãrului membrilor
va face ca Organizaþia sã aibã anvergurã internaþionalã, autoritate
ºi sã devinã un nou model pentru relaþiile internaþionale, dar ºi
sã-i creascã popularitatea în zonã ºi în lumea întreagã.” (Interviu
acordat de Vladimir Putin Agenþiei de ºtiri chineze Xinhua, 2016).

OCS promoveazã întãrirea relaþiilor cu þãrile din zona
Oceanului Indian, bazate pe legãturi economico-comerciale ºi
militare interconectate. În plus, China a lansat propunerea de
semnare a unui acord de liber schimb cu Asociaþia Asiei de Sud
(ASEAN), dar ºi cu Australia, Japonia, Coreea de Sud ºi Noua
Zeelandã.

EURASIA – o nouã super-regiune compusã din 60 de
state la sfârºitul secolului XXI?

Integrarea prin intermediul investiþiilor, construcþiilor, extracþiei
resurselor naturale ºi comerþului este fundamentul pe care se
clãdeºte un nou imperiu al Chinei, care ºi-a deschis larg „uºile ºi
ferestrele” spre lume ºi care vizeazã transformarea Asiei într-o
entitate uriaºã, interconectatã cu ajutorul noilor tehnologii ale
informaþiei, o super-putere asiaticã, economicã, politicã ºi militarã,
care va depãºi prin extindere ºi potenþial UE, devenind un pol
semnificativ de putere într-o lume multipolarã.

Se preconizeazã cã în viitorul deceniu, volumul comerþului în
cadrul acestui proiect sã atingã 2.200 miliarde dolari (UE având
cifra de comerþ de 3.100 miliarde dolari), ceea ce, fãrã îndoialã
va atrage consecinþe de mare anvergurã pentru China, pentru
þãrile implicate în proiect, cât ºi pentru comunitatea internaþionalã.

Succesul iniþiativei chineze îi va asigura acesteia accesul la
exploatarea vastelor resurse energetice ºi de materii prime de
importanþã strategicã (minereuri de fier, metale rare), a imenselor
zãcãminte de hidrocarburi ºi gaze naturale din zona Mãrii Caspice.

Astfel, China va deveni „inima” continentului asiatic, întãrindu-
ºi legãturile cu Federaþia Rusã în cadrul OCS ºi OTSC.

Rusia - partener ºi rival al Chinei
În ciuda perspectivelor de realizare a unei zone asiatice prospere

ºi stabile, totuºi vechile rivalitãþi vor continua sã se manifeste în
forme mai mult sau mai puþin vizibile, îndeosebi între Rusia ºi
China, fiecare încercând sã-ºi impunã propria influenþã ºi
interesele în regiune, dar ºi sã dezvolte relaþii separate cu SUA ºi
UE, unde investiþiile chineze sunt tot mai semnificative, iar prin
cumpãrarea unei pãrþi importante a datoriei americane, China a
devenit un partener nedorit, dar necesar.

Pe un alt plan, Rusia a vãzut în Eurasia o oportunitate de a-ºi
reafirma intenþia de a menþine un anumit control asupra evoluþiilor

politice interne ºi externe ale fostelor state asiatice care au fãcut
parte din URSS, prin lansarea unei noi direcþii strategice în spaþiul
CSI, pentru înfiinþarea unei zone comerciale libere (2011) ºi al
unui spaþiu economic unic care reuneºte Belarus, Rusia,
Kazahstan, iar din 2014 aceastã iniþiativã a fost prelungitã printr-
o Uniune Eurasiaticã la care a aderat Armenia, Kârgâzstan,
Tadjikistan.

Dacã în domeniul schimburilor comerciale, Rusia a reuºit sã
convingã unele state din CSI sã adere la zona de liber-schimb,
strategia de politicã externã a Rusiei are în vedere crearea ºi a
unui cadru juridic ºi organizatoric pentru înfiinþarea Organizaþiei
Tratatului de Securitate Colectivã (OTSC), având drept obiectiv
sã se „întãreascã ca entitate politico-militarã ºi economicã, pentru
a se vorbi cu o singurã voce cu NATO ºi UE.

În lucrarea România între scutul american antirachetã ºi
katiuºa ruseascã (2012), fãceam urmãtoarele observaþii privind
strategia Rusiei de creare a OTSC ca viitor pilon de cooperare cu
OCS, NATO, UE: „fãrã îndoialã, cã vor apãrea disfuncþii ºi
divergenþe privind funcþiunile organizaþiei, însã în problema
combaterii terorismului, crimei organizate ºi traficului de droguri,
nu poate fi eradicatã fãrã unirea eforturilor tuturor membrilor
OTSC într-o acþiune globalã ce va trebui dublatã de un complex
de mãsuri: politice, economice, diplomatice, sociale ºi de
intelligence ce presupune o colaborare internaþionalã a
organizaþiei.”

Prin acest mecanism eurasiatic, strategia de politicã externã a
Rusiei vizeazã sã acopere spaþii cât mai vaste din Asia Centralã ºi
Caucaz, pe care sã le conecteze la Europa, sens în care a folosit
eficient „arma energeticã”.

Totodatã, Rusia, prin anexarea Crimeii ºi-a consolidat poziþia
geostrategicã în zona Mãrii Negre printr-o cooperare mai
aprofundate cu Turcia.

Col. (r) René Cagnat, doctor în ºtiinþe politice ºi cercetãtor
IRIS, într-un articol intitulat Eurasia, entre Etats unis, chine et
rusie – l’enjeu (Observatoire Strategique et Economique de
l’espace post-sovietique, 2015) þinea sã precizeze cã „SUA ºi
China par a fi conºtiente, mai mult ca oricând cã existã posibilitatea
emergenþei unei puteri mari în centrul insulei mondiale [cu referire
la OTSC]. De aceea ºi China ºi SUA vor acþiona pentru a
împiedica ascensiunea în regiunea eurasiaticã unei mari puteri
care sã le þinã piept”.

În faþa unei asemenea posibilitãþi, ca Rusia sã devinã o
ameninþare la adresa intereselor americane ºi chineze în Eurasia,
China ºi-a multiplicat iniþiativele de politicã externã, organizând
o serie de conferinþe ºi simpozioane internaþionale, folosind cu
abilitatea-i cunoscutã, diplomaþia culturalã, economicã ºi
parlamentarã, pentru a explica beneficiile pentru þãrile Asiei ºi
Europei, cât ºi la nivel global, ale vastelor proiecte de investiþii în
infrastructura maritimã ºi feroviarã, care de fapt reprezintã o
contribuþie directã la crearea unei reþele globale, interconectate, a
transporturilor ºi liberului schimb de bunuri ºi servicii.

Astfel, la 14.01.2017 s-a organizat la Centrul SEVRES o
conferinþã cu titlul „China pluralã”, în cadrul cãreia prof. Mathieu
Boulegue a fãcut referire la apelul lansat de vicepreºedintele
Zhang, al Adunãrii Populare Naþionale a Chinei, la Seul în prezenþa
parlamentarilor din 24 de þãri din Asia ºi Europa: „China lanseazã
un apel la adresa parlamentarilor þãrilor Eurasiei pentru a contribui
la întãrirea cooperãrii pragmatice în toate domeniile: economic,
comerþ, investiþii, inovare, protecþia mediului ºi schimbãrilor
climatice”.

China – UE, un viitor promiþãtor în secolul XXI?
Pentru Europa, China a început sã prezinte interes economic ºi

comercial începând cu secolul al XIX-lea.
Iatã cã, dupã douã secole de rãzboaie ºi revoluþii, inclusiv

culturale ºi dupã încheierea Rãzboiului Rece, China a intrat în
atenþia strategilor europeni care au conceput o serie de scenarii
care sã transforme China într-un partener comercial solid,
reuºindu-se ca începând din 1985, comerþul exterior al UE cu
China sã atingã 14,3 miliarde dolari, iar în 1994, în ciuda
embargoului impus de SUA ºi Japonia ca urmare a evenimentelor
din Piaþa Tiananmen (1989), schimburile comerciale sã atingã
45,6 miliarde dolari. Strategia asiaticã a UE a permis dezvoltarea
cooperãrii economice, iar summit-ul Asia-UE din 1996 ºi 1998
a deschis calea realizãrii de parteneriate bilaterale robuste între
China ºi þãri membre UE, prima fiind Franþa.

Criza asiaticã din 1997 a gãsit China cu o economie emergentã
ºi stabilã, ceea ce i-a permis sã reprezinte axa majorã a comerþului
cu UE, care între 2009-2010 a atins 31%, iar exporturile UE
cãtre China s-au cifrat la 38%, China devenind pentru UE al
doilea partener comercial dupã SUA. În 2011, fluxul comercial
de bunuri UE-China a atins 136,2 miliarde Euro, iar din direcþia
Chinei spre UE s-a cifrat la 292,1 miliarde de Euro.

Implicarea mai profundã a Chinei în problemele UE a devenit
semnificativã dupã criza economicã din 2008, când mai multe
þãri UE au solicitat ajutoare financiare de la UE ºi FMI. Pe
mãsurã adâncirii crizei ºi intrãrii în recesiune a þãrilor din zona
euro, China a acceptat sã-ºi asume o parte a datoriilor Greciei,
Irlandei, Italiei, Spaniei ºi Portugaliei.

Analiºtii politico-economici occidentali sugereazã cã relaþia
UE-China va cunoaºte în viitor o interdependenþã tot mai mare,
China continuând sã susþinã mai direct economia europeanã ºi
moneda unicã pentru a-ºi consolida ºi extinde influenþa economicã
pe întregul continent, aflat astãzi în cãutarea unei noi direcþii ºi a
scãpa din menghina geopoliticã americanã ºi rusã.

În ciuda presiunilor ºi embargoului impus de SUA ºi Japonia
asupra livrãrilor de armament în direcþia Chinei, aceasta a reuºit
sã-ºi construiascã o flotã militarã aerianã cu bombardiere
ultrasofisticate, cu o flotã navalã modernã ºi cu armament

(continuare în pag. 16)
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Convorbiri duhovniceºti cu †Ioan al Banatului (XV)

Luminiþa Cornea: Înaltpreasfinþite

Pãrinte Mitropolit, evanghelia despre care

vreau sã vã rog sã vorbiþi a fost cititã într-o

duminicã dintre marele praznic al Înãlþãrii

ºi Pogorârea Duhului Sfânt

(Ioan, 17, 1-13), prin care Sf.

Evanghelist Ioan ne duce pe

Muntele Sionului.

Î.P.S. Ioan: Binecuvântat sã

fie Dumnezeu care ne-a

chemat sã venim în Casa Sa

de unde sã luãm iarãºi hrana

duhovniceascã pentru

urcuºul spre Poarta Raiului.

Evanghelia pe care aþi numit-

o cuprinde acele cuvinte pe

care Hristos Domnul le-a

rostit într-o searã. ªtiþi cumva

ce searã era aceea? Era o

searã însemnatã. De aceea vã

îndemn sã luaþi Sfânta

Scripturã, s-o sãrutaþi ºi s-o

deschideþi la Evanghelia

dupã Ioan, cap. 17 ºi veþi

vedea cã suntem în seara Cinei celei de

Tainã, în casa Sf. Ioan Marcu, când

Mântuitorul se afla cu ucenicii Sãi ºi acolo

asistãm la Cina cea de Tainã. În acea casã

binecuvântatã, atunci, a instituit Hristos,

Fiul lui Dumnezeu, taina aceasta liturgicã

pe care cu nevrednicie o sãvârºim ºi noi.

Dupã ce S-a dat pe sine apostolilor, dupã

terminarea cinei, Hristos a rostit aceastã

rugãciune profundã cãtre Tatãl. Cum o fi

aceasta? Una dintre cele trei persoane ale

Sfintei Treimi sã se roage celeilalte? ªi

pentru ce? Pentru cã pe Hristos Domnul ºtim

cã nimeni n-a putut sã-L vãdeascã de pãcate.

Totuºi ... în aceastã searã, dupã Cina cea de

Tainã, Se roagã, întâi pentru Sine. Se roagã

pentru Sine, ca sã se pregãteascã în mod

deosebit pentru jertfã, El fiind ºi jertfã ºi

jertfitor. Deci Hristos cel fãrã de pãcat se

roagã pentru Sine. Apoi se roagã pentru

ucenicii Sãi ºi, apoi, veþi vedea în textul

Scripturii cã, în al treilea rând, în seara

aceea, Hristos S-a rugat ºi pentru mine, ºi

pentru tine.

L.C.: Foarte interesant ceea ce spuneþi,

Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit. Cum S-

a gândit Hristos, în urmã cu douã mii de ani,

sã se roage „ºi pentru mine, ºi pentru tine”?

Î.P.S. Ioan: Da, în al treilea rând, S-a rugat

pentru toþi aceia care vor crede în El. Nici

nu eram în lumea aceasta când Hristos S-a

rugat pentru noi toþi cei ce ne aflãm în

sfintele biserici ºi pentru toþi aceia ce cred

în El. Atunci, înainte de patimi, înainte de

moarte, de aici de pe pãmânt, n-a plecat pânã

nu S-a rugat ºi pentru mine, ºi pentru tine.

Rugãciunea lui Hristos de atunci m-a adus

pe mine ºi pe toþi, astãzi, în sfintele biserici.

Dacã nu s-ar fi rugat Hristos atunci pentru

noi n-am fi niciunde, n-am fi în sfintele

biserici, în zile de sãrbãtoare.

Poate de multe ori te simþi singur – mama

ta a plecat din lume ºi

zici: a plecat mama, de

acum nu mai are cine

sã se roage pentru

mine! De nu mai ai

mamã, de nu mai ai tatã,

de nu mai ai frate sau

sorã, sã se roage pentru

tine, nu uita cãci Hristos

se roagã ºi astãzi pentru

noi Tatãlui Ceresc. N-a

fost ultima rugãciune

pe care a fãcut-o

Hristos pentru mine ºi

pentru tine, atunci în

Ghetsimani. ªi astãzi

Hristos se roagã pentru

toþi, care cred în El, sã

nu piarã aceia care cred

în El. Atunci când eºti

în necazuri ºi dureri, când vezi cã toþi te-au

pãrãsit, nu-þi pierde nãdejdea, cãci Hristos

încã este în stare de rugãciune, pentru tine

ºi pentru mine.

L.C.: Numai aºa se explicã cã existã lumea

pe pãmânt în toate condiþiile vitrege...

Î.P.S. Ioan: De aceea încã lumea aceasta

n-a pierit cu câte necazuri a venit peste ea,

pentru cã încã Hristos se roagã pentru noi.

O! Ce mare dar de la Dumnezeu sã ºtim cã

Fiul Tatãlui Ceresc se roagã ºi astãzi în Cer

pentru noi! Aveþi nãdejde, nu deznãdãjduþi!

Sã cãlãtorim mai departe pe valurile acestei

lumi, cãci Hristos încã se mai roagã pentru

noi!

Mai este încã o nuanþã a acestei rugãciuni.

Se roagã Hristos Tatãlui ca toþi sã fie una,

aºa cum ºi noi suntem una, spune

Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iatã cum

se amintea ºi în Apostol, cã Sfântul Apostol

Pavel vorbea despre aceia care vor veni în

sânul bisericii sã sfâºie cãmaºa cea una a

lui Hristos. Iatã pentru ce se mai roagã încã

Hristos Tatãlui, ca toþi sã fie una.

Fiþi una într-o familie! Fiþi una într-o

bisericã! Fiþi una în unitate, în neam ºi în

þara noastrã aºternutã cu atâta grijã la

poalele Carpaþilor! Una este România a

cãrei frunte este mereu albã, înzãpezitã de

zãpezile de pe crestele Carpaþilor, una ºi una

trebuie sã rãmânã aceastã þarã ºi nimeni

sã n-o mai sfârtece!

L.C.:  Iertaþi-mã, Înaltpreasfinþite Pãrinte

Mitropolit, vã rog sã revenim la o întrebare

pe care aþi pus-o puþin mai înainte,

referitoare la dilema precum cã Una dintre

cele trei persoane ale Sfintei Treimi sã se

roage celeilalte?

Î.P.S. Ioan: Am stat ºi m-am aplecat puþin

asupra textului ºi am zis cum o persoanã din

cadrul Sfintei Treimi, când toate sunt de

acelaºi rang, se roagã celeilalte?! Oare sunt

subordonate una alteia persoanele Sfintei

Treimi!? Nicidecum. ªi prin aceastã

rugãciune ni se descoperã într-un fel relaþia

dintre cele trei persoane ale Sfintei Treimi.

Fiul nu-i porunceºte Tatãlui, sã ne aibã în

pazã, ci îl roagã. Ce este rugãciunea dacã

nu o stare de har!? Iatã care este raportul

între persoanele Sfintei Treimi! Substanþa

relaþiilor este aceea plinã de har ºi de iubire

desãvârºitã.

Biserica noastrã Ortodoxã, în duminica

când se citeºte pericopa evanghelicã despre

Rugãciunea lui Iisus, mai face pomenirea

Sfinþilor Pãrinþi de la Sinod I Ecumenic de

la Niceea, din 325, când a apãrut o

importantã erezie în bisericã. Sfântul

Constantin s-a luptat pentru unitatea

bisericii ºi a chemat Pãrinþii sã se înþeleagã,

sã punã adevãrul în luminã ºi aºa se face cã

la anul 325 a alcãtuit primele ºapte articole

din Simbolul de credinþã, pe care-l

mãrturisim astãzi.

Iatã au fost din toate timpurile provocãri

pentru sfâºierea bisericii dar vai de acela

prin care vine sminteala! Vai de acela care

mai sfârtecã ºi astãzi cãmaºa cea una a lui

Hristos!

L.C.: În concluzie, Înaltpreasfinþite

Pãrinte, cum putem numi duminica în care

se citeºte Sfânta Evanghelie despre care ne-

aþi vorbit, cunoscutã din calendar ca

Rugãciunea lui Iisus?

Î.P.S. Ioan: Am putea numi duminica

aceasta Duminica rugãciunii pentru

unitatea lumii noastre a acelora ce credem

în Prea Sfânta Treime Dumnezeu. Oare de

ce trecem aºa uºor peste acest cuvânt –

rugãciune? Care este cel mai important rod

al rugãciunii? Ce credeþi cã-i aduce omului

rugãciunea? Ce v-a adus când v-aþi rugat?

Pace, mângâiere, sãnãtate ºi toate cele ce

sunt spre mântuire.

Rugãciunea pe care a rostit-o Hristos dupã

Cina cea de Tainã ºi apoi cea din

Ghetsimani, L-a ajutat sã treacã peste

patimi, peste moarte ºi în ultimã instanþã,

rugãciunea I-a adus Învierea. Iatã care este

darul suprem al rugãciunii – Învierea. Ne

rugãm pentru trebuinþele noastre

pãmânteºti, însã cel ce se roagã lui

Dumnezeu, acela, dobândeºte  învierea întru

slava ºi bucuria Tatãlui Ceresc.

Dumnezeu sã ne învredniceascã a ne ruga

ºi sã ne rugãm, ca sã ajungem întru pace ºi

fericire clipa Învierii noastre, Învierea cea

de obºte.

A consemnat Luminiþa Cornea

„Hristos încã este în stare de rugãciune, pentru tine ºi pentru mine.”



1414141414

Forumul Primarilor China – ECE de la Ningbo 2017
– corespondenþã din Beijing –

INTERFERENTEINTERFERENTEINTERFERENTEINTERFERENTEINTERFERENTE,,,,,

La 7 ºi 8 iunie 2017 a avut loc la Ningbo Forumul Primarilor

China – Cele 16 Þãri din Europa Centralã ºi de Est (1+16),

manifestare care se organizeazã anual sub egida Asociaþiei de

Prietenie a Poporului Chinez cu Strãinãtatea (APPCS) ºi a

guvernului municipal Ningpo.

Ningbo este un oraº din estul provinciei chineze Zhejiang,

având o suprafaþã de 1033 kmp ºi o populaþie de un milion douã

sute de mii de locuitori. Este dezvoltat în sectoarele portuar, de

confecþii, comercial ºi turistic. În 2016, produsul Intern Brut pe

cap de locuitor realizat de Ningbo a fost de 16.400 dolari, iar

veniturile medii pe cap de locuitor 6.700 dolari. Portul Ningbo a

fost în antichitate unul din porturile chinezeºti de pornire al

Drumului Maritim al Mãtãsii. Astãzi, portul modern se situeazã

pe primul loc în lume în ce priveºte traficul de mãrfuri (900 de

milioane tone în 2016) ºi pe locul al treilea în ce priveºte traficul

de containere. În ultimii ani, oraºul Ningbo este înfrãþit cu 20 de

oraºe din cele 16 þãri ECE, printre care ºi Cluj-Napoca din

România. Pe baza Declaraþiei privind dezvoltarea relaþiilor de

prietenie ºi cooperare, China ºi cele 16 þãri ºi-au intensificat

schimburile de persoane, umanitare ºi cooperarea economicã,

comercialã ºi turisticã, obþinând rezultate pragmatice.

Forumul Primarilor China – ECE de la Ningbo este axat pe

subiecte legate de transporturi, de inteligenþã ºi deplasarea

ecologicã. Participanþii au abordat probleme privind inovaþia

logisticii, noi tehnologii pentru automobile cu noi energii,

posibilitatea de rezolvare a problemelor de transporturi urbane

pe baza Internetului, ºtiinþei ºi tehnicii noi, promovând cooperarea

pragmaticã pentru dezvoltarea durabilã a oraºelor din China ºi

þãrile ECE.

Au participat primari ai multor oraºe din China ºi þãrile ECE,

ca ºi reprezentanþi de firme. Participanþii au vizitat o zonã

comercialã, o firmã de maºini, portul Zhoushan din Ningpo. Pe

9 iunie s-a deschis Expoziþia pentru Comerþ ºi Investiþii China –

ECE 2017.

Luo DONGQUAN

Autoritãþile oraºului Ningbo au subliniat la forum cã, cooperarea

dintre China ºi cele 16 þãri ECE este favorabilã dezvoltãrii fiecãrei

pãrþi. De la stabilirea mecanismului de cooperare China – ECE

acum 4 ani, s-au dezvoltat necontenit schimburile ºi cooperarea

pe plan economic, comercial, turistic. Þãrile ECE sunt þãri

importante implicate în strategia O centurã, un drum, proiect

care aduce noi oportunitãþi ºi

provocãri fiecãrei þãri implicate.

România, un participant activ

Din România au participat Emil

Boc, primarul oraºului Cluj Napoca,

Zhao Qi, consultant al Consiliului

judeþean Hunedoara, directori de

firme, consulul general al României

la Shanghai ºi reprezentant al

Agenþiei Economice a Ambasadei

române la Beijing. A participat, la

invitaþia APPCS ºi fostul prim-

ministru, dl Adrian Nãstase,

preºedintele Fundaþiei Europene

Titulescu, iar la deschiderea

expoziþiei a venit sã viziteze standul

României ºi fostul premier Victor

Ponta.

La ceremonia de deschidere a forumului, pe lângã factori de

rãspundere ai oraºului Ningpo ºi APPCS, a vorbit în numele

tuturor participanþilor ECE dl Emil Boc, care a subliniat faptul cã

„România poate fi o piesã importantã în acest joc global,

reprezentat de strategia Chinei O centurã, un drum, prin ceea ce

înseamnã tehnologie, Internet of things ºi economia digitalã.

Cred cã ºi România, care este în acest Drum al Mãtãsii, poate

gãsi soluþii de investiþii în infrastructurã...”.

Într-un interviu acordat pentru Radio China Internaþional, fostul

premier Adrian Nãstase a spus: „Iniþiativa O centurã, un drum

este o modalitate inteligentã a Chinei în a dezvolta relaþii cu þãri

care-ºi pun semne de întrebare în legãturã cu evoluþia proceselor

de globalizare... În plus este o modalitate foarte inteligentã de a

atrage în cooperare state mai puþin dezvoltate, ajutându-le sã-ºi

construiascã infrastructura rutierã, infrastructura feroviarã,

infrastructura marinã.”

La Expoziþia pentru Comerþ ºi Investiþii China – ECE 2017,

Pavilionul României are o suprafaþã de 180 de metri pãtraþi. 27

de companii româneºti ºi chinezeºti care se ocupã de comerþul

bilateral au adus peste 500 de produse, de la vinuri la miere, de

Deschiderea Forumului Primarilor de oraºe din Ningbo

Dl. Emil Boc la ceremonia de deschidere a Forumului

D-nii Adrian Nãstase ºi Luo Dongquan vizitând Shanghaiul

Întâlnire cu Song Jingwu, vicepreºedinte al Asociaþiei Poporului Chinez de Prietenie cu
Strãinãtatea la care participã d-nii Emil Boc, Adrian Nãstase ºi Luo Dongquan

Discuþii între dl. Adrian Nãstase ºi directorul Institutului prof. Yang Jiemian

la produse de patiserie la cele cosmetice Gerovital. Produsele

româneºti au atras un numãr mare de comercianþi chinezi, ca ºi

numeroºi vizitatori.

În cursul vizitei la Expoziþie, fostul premier Victor Ponta a

spus, într-un interviu pentru Radio China Internaþional: „Eu cred

cã pentru România, pentru Europa Centralã ºi de Est, acest format

16+1 este o uriaºã oportunitate. Nu doar sã dezvoltãm relaþiile

economice, comerciale, ci pur ºi simplu sã ne facem acest

parteneriat cu China, care este un câºtig pentru China, dar e un

mare câºtig ºi pentru fiecare dintre þãrile din regiune.”

D-nul Adrian Nãstase la Institutul de Studii

Internaþionale din Shanghai

La invitaþia APPCS, dl Adrian Nãstase, preºedintele Fundaþiei

Europene Titulescu, a sosit la 6 iunie la Shanghai, o mare

metropolã internaþionalã cu 24 de milioane de locuitori. Dupã

aproape 30 de ani, el a revenit aici ºi a constatat cu ochii proprii

schimbãrile uriaºe ale acestui mare oraº, a simþit puternic pulsul

vieþii metropolei cu o pãdure de zgârie-nori, cu o nouã înfãþiºare

urbanã.

Pe 7 iunie, dl Adrian Nãstase a vizitat Institutul de Studii

Internaþionale din Shanghai. Creat în 1960, Institutul cuprinde

astãzi opt institute de cercetare, organizate pe regiuni ºi probleme.

Aici, oaspetele român a fost întâmpinat de preºedintele emerit al

institutului, prof. Yang Jiemian, un expert pe problemele

americane ºi europene. El cunoaºte foarte bine ºi relaþiile chino-

române. Dupã ce a prezentat istoria ºi dezvoltarea institutului ºi

subiectele de cercetare, gazda a purtat, direct în limba englezã, cu

oaspetele român o discuþie interesantã în legãturã cu strategiile

de politicã externã ale Chinei, relaþiile Chinei cu alte þãri precum

ºi preocupãrile institutului de a le reexamina, situaþia mondialã ºi

relaþiile interstatale. Cele douã pãrþi au stabilit relaþii de cooperare

prin schimbul de vizite ºi organizarea la Fundaþia Europeanã

Titulescu din Bucureºti a unui seminar pe teme legate de evoluþiile

mondiale dupã rundele de alegeri din SUA, Franþa, Germania,

dar ºi dupã cel de-al XIX-lea Congres Naþional al PCC, care va

avea loc în toamna acestui an.

(Luo Dongquan este jurnalist ºi profesor, vicepreºedinte al

Asociaþiei de Prietenie China-România; a fost corespondentul

Agenþiei Chineze de Presã în România; a lucrat la Secþia

Românã de la Radio Beijing Internaþional; colaborator al

Uniunii Scriitorilor din China)
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Un proiect chinez pentru Drumul Mãtãsii

– O centurã, un drum –
Luo DONGQUAN

De mii de ani, Drumul Mãtãsii, ca rutã ce uneºte prin schimburi
comerciale ºi culturale civilizaþiile principale ale Asiei, Europei
ºi Africii, a contribuit foarte mult la progresul civilizaþiei umane
ºi la prosperitatea þãrilor situate de-a lungul lui.

Forumul de cooperare internaþionalã O centurã, un drum
În zilele de 14 ºi 15 mai 2017 Beijinul a gãzduit Forumul de

cooperare internaþionalã O centurã, un drum, la care au participat
peste 1500 de reprezentanþi a peste 130 de þãri ºi a peste 70 de
organizaþii internaþionale, inclusiv 29 de ºefi de stat ºi de guvern.
Numãrul ziariºtilor chinezi ºi strãini s-a cifrat la 4500. Pe ordinea
de zi a Forumului au figurat ceremonia de deschidere, discuþii la
o masã rotundã, reuniuni la nivel înalt, ºase conferinþe tematice,
recepþia de bun sosit oferitã de preºedintele chinez Xi Jinping ºi
soþia sa Peng Liyuan ºi un spectacol artistic.

Preºedintele chinez Xi Jinping a rostit, pe
14 mai, la ceremonia de deschidere, o
cuvântare, subliniind cã prin O centurã, un

drum, dorim sã construim un drum de pace,
de prosperitate, de deschidere, de inovaþie,
un drum al civilizaþiei. Sã realizãm
interconectare ºi schimburi în domeniul
infrastructurii, politicii, comerþului,
fondurilor ºi inimii popoarelor, în scopul
obþinerii de câºtiguri comune pe baza
cooperãrii, de rezolvare a litigiilor pe baza
dialogului, de menþinere, cu eforturi
conjugate, a securitãþii ºi stabilitãþii regionale.
Liderul chinez a declarat cã guvernul sãu va
acorda suplimentar Fondului Drumului
Mãtãsii 100 de miliarde Yuani Renminbi.
Concomitent, China va acorda în urmãtorii
trei ani þãrilor în curs de dezvoltare participante
la proiectul O centurã, un drum, ca ºi organizaþiilor internaþionale
un ajutor nerambursabil ºi credite fãrã dobândã în valoare de 60
de miliarde Yuani.

La încheierea forumului, a fost dat publicitãþii un comunicat
comun. Au fost semnate, în perioada forumului, o serie de
documente de cooperare între guvernul chinez ºi guvernele altor
þãri, materializându-se spiritual conceptul Drumului Mãtãsii. S-a
mai anunþat cã în urmãtorii cinci ani, China va importa produse în
valoare de 8.000 de miliarde de dolari SUA, va atrage investiþii
strãine de 600 de miliarde de dolari SUA, va investi în strãinãtate
750 de miliarde de dolari SUA ºi peste 700 de milioane de chinezi
vor cãlãtori peste hotare. Partea chinezã a mai anunþat cã în 2018,
China va organiza Târgul Internaþional de Produse ºi Mãrfuri de
import. De asemenea, peste doi ani va gãzdui a doua ediþie a
Forumului de Cooperare Internaþionalã O centurã, un drum.

Proiectul chinez O centurã, un drum
În 2013, presedintele Chinei Xi Jinping a lansat propunerea

de construire prin cooperare a „unei centuri economice de-a
lungul drumului antic al mãtãsii ºi a drumul maritim al mãtãsii”,
propunere prescurtatã în O centurã, un drum. Aceastã iniþiativã
s-a bucurat de un puternic ecou pe plan internaþional. Pânã la
începutul anului 2017, la iniþiativa chinezã au aderat peste 100 de
þãri ºi organizaþii internaþionale. Peste 50 de þãri au semnat acorduri
de cooperare cu partea chinezã.

China a lansat aceastã propunere, schiþând o idee de globalizare
economicã de tip nou. Prin avantaje reciproce ºi câºtiguri comune,
prin cooperare regionalã, dezvoltarea prioritarã a infrastructurii,
sã se realizeze o dezvoltare susþinutã, echilibratã. Astfel, diferitele
þãri ºi popoare sã se bucure de beneficii de pe urma globalizãrii
economiei.

Proiectul O centurã, un drum promoveazã nu numai
cooperarea pe plan economic, ci ºi conectarea infrastructurilor,
menite sã lege diferitele civilizaþii. Se promoveazã respectul
reciproc, dialogul pe picior de egalitate ºi schimbul între naþiuni.
Investiþiile în infrastructuã sunt prioritare, urmeazã dezvoltarea
comerþului, schimburile de persoane ºi culturale, realizându-se
treptat înþelegerea reciprocã, coexistenþa paºnicã, dezvoltarea
comunã, conectarea sufleteascã între popoarele þãrilor de-a lungul
drumului mãtãsii.

Statisticile aratã cã volumul total al comerþului bilateral dintre
China ºi þãrile implicate în proiectul O centurã, un drum a ajuns,
în 2015, la 995,5 miliarde de dolari, reprezentând 25,1% din
volumul comercial al Chinei din acel an. În prezent, 27 de oraºe
chineze au deschis curse feroviare de mãrfuri spre zece þãri
europene. Pe de altã parte, de la lansarea strategiei în 2013 ºi
pânã la începutul anului 2017, China a investit peste 50 de miliarde
de dolari în þãrile implicate. China contribuie, alãturi de þãrile
partenere, la derularea de proiecte în domeniul aviaþiei, energiei,
reþelelor feroviare, rutiere ºi de telecomunicaþii.

Unul dintre cele mai importante proiecte este derulat în
provincia Guangxi, partea vesticã a Chinei, unde vor fi construite
douã magistrale de transport: prima terestrã, spre nord, cealaltã
pe mare, spre sud, pentru conectarea cu zonele economice situate
de-a lungul fostului Drum al Mãtãsii. Nodul de comunicaþie care
va pleca de la Nanning, capitala provinciei Guangxi, va strãbate,
de la est la vest, oraºele chineze Guiyang, Chongqing, Chengdu,
Xian, Lanzhou ºi Urmuqi, urmând sã continue pe vechiul traseul
al Drumului Mãtãsii. Spre sud vor fi dezvoltate cãi navigabile
spre Vietnam, Laos, Cambodgia, Thailanda, Malaezia ºi
Singapore, în cadrul Drumului Maritim al Mãtãsii, pentru aceasta

fiind prevãzute proiecte de construcþie de porturi ºi linii aeriene
internaþionale, pentru facilitarea comunicãrii între þãrile ASEAN.

Initiativa O centurã, un drum nu este un mecanism fix ºi
exclusiv, ci un proiect deschis ºi inclusiv. Este vorba despre un
proiect deschis tuturor regiunilor ºi þãrilor, fiind bazat, dar nefiind
limitat doar la zona vechiului Drum al Mãtãsii. Toate þãrile ºi
organizaþiile regionale ºi internaþionale se pot implica în acest
proiect. Este deschis la toate formele ºi modelele de cooperare,
urmând principiul consultãrii, al contribuþiei ºi al beneficiilor
comune, utilizând activ mecanismele de cooperare bilaterale ºi
multilaterale existente, pentru a promova conectarea strategiilor
de dezvoltare ale þãrilor situate de-a lungul Centurii ºi Drumului

ºi realizarea avantajelor complementare. Iniþiativa O centurã, un

drum respectã cãile ºi modelele de dezvoltare alese de fiecare
þarã, respectã legile pieþei ºi normele internaþionale în vigoare,
luând în considerare interesele ºi preocupãrile tuturor pãrþilor ºi
având în vedere principiile privind pacea ºi cooperarea,
deschiderea ºi incluziunea, învãþarea reciprocã, avantajul reciproc
ºi câºtigul în comun. Proiectul promoveazã, de asemenea,
cooperarea pragmaticã în toate domeniile, creând un grup de
interese comune, destin comun ºi responsabilitate comunã
caracterizatã prin încredere politicã reciprocã, integrare economicã
ºi incluziune culturalã.

Strategia O centurã, un drum a fost propusã de China, dar
oportunitãþile aduse de aceasta sunt pentru întreaga lume.

Drumul Mãtãsii pe uscat

Între anii 139 ºi 119 î.Hr., trimis de împãratul dinastiei Han
(206 î.Hr. – 220 d. Hr.), Zhang Qian a cãlãtorit de douã ori spre
vest, ajungând în mai multe þãri din Asia Centralã ºi de Vest,
cunoscând cultura, obiceiurile ºi datinile ca ºi aspecte sociale din
þãrile vizitate, din Grecia Anticã ºi Imperiul Roman. Ulterior,
împãratul dinastiei Han a mai trimis ºi alþi soli cãtre vest, stabilind
relaþii de prietenie cu aceste þãri, deschizând astfel Drumul Mãtãsii.

Drumul mãtãsii, deschis acum 2200 de ani de Zhang Qian
pentru schimburi comerciale, este cunoscut în întreaga lume ca o
punte de legãturã dintre China, pe de o parte, cu þãrile asiatice,
africane ºi europene, pe de alta, aducând contribuþii de seamã la
schimburile materiale ºi spirituale între estul ºi vestul lumii.

Drumul mãtãsii a fost un drum pe uscat, care pornea din China,
strãbatea Asia Centralã, Asia de Sud ºi cea de Vest ºi ajungea
pânã în Europa ºi Africa de Nord. Pe aceastã cale, mari cantitãþi
de mãtãsuri ºi produse textile chinezeºti au ajuns în þãrile vestice.
El lega China de oraºul egiptean Alexandria, trecând prin actualul
teritoriu al Afganistanului, Uzbekistanului ºi Iranului. O variantã
strãbãtea Pakistanul, oraºul Kabul din Afganistan ºi ajungea
pânã în golful Persic. Se putea ajunge ºi pânã la oraºul Karaci
din Pakistan, dupã care drumul continua pe mare, legând China
de Persia ºi Roma.

Între secolele II î.Hr. ºi II d.Hr., acest drum a reuºit sã lege
patru imperii: Imperiul Roman din Europa, Imperiul Parthia (o
þarã sclavagistã de pe actualul teritoriu al Iranului) din Asia de
Vest, Imperiul Kushan (care domina Asia Centralã ºi partea
nordicã a Indiei) ºi dinastia chinezã Han.

Prin reþeaua „Drumului mãtãsii” se fãceau legãturi ºi schimburi
frecvente între est ºi vest. O serie de culturi agricole ºi plante originare
din þãrile vestice au pãtruns în China prin intermediul „Drumului
mãtãsii”, ca ardeiul, morcovul, piersicul, pepenele. „Drumul mãtãsii”
a cunoscut o prosperitate nemaiântâlnitã în perioada dinastiei Tang
(618 - 907 d.Hr.). Atunci au ajuns în China multe blãnuri, bijuterii,
apã de colonie, vase de sticlã, articole de aur ºi argint, confecþii,
precum ºi muzicã, dansuri, preparate culinare etc. Concomitent,
diverse materiale ºi tehnologii chineze au fost transportate, pe acest
drum, cãtre þãri din Asia, Africa ºi Europa, ca mãtasea, tehnologia
creºterii viermilor de mãtase, tehnica de fabricare a hârtiei ºi cea
tipograficã, vase lãcuite, porþelanuri, praful de puºcã, busola ºi multe
altele, aducându-se o mare contribuþie la civilizaþia mondialã.

Concomitent cu schimburile materiale, tot pe acest drum se
fãceau ºi schimburi culturale. Budismul, una din cele trei mari
religii ale lumii, a pãtruns în China încã de la sfârºitul dinastiei
Han de Vest. În peºtera Kezier din Xinjiang sunt încã pãstrate
fresce pe o suprafaþã de circa 10.000 de metri pãtraþi, datând din

secolul III, care reflectã pãtrunderea budismului în China. Potrivit
documentaþiei istorice, aceastã religie de origine indianã a pãtruns
prima datã în localitãþile Kezier din Xinjiang ºi Dunhuang din
provincia Gansu. Grota Mogao, basoreliefurile budiste de la
Dunhuag ºi Longmen din Luoyang, situate pe drumul mãtãsii,
au contopit stilurile artistice din est ºi din vest, fiind mãrturii ale
schimburilor culturale între aceste regiuni. Grotele cu fresce sunt
trecute pe lista patrimoniului cultural universal.

Dupã secolul IX, în urma modificãrii configuraþiei politice ºi
economice din Europa ºi Asia, mai ales a progreselor tehnologice
din navigaþia maritimã, folosirea Drumului Mãtãsii de pe uscat
s-a redus treptat. Pânã în dinastia Song (960-1280), drumul îºi
pierde din ce în ce mai mult funcþia comercialã.

Drumul Mãtãsii a jucat un rol important de-a lungul istoriei
pentru civilizaþia umanã. În ultimii ani, UNESCO a lansat
programul de cercetare a Drumului mãtãsii, calificându-l drept o
rutã a cooperãrii, ce a contribuit la promovarea dialogului ºi
schimburilor între estul ºi vestul lumii.

Drumul maritim al Mãtãsii
Pe lângã Drumul Mãtãsii pe uscat, deschis acum 2200 de ani

de Zhang Qian, trimisul împãratului dinastiei Han, existã ºi un
Drum maritim al Mãtãsii.

Navigaþia maritimã în China anticã
China are un litoral lung de peste 10.000 de

km. Navigaþia maritimã din þara noastrã are o
istorie lungã. Circulã o poveste despre navigaþia
maritimã datând în secolul III î.Hr. În anul 221
î.Hr., primul împãrat al dinastiei Qin (221-206
î.Hr.) a câºtigat bãtãliile cu numeroasele principate
mici ºi a fondat primul stat feudal unificat ºi
centralizat din istoria Chinei. Pentru cã-ºi dorea
sã trãiascã cât mai mult, l-a trimis pe Xu Fu sã
conducã o mare flotã într-o expediþie oceanicã
pentru a cãuta un panaceu pentru longevitate. Flota
lui Xu Fu a îmbarcat vreo mie de persoane ºi
seminþe de cereale. Însemnãrile istorice aratã cã
aceastã flotã a plecat spre rãsãrit ºi a ajuns în
Japonia. Astãzi, în rândul poporului japonez
circulã încã multe poveºti ºi legende în legãturã
cu navigatorul chinez Xu Fu.

Navigaþia oceanicã din China anticã a cunoscut
o mare dezvoltare la începutul erei noastre datoritã cunoscutului
„Drum maritim al mãtãsii”. Aceastã arterã comercialã navalã
pornea din portul judeþului Xuwen, provincia Guangdong, spre
Vietnam, Thailanda, Myanmar, India, Sri Lanka. Prin aceste
douã cãi, mãtãsurile ºi porþelanurile chinezeºti se transportau
spre Asia de Sud-Est, Africa ºi Europa.

Pe mãsura dezvoltãrii ºtiinþei ºi tehnicii, chinezii ºi-au îmbogãþit
cunoºtiinþele despre navigaþia pe mare. Pânã în secolul IX, ei
inventaserã busola, ce a fost folositã imediat în navigaþia oceanicã.
Utilizarea busolei a constituit un uriaº progres în tehnica
navigaþiei. Pe vremea aceea, chinezii ºi-au însuºit legile vânturilor
pe mare, cunoºtiinþe privind relieful ºi morfologia oceanicã.

Cele ºapte expediþii maritime ale lui Zheng He
Navigaþia oceanicã în China a atins apogeul în secolul XV,

când a apãrut un mare navigator pe nume Zheng He.
La 11 iulie 1405, o flotã chinezã, cea mai mare la acea vreme

în lume, a pornit din portul Nanjing de pe fluviul Yangzi în prima
expediþie maritimã. Conducãtorul ei era navigatorul Zheng He,
trimisul împãratului Zhu Di din Dinastia Ming (1368-1644).

Era nãscut în 1371 într-o familie a naþionalitãþii Hui, din
provincia Yunnan, în partea sud-vesticã a Chinei. Bunicul ºi tatãl
lui Zheng He au fost credincioºi islamici ºi au fãcut pelerinaje la
Mecca. La vârsta de 10 ani, din întâmplare, Zheng a fost ales ºi
dus de garda imperialã la Nanjing, capitala dinastiei Ming, lucrând
lângã împãrat.

Pe atunci, construcþiile navale din China atinseserã nivelul cel
mai înalt în lume. Cel mai mare vas din flota lui Zheng He avea
peste o mie de tone. Oraºul Nanjing este un oraº riveran fluviului
Yangzi. Construcþia navalã a fost o industrie tradiþionalã a
oraºului. Însemnãrile istorice aratã cã, pe vremea aceea, în acest
oraº existau 34 de ºantiere navale, unde lucrau maeºtri în
construcþiile navale din întreaga þarã, reprezentând nivelul cel
mai înalt al industriei constructoare de nave din lume. Navele cu
care a plecat în prima expediþie maritimã Zheng He au fost
construite aici.

Flota lui Zheng He a fost alcãtuitã din câteva zeci de vase mari
ºi mici, membrii echipajelor totalizând peste douãzeci de mii.
Vasele erau încãrcate cu produse specifice þãrii noastre: mãtãsuri,
porþelanuri ºi obiecte artizanale. Când ajungea într-un loc, Zheng
He dãdea citire mesajului împãratului chinez, oferea o ºtampilã
de argint ºi cadouri regelui din þara respectivã, încurajându-i sã
trimitã soli spre dinastia Ming. Timp de 28 de ani, Zheng He a
efectuat în total ºapte expediþii, ajungând în peste 30 de þãri ºi
regiuni din Marea Roºie ºi de pe coasta esticã a Africii.

În 1435, pe drumul de întoarcere din cea de-a ºaptea expediþie,
Zheng He s-a îmbolnãvit ºi a murit în India. Corpul sãu neînsufleþit
a fost transportat în þarã ºi a fost îmmormântat pe versantul sudic
al pitorescului munte Niushou din Nanjing.

Expediþiile maritime ale lui Zheng He au contribuit la dezvoltarea

navigaþiei mondiale, la schimburile culturale ºi comerciale între
China ºi alte pãrþi ale lumii, la intensificarea cunoaºterii ºi
prieteniei între poporul chinez ºi alte popoare. Tocmai de aceea,
multe þãri din Asia de Sud-Est cinstesc ºi astãzi memoria lui
Zheng. Multe localitãþi ºi strãzi din aceste þãri au fost botezate cu
numele lui Zheng, care a fost ºi este calificat drept un mare
navigator maritim.

Harta drumulor antice ale mãtãsii
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Noul Drum al Mãtãsii ºi Eurasia

pe tabla de ºah a celor 3G
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(continuare în pag. 12)

convenþional de ultima generaþie. De asemenea, China, alãturi de
SUA ºi Rusia îºi va disputa în continuare cucerirea spaþiului
cosmic, planificând deja misiuni pe Marte ºi Lunã în vederea
colonizãrii.

În paralel, China a lansat o campanie de lobby pe lângã Comisia
ºi Parlamentul european pentru a se renunþa la embargoul asupra
vânzãrilor de arme, având în 2010 un prim semnal pozitiv din
partea Înaltului Comisar pentru Politica Externã a UE, Catherine
Ashton, care propunea ridicarea lui, argumentând cã „actualul
embargou asupra armelor este un obstacol pentru dezvoltarea
cooperãrii economice, dar ºi pentru politica externã ºi de securitate
a UE”.

În 2011, ambasadorul chinez la UE a sugerat Comisiei
Europene cã „a venit momentul ca UE sã ia propriile decizii în
aceastã problemã, fãrã sã þinã seama de presiunile din afarã” (cu
aluzie la SUA).

Vizitele ºefilor de stat ºi de guverne ale principalelor puteri
economice europene în China, însoþiþi de reprezentanþii marilor
companii, au deschis noi oportunitãþi de cooperare în domeniile
nuclear (construirea în China a zeci de centrale nucleare),
tehnologiei informaþiei, producþiei unor forme sofisticate ale
inteligenþei artificiale (roboþi industriali, cosmici, militari etc.),
infrastructurilor critice, cât ºi în domeniul cooperãrii spaþiale,
construirii de submarine, port-avioane, radare performanþe,
agriculturii etc.

Deci, la orizontul deceniilor viitoare, China va deveni un actor
decisiv pe tabla de ºah a geopoliticii, geo-economiei ºi
geostrategiei lumii, care îºi va pune amprenta asupra modelului
de guvernanþã ºi economie la nivel planetar.

Dar, sã lãsãm evenimentele sã-ºi urmeze cursul firesc!
În aceastã atmosferã de reaºezare ºi repoziþionare a

pieselor de ºah pe tabla geopoliticã a lumii post-moderne,
care va fi rolul, poziþia ºi viitorul României?

Este o întrebare care ar trebui sã invite la reflecþie nu numai
analiºtii ºi experþii în geopoliticã, ci întreaga clasã politicã, fie cã
se aflã la guvernare sau în opoziþie, pentru cã oportunitãþile de
dezvoltare ºi prosperitate odatã pierdute, greu va fi sã le mai
atragi când continui sã te menþii confuz în luarea deciziilor majore
pentru þarã ºi rãmâi captiv prejudecãþilor ºi frustrãrilor care au
marcat istoria zbuciumatã a poporului roman.

Despre relaþia României cu Republica China se poate vorbi
mult ºi frumos, dar rezultatele concrete în planul cooperãrii în
diverse domenii, în ciuda unei lungi tradiþii de prietenie, se menþin
la un nivel simbolic, care nu asigurã suportul unei integrãri,
chiar ºi parþiale, în vastele proiecte care vizeazã expansiunea
Chinei în direcþia Europei Occidentale.

Personal am avut privilegiul sã efectuez douã cãlãtorii în China:

în 1989, la câteva zile de la evenimentele sângeroase din Piaþa
Tiananmen, când, prin acþiuni bine coordonate între CIA ºi ONG-
uri finanþate de controversatul miliardar George Soros se viza
rãsturnarea regimului comunist dupã modelul practicat în celelalte
þãri socialiste, în calitate oficialã (ca director a direcþiei de analizã ºi
documentare din cadrul DSS, în realitate conduceam direcþia Asia
ºi Orientul Mijlociu din Centrul de Informaþii Externe) ºi în 1992
ca particular (ieºisem la pensie). În cele douã cãlãtorii am avut
prilejul sã am întâlniri cu înalþi responsabili din cadrul Ministerului
Securitãþii, parlamentari, guvernatorii provinciilor Guandong,
Shanghai ºi zonelor economice speciale Zuhai ºi Shenjen (care
reprezentau interfaþa provinciilor Macao ºi Hong-Kong).

Rapoartele pe care le-am întocmit prezentau foarte clar proiecþia
în viitor a unei Chine aflatã într-un amplu proces de reforme
economice, care se afla deja în relaþii de parteneriat cu mari
companii nipone, sud coreene, franceze, olandeze, germane, prin
care avea acces la tehnologii de vârf ºi la creºterea calitãþii ºi
competitivitãþii produselor de export.

Propuneam la acea vreme, sã valorificãm în planul cooperãrii
economice ºi tehnico-ºtiinþifice experienþa ºi valul de simpatie
de care se bucura România ºi companiile româneºti în China.

Atrãgeam însã atenþia cã, deja piaþa chinezã devenea rapid o
piaþã concurenþialã tot mai interesantã pentru firmele occidentale.

În lucrarea Recviem pentru spioni, vol. 1, sunt redate detalii
despre cele douã cãlãtorii, cât ºi parteneriatul încheiat cu Serviciul
de Spionaj chinez (în 1991), cu ocazia vizitei în România a unei
delegaþii condusã de ºeful serviciului pe care l-am cunoscut în
cãlãtoria din 1989.

De atunci ºi pânã în prezent relaþiile bilaterale româno-chineze
au cunoscut unele momente de revigorare, ca apoi sã stagneze în
mod nejustificat, fapt reflectat ºi de nivelul schimburilor
comerciale.

Pentru relansarea relaþiilor s-a înfiinþat Camera Bilateralã de
Comerþ ºi Industrie româno-chinezã ºi asociaþia culturalã de
prietenie, dar rezultatele sunt modeste în planul cooperãrii, în
ciuda numeroaselor vizite de preºedinþi, premieri, parlamentari
ºi oameni de afaceri români, care s-au mulþumit doar sã se
„minuneze” de evoluþia spectaculoasã din ultimele decenii.

În mandatul de premier, Victor Ponta a încercat sã deschidã
noi perspective cooperãrii bilaterale prin organizarea  în noiembrie
2013, la Bucureºti, a Forumului Economic între China ºi Statele
Europei Centrale ºi de Est, cu participarea puternicei delegaþii
ministeriale ºi de oameni de afaceri, condusã de premierul Li
Keqiang. Delegaþia chinezã a propus României proiecte de
investiþii în valoare de 8,5 miliarde dolari, pentru modernizarea
infrastructurii rutiere ºi de cale feratã pentru integrarea României
în reþeaua globalã de transport a „Noului drum al Mãtãsii”, care
leagã China ºi þãrile Eurasiei de Europa, þara noastrã putând
deveni un nod important atât pentru transportul terestru cât ºi
maritim. De asemenea, premierul chinez a propus modernizarea
Centralei de la Rovinari, cât ºi punerea în funcþiune a reactoarelor
3 ºi 4 ale Centralei nucleare de la Cernavodã, dar ºi implicarea
firmelor chineze în modernizarea Regiunii Dunãrii.

Un capitol aparte l-au constituit discuþiile ºi negocierile pentru
investiþii în agriculturã (zootehnie), importuri de vinuri, dar ºi
explorarea posibilitãþilor de cooperare în tehnologia informaþiei,
domeniu în care ambele þãri au performanþe.

În ciuda declaraþiilor optimiste ºi a unor negocieri avansate
care deschideau României noi oportunitãþi de a deveni un actor
de luat în seamã în cadrul proiectelor de cooperare China – UE –
Eurasia, realitatea româneascã ne-a prezentat un tablou trist al
luptei pentru controlul resurselor naturale ºi investiþiilor strategice
între mari corporaþii americane ºi europene, care prin diverse
forme de presiune ºi ameninþãri (manifestaþii de stradã, articole
în presã românã ºi strãinã, emisiuni TV etc.) au acreditat ideea cã
România se îndepãrteazã de UE ºi se apropie de Moscova ºi
Beijing, unde democraþia ºi drepturile omului sunt încãlcate.

Mai trist este faptul cã, oameni politici romani de prim rang,
inclusiv preºedintele Bãsescu au exprimat poziþii similare, care
au torpilat negocierile.

În timp ce la noi gãlãgia ºi bãºcãlia era în toi, guvernul britanic
a materializat rapid negocierile cu Beijingul pentru finanþarea
unor  proiecte de cooperare, inclusiv alocarea a 16 miliarde de
lire sterline de cãtre partea chinezã pentru construirea unei noi
centrale nucleare. Se pare cã, pentru Regatul Britanic investiþiile
chineze nu au iz ideologic. De altfel, þãri puternice economic din
UE au primit cu braþele deschise investiþiile chineze ºi propunerile
de cooperare, inclusiv în domenii de interes strategic.

Din 2014, când se discuta cã se vor finaliza negocierile pentru
infrastructura rutierã ºi feroviarã între partea româna ºi chinezã
ºi pentru celelalte proiecte de investiþii, s-a aºternut o tãcere
inexplicabilã ºi s-a aºezat praful peste rezultatul acelor demersuri
politico-diplomatice, aºteptate de multã vreme de cele douã pãrþi.

Închei acest articol cu un sentiment de amãrãciune când constat
cã nu putem, ca þarã, sã  ne bucurãm de adevãraþi oameni de stat,
care sã punã pe graficul prioritãþilor interesele naþionale ºi mai
apoi interesele altora, oameni de stat responsabili pentru destinul
propriului popor, pe care sã-l iubeascã ºi sã-l slujeascã, chiar cu
sacrificiul suprem.

Pãcat cã oamenii de stat români, dupã ce pãrãsesc poziþii
guvernamentale importante „descoperã brusc” interesele
naþionale ºi înfiinþeazã fundaþii care sã susþinã „acþiunile de
promovare a intereselor naþionale în plan extern”. Este cazul ºi
fundaþiei „Drumul Mãtãsii” ºi Institutului de Studii Euro-asiatice
care au în componenþã personalitãþi politice ce au deþinut poziþii
de prim rang pe scena politicã româneascã.

Pentru final, mi-am amintit de altã lucrare a lui Alain Peyrefitte,
apãrutã în 1996, numitã La Chine s’eveille, prin care anunþa
intrarea Chinei în marile jocuri geopolitice, geo-economice ºi
geostrategice ale lumii.

Mã întreb cu amãrãciune ºi tristeþe: Quand la Roumanie
s’eveillera?

Sã sperãm cã România se va trezi mai repede din aceastã comã
indusã în ultimele decenii ºi nu atunci când lumea se va afla într-
o altã dimensiune a dezvoltãrii ºi progresului!

...aºa am cunoscut

douã personalitãþi al cãror

destin s-a scris în sudul

României. Mai întâi a fost

o întâlnire, sub semnul

hazardului, cu Leandru,

un tânãr student român,

la Bangkok, capitala

Thailandei, în holul unui

hotel de lux. Aici mã

aflam, într-un noiembrie

musonic, acum 22 de ani,

însoþind ca reporter de la

Radio România Internaþional grupul de  elevi olimpici români

recompensaþi pentru medaliile de aur, argint ori bronz obþinute la

competiþiile internaþionale (fizicã, chimie, matematicã,

informaticã, limbi strãine), de cãtre Ministerul Tineretului ºi

Sportului, ministrul de atunci. jurnalistul Al. Mironov (anul

1995).

Mã gândeam: oare sã ies din hotel sau sã nu ies, dupã ploaia

caldã, ce lãsase multã umezealã în aer? Dar am fost salvatã de o

figurã nouã, un tânãr care vorbea româneºte cu tinerii olimpici!

Ca sã vezi, o fi ºi el turist? Curiozitate gazetãreascã... Intru în

vorbã imediat, primesc un zâmbet larg,  un salut politicos,  aflu

cã se numeºte  Leandru (ºi atât!), ºi „da, vreau sã acord un

interviu, pentru Radioul de acasã!” El este student, studiazã aici

limba thai, cunoaºte chineza de la mamã, care este româncã,

trãieºte la Bucureºti, e profesoarã de limba chinezã... Apoi îmi

spune multe despre cultura Thailandei, despre istoria ºi civilizaþia

locuitorilor, îi place foarte mult ºi va mai rãmâne aici, dupã

terminarea studiilor... E un tânãr jovial, cu umor, are aici mulþi

prieteni, se considerã un „cetãþean al planetei” dar inima lui e

aproape de casã, de mama, de sora Alinta, de apa Ialomiþei pe

unde a copilãrit!

Am avut un frumos interviu cu Leandru, difuzat ºi de colegii

de la Radio-România Actualitãþi! ªi, din nou, mâna hazardului,

o prietenã a mamei lui a ascultat interviul ºi îi comunicã emoþionatã

cã „l-am auzit pe Lendrucul tãu, la Radio, vorbind cu o reporterã,

acolo, la Bangkok”. Iar mama, tot cu emoþie, m-a rugat sã ne

vedem sã vorbim despre fiul ei, aflat la depãrtare, dar cu inima

aproape de acasã.

Acasã la doamna Ileana Hogea Veliºcu, o personalitate

marcantã, deopotrivã a culturii româneºti ºi a celei chineze,

domnia-sa fiind prof. univ. dr. sinolog. Aici am aflat povestea

deosebitã a vieþii, a destinului sãu, a devenirii ºi împlinirii

profesionale sub semnul tãrâmului de sud românesc, prin naºtere,

apoi... „pe drumul mãtãsii”, tocmai la Beijing! Mai întâi, povestea

locului natal, din sudul românesc.

„M-am nãscut în sudul þãrii, în comuna Sudiþi, un loc

emblematic pentru vatra Bãrãganului, o aºezare prãvãlitã pe-un

deal ºi-o vale, departe de vreo apã curgãtoare, departe de vreo

garã, de  dimineaþã pânã seara cu un soare mare ºi dogoritor

vara. Curgea, e drept, Ialomiþa pe aici, dar ca sã ajungi la „gârlã”

pe vremea copilãriei mele trebuia sã înhami caii la cãruþã ºi sã

faci jumãtate de zi dus ºi jumãtate de zi întors, tot în galopul

cailor...

Eu cred cu putere cã fiinþa fiecãruia din noi se plãmãdeºte pe

potriva locului unde a vãzut lumina zilei. Cum a ajuns familia

mea în aceste locuri ? Frânturi de poveste vorbesc despre niºte

oieri albanezi, care ar fi trecut Dunãrea cu turmele în transhumanþã

ºi s-ar fi aºezat cãtre munte, spre Cristian, lângã Braºov. Apoi,

de-ce, de-ne-ce, ei s-au retras cãtre Bãrãgan, unde era destulã

apã ºi hranã pentru ei ºi pentru vite, iar întinderile de câmp de la

Slobozia erau binecuvântate pentru aceºti mocani dezrãdãcinaþi

în cãutare de un loc al lor, unde sã-ºi încropeascã un rost al lor!

Când s-a abãtut ciuma lu’ Caragea ºi oamenii au fugit care-

ncotro, neamul Hogea a trecut Ialomiþa ºi a þinut-o tot aºa cãtre

sud unde a rãmas ºi ºi-a statornicit vatra, pe câmp deschis, la

depãrtare de „mãrculeºteni”, de „cosâmbeºteni” ºi de alþi

„bãrãgãneni” care îi numeau fugiþi. Fiindcã, ce e drept e drept,

doar ciobanii fugiserã, cei legaþi de pãmânt ºi de case rãmãseserã

pe loc, iar tributul lor de vieþi  omeneºti se mai vede ºi acum când

de prin dealurile ºi dâmburile de pãmânt „pentru lipit” casele din

paiantã oamenii mai dau de oase de pe timpul ciumei...”

Destinul a chemat-o apoi în „þara-viermilor-de-mãtase”, pe

care i-a crescut de micã în satul natal, neºtiind unde trãiesc acele

vieþuitoare mâncãtoare de frunze de dud! Era studentã în

Bucureºti, dar a fost aleasã sã studieze limba chinezã „la ea

acasã”, adicã la Beijing! I-a fost greu-greu, dar a fost silitoare,

ambiþioasã ºi a reuºit, câºtigând simpatia profesorilor sãi chinezi

care i-au dãruit un nume... chinezesc: „Yang Ling e numele pe

care mi l-au dat profesorii mei de la Universitatea Beijing! Yang

înseamnã plop – simbol al cãrturarului, care accede spre înãlþimi,

morale mai ales. Ling poate fi foºnetul frunzelor de plop, suflul

ºi duhul acestuia, trimit la trãsãturi de caracter precum exprimãri

elegante, un discurs  ingenios ºi rafinat. Am aflat cu bucurie cã

acest nume, Yang Ling, fusese pseudonimul unei poetese  agreatã

la Curtea dinasticilor Song (960-1279), încântãtoare prin farmec

ºi valoroasã prin scris”.

Ileana Hogea Veliºcu s-a întors în România dupã terminarea

studiilor, încheiate cu un calificativ onorant: Magna cum laude,

iar în chinezã You deng – denumirea excelenþei pentru toþi cei

ºapte ani de studii! Dar, a revenit deseori la prietenii sãi chinezi,

cu traducerile sale din literatura chinezã în limba românã, cu

abecedare pentru copiii ce vor învãþa chineza, cu monografii

despre þara de care o leagã un sentiment de iubire, de preþuire ºi

chiar unele predestinãri:

„În adolescenþã, la liceul din Cãlãraºi, o bãtrânã ghicitoare la

care toate fetiþele mergeau sã le spunã cum se vor mãrita, ei bine,

acea femeie mie mi-a spus, impresionatã de semnele din palma

mea  cã „toatã viaþa vei trãi printre cei care scriu cu hieroglife, la

chinezi... vei avea acolo multe bucurii..., acolo este destinul tãu,

fetiþo!”. Dupã cinci ani aºa a fost, eu am ajuns cu o bursã la

Beijing, unde am stat ºapte ani! Aici, un cãlugãr de la Templul

daoist „Norii albi” mi-a vorbit de trecutul ºi de viitorul meu. Mi-

a spus cã eu sunt reîntruparea unui cãlãtor, de pe meleagurile

mele în China ºi care a trãit cu 300 de ani înaintea mea, iar

modelul meu spiritual este al unui erudit care, în anul naºterii

mele (1936) a ajuns la apogeul gândirii sale filozofice! Am

descoperit cu emoþie, mai târziu, cã era un adevãr în acele vorbe:

eu am scris o amplã monografie despre spãtarul Nicolae Milescu

(nãscut la 1636, eu dupã 300 de ani!), o personalitate remarcabilã

din acele timpuri. El a fost un mare admirator al istoriei, culturii

ºi civilizaþiei chinezeºti, de aceea într-un Who-s who cu numele

prietenilor poporului chinez era trecut numele lui ºi apoi numele

meu! A fost o mare onoare pentru mine ºi o confirmare a spuselor

cãlugãrilor de la Templul daoist. Iar marele erudit, de asemenea

iubitor al Chinei, care a scris în studiul Religie ºi spirit (în 1936,

anul naºterii mele!) cã valorile, cultura ºi spiritualitatea chinezã

nu sunt cu nimic mai prejos decât cea europeanã... ªi acela a fost

filozoful, poetul Lucian Blaga!

Blaga este ºi el un iubitor al soarelui de varã, ca ºi mine, cea

nãscutã la 15 iulie, în plin Cuptor, sub soarele sudului meu drag:

„Dogoare... Pãmântu-ntreg e numai lan de grâu/ ºi cântec de

lãcuste./ În soare spicele îºi þin la sân grãunþele/ ca niºte prunci

ce sug/ Iar timpul îºi întinde leneº clipele/ ºi aþipeºte între florile

de mac. La ureche-i þârâie un greier”.”

Versuri emblematice pentru destinul unei sudiste, cum sunt eu!

Spre sudul românesc, dupã o ploaie musonicã...

INTERFERENTEINTERFERENTEINTERFERENTEINTERFERENTEINTERFERENTE,,,,,
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Gest sublim de aducere-aminte

Un roman de dragoste
de raftul întâii

La porþile împãrãþiei

Prin grija academicianului Alexandru Surdu se dezvãluie cititorului
de astãzi universul de creaþie al scriitorului Gheorghe Suciu (1939-
1995), „cu stelele sale cãlãuzitoare ºi de pazã, cum le zicea Octavian
Goga, remarcând doar modestia acestui harnic autor care s-a strãduit
mereu ca sã se treacã pe sine în umbra evenimentelor” (p. 6). Un
gest sublim care-l înnobileazã pe cunoscutul filosof, prof. univ. dr.
Alexandru Surdu (n. 1938, Braºov), vicepreºedinte al Academiei
Române. Domnia sa a fost unul dintre cei mai buni prieteni ai
prozatorului, poetului ºi jurnalistului Gheorghe Suciu. Dacã în anul
2011 i-a adunat într-un volum o parte din versuri, tipãrindu-le1, de
curând a contribuit substanþial (prin sprijin moral ºi financiar) la
apariþia altei cãrþi, în douã volume, ce se „adreseazã cititorilor
specializaþi în cercetare ºi istorie literarã”. Este vorba despre cartea,
semnatã de istoricul literar Nicolae Scurtu, intitulatã Gheorghe Suciu
ºi contemporanii sãi. Corespondenþã. Autografe. iconografie, cu
prefaþa Mãrturie de prieten de Acad. Alexandru Surdu.2

Cu profesionalismul cunoscut, Nicolae Scurtu aduce cinstirea
cuvenitã scriitorului Gheorghe Suciu, structurând, în douã volume a
peste 300 de pagini fiecare, izvoare privitoare la viaþa ºi activitatea
acestuia, respectiv corespondenþã primitã, autografe pe cãrþi oferite
de confraþi ºi fotografii ce l-au imortalizat în diverse ipostaze familiale
ºi sociale. Adãugãm prezenþa necesarã a Indicelui de nume ºi, în
final, mai multe pagini de facsimile ale unor scrisori ºi ale volumelor
tipãrite de Gheorghe Suciu: Oul (1968), Antrenorul ºi zeul (1969),
Soarele neterminat (1970), Lucrãri ºi zile din viaþa lui Nick (1972),
De-ar fi puºca iarbã verde (1976), Rãzboi ºi dragoste (1982).

În textul cu titlul metaforic Inscripþie, titlul prea-plãcut realizatorului
volumului3, Nicolae Scurtu sintetizeazã cuprinsul celor douã volume.
Astfel aflãm cã „documentele scriptice ºi iconografice ce alcãtuiesc
substanþa acestei cãrþi se transcriu ºi se reproduc numai dupã
originale, existente în biblioteca lui Gheorghe Suciu, pe care o
pãstreazã cu o sporitã grijã doamna Costela Suciu, soþia
romancierului” (p. 7). Din acelaºi text luãm la cunoºtinþã faptul cã
volumul al II-lea conþine epistole, autografe ºi alte materiale
iconografice, alãturi de portrete, desene ºi caricaturi primite de
Gheorghe Suciu, de-a lungul timpului, de la prieteni ori de la
colaboratori ai revistei Luceafãrul din redacþia cãreia a fãcut parte.

Interesante, neconvenþionale sunt scrisorile tipãrite în
volum primite de la ªtefan Munteanu, Constantin Noica,
Dan Simonescu ºi Vasile Versaia. Diferite ca volum de pagini,
ele contribuie „la reconstituirea ºi completarea biografiei fizice
ºi a rutei creatoare a unui prozator care s-a impus în literatura
contemporanã prin câteva nuvele ºi romane ce evocã viaþa ºi
peisajul transilvan de odinioarã.” (p. 7)

În cele 30 de pagini ce cuprind 25 de scrisori ale filologului-
stilistician ªtefan Munteanu (1920-2012), prof. univ. dr. al
prestigioasei Universitãþi din Timiºoara, surprind relaþiile
amicale ºi de preþuire dintre fostul profesor ºi elevul sãu de la
Liceul „Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Desigur nu constituie
o surprizã conþinutul de înalt nivel despre literaturã, stilisticã,
criticã literarã. Într-una dintre scrisori, universitarul timiºorean
îºi exprimã intenþia de a scrie o carte de stilisticã „din care cei
neiniþiaþi sã înþeleagã cum trebuie cititã o carte. Nu ºtiu cine
spunea cã un critic autentic este acela care ºtie sã citeascã
bine, dinãuntrul ei, o carte” (p. 17). Cât adevãr!

Pe filosoful-eseist Constantin Noica (1909-1987),
scriitorul Gheorghe Suciu l-a cunoscut datoritã prietenului
sãu Alexandru Surdu „care l-a recomandat magistrului în
sintagme din cele mai convingãtoare” (p. 39). În cele 16
epistole, filosoful Noica îºi manifestã preþuirea faþã de
romancierul Gheorghe Suciu „cãruia îi stã frumos sã poarte
în el puþinã poezie sugrumatã” (p. 44), mãrturisind cã „este o
bucurie sã vãd cã am prieteni ºi cã las o urmã în sufletul ºi
mintea lor” (p. 45). Minunat!

Istoricul literar, specialist în cultura ºi literatura românã
veche, Dan Simonescu (1902-1993), în cele douã scrisori,
este impresionat de cronicile ºi recenziile scrise ºi publicate
de Gheorghe Suciu în revista Luceafãrul, referitoare la
restituirile esenþiale ale istoriografiei literare româneºti.

Din totalul de 334 de pagini ale volumului prezentat, 234
de pagini cuprind cele 115 epistole ale lui Vasile Versavia
(1939-1998), scrise, în perioada 1963-1981 ºi expediate din
Arad, Timiºoara, Anina, iar, în perioada 1981-1995, scrise
ºi expediate de dincolo de ocean, din Portland (Oregon),

Berkeley, Oakland, Rancho Cordova – toate în California.
Vasile Versavia, poet, eseist ºi traducãtor, a fost unul dintre cei

mai apropiaþi prieteni ai scriitorului Gheorghe Suciu. Istoricul
literar Nicolae Scurtu declarã convins cã „opera ºi biografia
poetului Vasile Versavia sunt insuficient cunoscute de cercetãtorii
literari” (p. 53). Scrisorile lui Vasile Versavia au un conþinut
bogat în informaþii variate privitoare la anii de ºcoalã, la familie,
la viaþa literarã ºi la mediul cultural-social în care trãieºte. Multe
cuprind poezii ºi fragmente din creaþiile proprii, pentru a-l consulta
pe prietenul sãu, privind valoarea lor ori pentru a-i fi publicate în
Luceafãrul. Observaþii personale, originale sunt prezente în multe
pagini. Cele mai multe se referã la optimismul autorului. Aºa,
spre pildã, în ultima scrisoare, este înfãþiºatã o pasãre cu „un tril
mai lucitor”, cãreia îi „este drag de ea însãºi, d-aia cântã. ªi-i este
dragã lumea, nu? Oricum am numi starea din care se naºte
cântecul ei, mi se pare limpede cã pasãrea se bucurã cã existã.”
(p. 280). Avem de învãþat, nu-i aºa?

Remarcãm în mod deosebit substanþialele Note prezente la
sfârºitul fiecãruia din cele patru capitole de epistole la care am
fãcut referire mai sus. Meritul este desigur al autorului cãrþii,
Nicolae Scurtu, ce, cu probitatea-i ºtiinþificã cunoscutã, oferã,
printr-o ediþie impecabilã, cititorilor avizaþi „o faþã” nevãzutã,
ascunsã prin sertare, a scriitorului Gheorghe Suciu. Sã nu uitãm
cã aceastã faþã nevãzutã a fost scoasã la luminã prin contribuþia
esenþialã a lui Alexandru Surdu, academicianul ce nu ºi-a uitat
prietenul ºi care probabil gândeºte editarea „marelui volum din
însemnãrile zilnice ale scriitorului”.

Întreaga corespondenþã ºi jurnalul romancierului Gheorghe
Suciu vor lãsa deschise posibilitãþile de apreciere ale cititorului
care, dupã mãrturisirea academicianului Alexandru Surdu, „vede
astfel relaþiile sale cu semenii, dar ºi cu cei fãrã de seamã, cu
mentorii ºi învãþãtorii sãi direcþi sau cu cei din alte vremuri”. (p. 6)

1 Gheorghe Suciu, Zile de peste ani, Bucureºti, Casa Editorialã
„Floare Albastrã”, 2011.
2 Nicolae Scurtu, Gheorghe Suciu ºi contemporanii sãi.
Corespondenþã. Autografe. Iconografie, cu prefaþa Mãrturie de
prieten de Acad. Alexandru Surdu, Volumul I, Bucureºti, Editura
ARS DOCENDI, 2016.
3 Titlul este prezent, spre exemplu, ºi în volumul: Nicolae Scurtu,
Al. Hanþã – repere pentru o biografie, Bucureºti, Editura Ars
Docendi, 2016, 173 pagini.

Ion C. ªTEFAN

Povestea a existat înainte de a fi povestitã. Un glorios ofiþer român, colonelul George B., ataºatul
militar al þãrii noastre în Japonia, superb prin frumuseþe, culturã ºi þinutã, se îndrãgosteºte de
preafrumoasa Akiko-chan, din înalta societate niponã. Educaþia, cultura ºi bunele maniere ale fiecãruia
îi împiedicã pe cei doi de la o dezlãnþuire sentimentalã, aºa cum ne-am fi aºteptat. A merge pe drumul
imposibilului ºi a face posibilã o astfel de aventurã romanticã reprezintã un amestec de chin ºi
fericire. Mai ales cã Akiko, numitã ºi Sakura, adicã floare de cireº, era cãsãtoritã cu un domn bogat
ºi întreprinzãtor, care, datoritã unor carenþe biologice, nu putea determina procrearea unui copil.
Probabil ºi acesta a fost pretextul pentru împlinirea trupeascã dintre ofiþerul român ºi Sakura, în
urma cãruia ea naºte un drãgãlaº bãiat, pe care-l creºte cu ajutorul unei mãtuºi de-a sa.

Saburo Ueno, soþul legitim, nu declanºeazã un scandal public, care i-ar fi compromis, deopotrivã,
pe toþi, rãspândind însã zvonul cã, în urma unui tratament, a devenit prolific, recunoscându-ºi patern
fiul. Nobleþea ºi delicateþea sa mãresc drama celor doi, care încearcã sã se comporte la nivelul
cerinþelor morale japoneze, motiv care le mãreºte chinul ºi le dirijeazã comportamentul în societate.
Apoi colonelul George B. este chemat în þarã ºi înaintat în grad de general, ca o recunoaºtere socialã
a meritelor sale diplomatice ºi culturale evidente, revenind la Tokyo ca ambasador al României.

Aceasta este povestea, alunecând în limitele adevãrului, pe care o desfãºoarã sub privirile noastre
domnul ambasador Mihai Epure, în reuºitul sãu roman Dor de Sakura, unde cuvântul înainte: “Un
roman exotic”, este semnat de scriitorul Dumitru Augustin Doman, care afirmã: „Dor de Sakura este
însã ºi un roman de dragoste. Dacã ar mai exista colecþia cu acest titlu de la Editura Eminescu, acolo
putea sã aparã, acolo-i era locul. O poveste de dragoste în eternitatea iubirilor interzise, o poveste de
dragoste interzisã, între diplomatul român ºi Akiko-chan, cu pãrul ei negru ca de abanos, semãnând
cu figurina Amaterasu, zeiþa Soarelui Rãsare, cea supranumitã în roman Sakura” (p. 11).

Dacã astfel decurge miezul de foc al luptei dintre pasiune ºi moralitate, iar existenþa ºi activitatea
celor doi au fost adevãrate, cunoscute din actele diplomatice ºi culturale ale Japoniei ºi României, ei
bine, greutatea prezentãrii lor veridice tocmai în acesta constã: a înfãþiºa faptele la înãlþimea cerutã de
subiect – ºi pot afirma cã domnul Mihai Epure a reuºit pe deplin. El însã nu s-a oprit doar la relatarea
lor, ci a realizat un roman convingãtor ºi plin de pasiune, cu puternice elemente sociale, diplomatice
ºi culturale.

De fapt, recentul ambasador al României la Tokyo, Mihai Epure, parcurge un teritoriu uneori
asemãnãtor cu cel al traseului generalului George B. ºi scopul principal al naraþiunii sale nu a fost sã
se opreascã doar la înfãþiºarea unei iubiri imposibile, ci ºi sã urmeze traseul real al unui ofiþer de
excepþie, care a intrat în conflict cu regele Carol al II-lea, datoritã legãturii nefireºti (ºi imorale) a
acestuia cu Elena Lupescu, motiv pentru care este trimis, ca într-un fel de surghiun, ca ataºat militar
în Japonia – un fel de îndepãrtare mascatã. Meritele sale însã, precum ºi faima de mare colecþionar
de obiecte rare de artã, talentul de scriitor ºi comportamentul demn sunt atât de evidente încât
înaintarea colonelului la grad de general se împlineºte de la sine.

Om de onoare, curajos ºi corect, generalul George B. intrã ºi de data aceasta într-o disonanþã de
prestanþã, cu Ion Antonescu, refuzând primirea unei funcþii în guvernul acestuia, pe motivul cã nu se
poate umili în faþa forþelor germane, care încearcã sã ne subordoneze þara.

Activitatea naratã se desfãºoarã în ultima parte a interbelicului ºi în timpul Celui de al Doilea
Rãzboi Mondial, când generalul român intrã, la Tokyo, în conflict cu ambasadorul Germaniei, în
dialogul despre ruperea unor teritorii româneºti de cãtre ruºi ºi maghiari. Împotriva sa se organizeazã
chiar o încercare nereuºitã de atentat, apoi este transferat de cãtre autoritãþile române ca ambasador
în China. Într-un târziu, generalul George B. revine în Europa, cu dorinþa de-a se reîntoarce în patrie,
dar noile autoritãþi (de data aceasta comuniste) îi interzic sã intre în þarã (la fel ca odinioarã unui alt
mare patriot român, Nicolae Bãlcescu). Astfel, generalul este trecut în umbrã, îndepãrtat de þarã ºi de
familie, se stabileºte la Nisa, unde îºi cumpãrã un apartament ºi organizeazã un muzeu pentru
numeroasa sa colecþie de artã asiaticã, gãsindu-ºi sfârºitul doar alãturi de câþiva prieteni.

De fapt, e vorba de douã romane, îmbinate într-un mod meºteºugit de talentatul prozator Mihai
Epure: cel al unei iubiri interzise ºi cel al unui erou exemplar, care a avut un destin nefericit, tocmai
datoritã calitãþilor sale morale ºi fizice deosebite.

Autorul dispune de resursele narative necesare împlinirii unei cãrþi atât de complicate ºi atrãgãtoare.
El cunoaºte bine, dintr-o activitate directã ºi îndelungatã, desfãºuratã cu admiraþie ºi pasiune, de
aceea descrierile naturii, prezentarea unor localitãþi urbane de excepþie, specificul culturii, ºi limbajului
japonez sunt reuºite ºi autentice. Mihai Epure analizeazã ºi conflictele politice ale epocii respective,
complexitatea relaþiilor diplomatice, cât mai aproape de realitate. Ne impresioneazã presãrarea, ici-
acolo, a unor expresii japoneze, a unor citate din clasicii literaturii universale, precum ºi poezii de
dragoste ale celor doi protagoniºti (traduse apoi în româneºte), într-un text expresiv ºi bine conturat.

Deducem cã evocarea generalului român George-san devine spiritul de credinþã al autorului:
„– Ascultã, George. Totul are o noimã în univers, iar Dumnezeu nu lasã nimic la voia întâmplãrii.
– Ce însemn eu în aceastã imensitate ?
– Cred cu încãpãþânare cã, odatã, un român ca tine, iubitor de neam ºi adevãr, hãrãzit cu darul de

a scrie, va ajunge în Japonia. Acolo, te va descoperi ºi, fãrã îndoialã, va ºterge colbul uitãrii de pe
destinul tãu.

– Pentru a se întâmpla aºa ceva, ar trebui ca soarta lui sã se asemene cu a mea, iar, din eternitate,
spiritul meu sã poatã bate la fereastra sufletului sãu pribeag.” (p. 207)

Cea ce s-a ºi întâmplat prin tipãrirea unei cãrþi de vocaþie, de luptã ºi de glorie, împletitã cu filosofia
ºi cunoºtinþele autorului – de fapt, oglindirea a douã destine, care merg în aceeaºi direcþie.

Iatã, într-adevãr, un roman reuºit, cum n-am mai citi de mult, de primã linie în raftul preferinþelor
mele, pe care vi-l recomand cu sinceritate ºi plãcere!

(Mihai Epure, Dor de Sakura, Editura Destine, Bucureºti, 2016)

Filosof, membru titular ºi vicepreºedinte al Academiei Române, Alexandru Surdu (n. 24
februarie 1938, Braºov) este autorul unor lucrãri emblematice, dintre care amintim: Logicã
clasicã ºi logicã matematicã (1971), Elemente de logicã intuiþionistã (1976), Neointuiþionismul
(1977), Actualitatea relaþiei gândire-limbaj. Teoria formelor prejudicative (1989), ªcheii
Braºovului (1992), Pentamorfoza artei (1993), Vocaþii filosofice româneºti (1995), Gândirea
speculativã (2000), Aristotelian Theory of Prejudicative Forms (2006), Filosofia pentadicã I.
Problema transcendenþei (2007), Teoria formelor logico-clasice (2008), Filosofia pentadicã II.
Teoria subsistenþei (2012), Filosofia pentadicã III. Existenþa nemijlocitã (2014), La porþile
împãrãþiei (Editura Contemporanul, Bucureºti, 2016). Asupra acestui ultim volum ne vom opri
atenþia, în care autorul analizeazã „mersul istoriei”, al societãþii ºi al vieþii, în general. Volumul
împãrþit în cincisprezece capitole, cuprinde studii, cugetãri, eseuri, însemnãri ºi amintiri. Problemele
prezentate în carte nu se limiteazã la cadrul unui expozeu obiºnuit ºi surprind realitatea a douã
planuri: transcendent ºi imanent. Deºi adept al viziunii cosmo-umane, abordarea filosofului
coboarã asupra omenescului, a societãþii actuale, dezbãtând variate aspecte: economia politicã ºi
politica economicã, Lucian Blaga ºi New Age, teoria categoriilor la Constantin Noica, Logosul,
sufletul românesc, Divinitatea ºi Transcendenþa, Judecata, valorile fundamentale (Binele,
Frumosul, Adevãrul, Dreptatea etc.). Autorul aduce în discuþie organizarea economicã ºi politicã,
atât în comunism cât ºi în capitalism. În capitolul al II-lea, Problema trecerilor dintre orânduirile
economice, acad. Alexandru Surdu analizeazã problema României, care dupã decembrie 1989 s-
a transformat treptat într-o colonie, prin împrumuturi la bãncile capitaliste occidentale, care „ne
obligã sã nu construim nimic prin care am putea sã câºtigãm” (p. 41). Desigur apar o serie de
întrebãri retorice: ce fel de capitalism este acesta?... fãrã capital, fãrã industrie, fãrã agriculturã,
fãrã comerþ, fãrã locuitori pentru cã milioane de români au emigrat în Occident. Perspectiva este
fireºte sumbrã: tinerii bine pregãtiþi aleg sã plece din þarã, nu din laºitate, ci pentru cã aici, „pe
plaiurile mioritice” nu au APR (afaceri, pile, relaþii) ºi nu vor sã coalizeze cu un sistem corupt.

Capitolul al V-lea este dedicat Logos-ului, Cuvântul ca element primordial, este „soarta
Universului, este focul constructiv ºi distructiv al acestuia, omul fiind singura fãpturã dotatã cu
suflet care poate sã exprime logos-ul” (p. 81), de aici ºi ideea vindecãrii sufletului prin puterea
cuvintelor. În capitolul al VI-lea, Cu Lucian Blaga spre tainiþele sufletului românesc, sunt prezentate
coordonatele fiecãrei determinaþii matriciale, pe care Blaga le considera caracteristice pentru fiecare
stil: orizontul spaþial al inconºtientului (spaþiul mioritic), orizontul temporal al inconºtientului
(timpul havuz, timpul cascadã, timpul fluviu), accentul axiologic (preþuirea unor comportamente ºi
acþiuni colective cu semnificaþie naþionalã), atitudinea anabasicã ºi catabasicã ºi nãzuinþa formativã
ce rezidã în modurile individualizant, tipizant sau stihial ale stilurilor culturale.

Este adus în atenþia noastrã felul cum Lucian Blaga definea românismul „un patrimoniu
stilistic al românilor cãruia îi corespunde o matrice stilisticã vie” (p. 109); este o exigenþã a
inconºtientului cãreia i se supun creaþiile populare, dar ºi cele culte. Astfel nu este suficient sã ai
cetãþenie sau naþionalitate românã, dacã nu ai „suflet sau duh românesc”, adicã oriunde te-ai afla,
sã trãieºti cu nostalgia plaiurilor carpatine; de unde ºi ideea cã românul este „frate cu codrul” ºi
are „nostalgia plaiului” înscrisã în codul genetic. În capitolul al VIII-lea, Despre Dumnezeu ºi
Transcendenþã, pornind de la etimologia cuvântului teologie („vorbire despre Dumnezeu”), se
relevã ideea cã „teologia ortodoxã nu trebuie sã fie numai vorbire sau teorie despre Dumnezeu,
ci mai ales trãire întru Dumnezeu”, cum spunea pãrintele Dumitru Stãniloae.

Acad. Alexandru Surdu se lanseazã în a desprinde taina mecanismelor moderne de cifrare,
semnificaþia lui 666, pe care îl raporteazã la concepþia despre fiara apocalipticã. Implicarea
socialã a unui astfel de sistem ni se înfãþiºeazã ca o descoperire de gândire profeticã. În consecinþã,
autorul vorbeºte despre „datele biometrice”, actele electronice º.a., ca fiind „semnele mari”
despre care vorbeºte Sfântul Ioan în revelaþia sa.

În ultimul capitol, poarta maramureºeanã, laitmotiv al volumului, treaptã spre Împãrãþia Cerului,
este analizatã în detaliu. Autorul explicã faptul cã în Maramureº s-a dezvoltat, mai mult decât în
alte regiuni ale þãrii, arta prelucrãrii lemnului. Aceasta aratã cã maramureºenii au fost dintotdeauna
credincioºi lemnului, cãruia i-au dat cele mai felurite forme. Poarta maramureºeanã construitã, în
general, pe trei stâlpi ºi un „fruntar” (pragul de sus al porþii) din lemn de stejar, având „hãizaºul”
(acoperiºul) ºindriluit; aceste porþi sunt comparate cu veritabile „arcuri de triumf”, pe sub care
þãranii treceau cu demnitate, mândri de originea lor nemeºeascã. Semnificaþia culturalã, etnograficã
ºi istoricã a porþii este notatã amãnunþit: salba de porþi monumentale e mãrturia vie a unei realitãþi
istorice mai aparte: în perioada feudalã, din rândul obºtilor maramureºene s-a ridicat o clasã de
cneji, care periodic îºi alegea voievodul; puterea ºi privilegiile nobililor au fost fragmentate ºi
distribuite unui numãr din ce în ce mai mare de familii. Secole de-a rândul, aceastã castã (de
proporþii obºteºti) a rezistat încercãrilor de lichidare a privilegiilor. Aspectul este extrem de
important, cãci numai nemeºii aveau privilegiul de a-ºi ridica porþi înalte în faþa gospodãriilor, în
timp ce oamenii simpli nu aveau dreptul decât la vraniþe (confecþionate din pari montaþi paralel
pe o ramã dreptunghiularã ºi cu o diagonalã, pentru a-i fixa ºi care se deschidea într-o parte).
Relevantã în acest sens este cartea lui Alexandru Filipaºcu, Enciclopedia Familiilor Nobile
Maramureºene de Origine Românã (Editura Eikon, Bucureºti, 2015). Pentru þãranul
maramureºean, trecerea pe sub poartã devenea aproape un act ceremonial, purificându-se mental
de relele lumii profane pentru a intra curat în universul casnic al gospodãriei ºi familiei. În toate
culturile tradiþionale, trecerea pe sub o poartã, mai mult sau mai puþin grandioasã, simbolizeazã
o transformare (de suprafaþã ori structuralã, fizicã sau virtualã).

Volumul constituie mãrturia sincerã cã omul, în nimicnicia sa, rãmâne „la porþile împãrãþiei”,
concepute ca un topos divin, spre care tinde atât prin conºtientizarea relaþiei sale cu Dumnezeu,
cât ºi prin împlinirea rânduielilor divine în viaþa personalã.

Emilia MOTORANU

Luminiþa CORNEA
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Corneliu Vasile

Noua carte a cunoscutului

prozator, poet, eseist, editor

ºi redactor-ºef de reviste

literare este un roman de

mici dimensiuni, care se

citeºte pe nerãsuflate. La

sfârºitul cãrþii, se aflã o

bogatã fiºã biograficã a

autorului din care spicuim

foarte multe opere tipãrite,

multe opinii critice despre

creaþia sa, premii literare,

cavaler al ordinului naþional

„Meritul cultural”,

colaborãrile la reviste din

România, din Europa ºi din

America, iniþiative culturale

(reviste, festivaluri,

antologii), apartenenþa la Uniunea Scriitorilor din România,

inclusiv în conducerea filialei Bacãu.

Acþiunea romanului demareazã brusc, cititorul fiind introdus

în lumea penitenciarului, cu angajaþi zeloºi ºi condamnaþi cu ºi

fãrã vinã, o lume cu ierarhia, regulile ºi vocabularul ei. Vestea

graþierii îi însufleþeºte pe condamnaþi, care se gândesc sã-ºi reia

viaþa în libertate, ºi îi întristeazã pe gardieni, care vor executa

muncile  fãcute pânã atunci de deþinuþi.

Trei dintre aceºtia, Lazãr, Serafim ºi Petre, pleacã împreunã, la

eliberare, simþind ostilitatea, frica ºi dispreþul celor care îi observã

cu atenþie, începând cu tunsura scurtã, tratându-i ca pe niºte

suboameni, sau chiar ca pe niºte animale.

Romancierul face dese incursiuni în trecutul personajelor,

amintind motivele pentru care au ajuns la închisoare. Un viol

nedovedit, asupra Marianei, care îi invitase acasã la ea, apoi,

surprinºi de tatãl ei care se întorsese acasã fãrã veste, începuse

sã þipe, acuzându-i, sau  uciderea celui care îi luase nevasta, sunt

prezentate cu înþelegere faþã de fãptuitorii trecuþi prin momente

de rãtãcire, beþie sau dorinþa de rãzbunare extremã.

Pentru a obþine o camerã la hotel, proaspãt eliberaþii trebuie sã

o ameninþe pe recepþionerã, care este sfãtuitã de miliþianul sectorist

sã se poarte cu mãnuºi, pentru a nu ieºi scandal, lucru de nedorit

în „cea mai dreaptã  societate”, cea  „socialistã”. Pânã la urmã,

cei trei sunt acceptaþi pe un ºantier, locuiesc în barãci, mãnâncã

la cantinã, aceasta fiind, de fapt, singura lor legãturã cu lumea.

Aici, se ocupã de reeducarea lor activista Petra, care ajunge sã le

placã ºi sã provoace un conflict mocnit, între Serafim ºi Lazãr.

Acesta din urmã se pare cã este cel mai puþin legat de lumea

exterioarã, nu mai are pe nimeni, hotãrându-se sã plece de pe

ºantier. Surpriza este cã pleacã exact la fiinþa care îi trimisese la

închisoare, prin mãrturie mincinoasã. Ajungând coafezã în

Capitalã,  aceasta are surse de venit ilicite ºi imorale,  dezvãluite

pe parcursul romanului ºi îl împinge ºi pe Lazãr, devenit amantul

ei, dupã o scurtã perioadã în care acesta este frizer în satul ei

natal, la afaceri necurate, cu câºtiguri mari. Pe parcurs, mai apare

un personaj feminin negativ, Angelica, fiicã de preot, care îºi

râde de Lazãr, însã, spre deosebire de cealaltã, care acuzase un

viol,  ambele femei sunt ahtiate dupã avere ºi poziþie socialã,

reprezentând însã, aºa cum le prezintã autorul, o lume meschinã,

cu oameni lacomi, inculþi, dornici de câºtiguri uºoare, dispreþuind

munca, familia ºi cãutând profitul cu orice preþ, în primul rând

prin exploatarea naivitãþii celor din jur.

Romanul este unul moralizator, prezentându-l pe Serafim ca

pe un om bun, în fond, care încearcã sã-i determine ºi pe ceilalþi

doi sã revinã la o condiþie mai bunã,inclusiv deplasându-se la

Bucureºti ca sã-l recupereze pe Lazãr, iar pe Petre ca pe un ins cu

comporatrea unui þãran, care nu suportã nedreptatea ºi trãdarea

ºi se rãzbunã dupã o pornire instinctualã. Deznodãmântul este

tragic: dupã multe afaceri ilegale, de traficant, în principal, Lazãr

revine pe ºantier ºi încearcã sã obþinã explozibil solicitat de

partenerii de afaceri, se descoperã furtul ºi, urmând sã fie

descoperit în scurtã vreme, se spânzurã. Aici intervin din nou

autoritãþile locale  de partid comuniste, temãtoare cã tragicul

eveniment ar putea ajunge la urechile ºefilor mai mari, discuþia

ducându-se în legãturã cu faptul cã sinucigaºul va fi îngropat cu

sau fãrã slujbã religioasã, pe un teren învecinat cu cimitirul. ªi

preotul se teme de autoritãþi, acceptând cu greu, la invitaþia celor

doi foºti deþinuþi, rãmaºi în viaþã, sã vinã la pomana lui Lazãr.

Este demn de a fi remarcat faptul cã ecouri ale dictaturii

comuniste persistã în societatea românescã dupã mult timp de la

debarasare, iar elemente specifice lumii penitenciare sunt ºi în

lumea „liberã” româneascã din acea vreme, de fapt, „afarã” era o

închisoare mai mare, cu reguli mai laxe.

Finalul se petrece într-o atmosferã mohorâtã, ploioasã, când

Serafim ºi Petre îºi amintesc de biblicul Lazãr,  care a fost înviat

dupã moarte, ºi se întreabã de ce tocmai ei trei, cu numele

respective, îºi juraserã, dupã gratii fiind, sã fie alãturi pânã la

moarte.

Gheorghe Andrei Neagu este un scriitor dotat, capabil sã scrie

piese de mare interes, care meritã sã aparã la cele mai mari edituri

naþionale, iar faptul cã opere ale sale au fost traduse în limbi de

circulaþie universalã ºi a obþinut distincþii la nivel mondial

demonstreazã valoarea sa indiscutabilã ca scriitor român.

(Gheorghe Andrei Neagu, Tabãra damnaþilor, Editura ATEC,

Focºani, 2016)

Un roman cu trei muschetari români: Lazãr, Serafim ºi Petre

ªI... ªI IARÃªI... ªI

ªi-a fost ºi nouã sute ºapte

ªi-a trecut cumplita noapte...

Copiii morþilor au mers la ºcoalã

În Þara lui Pãcalã ºi Tândalã!

ªi s-au tocmit rãzboaie infernale,

Un Secol de teroare ºi de jale...

Copiii morþilor din cazemate

Mureau pentru un crez de libertate!

Plãsmuiri cu roºii vise

Au fost drastic interzise.

Monarhia, farsã, poleialã...

Comunismul, marea pãcãlealã!

ªi iat’acum democraþia

Cum a-nstãpânit hoþia

ªi crima-i tot obiºnuitul

ªi munca-i pentru Stan Pãþitul!

Cum vrea lumea a se drege,

Când nimic nu înþelege?

ªi trãieºte ca în basme

ªi are-n cap numai fantasme?

PRINTRE ZEI

Iubito!

Eminescu, Labiº ºi Nichita

N-au trãit o “dolce vita”

Au fost chinuiþi pe lume

Pentr’o moarte cu renume!

Eminescu prin spitale

ªi-a sfârºit zilele sale.

Labiº într-un accident,

Nichita... un inocent

Cum l-au vrut femeile,

Scânteind ideile

Înger blond... Înger blond.

Cu iubiri pe Mapamond

Iubito!

Chiar de eºti tu azalee,

Necredinþã ºi femeie,

Mai recitã îndrãcitã

Clipa lumii fericitã!

Spune-o vorbã de Nichita

Cum simþirea rãsucit-a…

ªi de Labiº, de pãdure

ªi de sora lui uºure…

Pentr-o palmã de pãmânt…

I-a chinuit sfântul cuvânt!

Cum se face cã toþi trei

Sunt la Bellu printre zei?

COMPARAÞIE

Porcul cât o fi de porc

Are ºi ceva noroc

Moare la tinereþe

Nu ºtie de bãtrâneþe

Dupã ce-a mâncat destul

Guiþã a porc sãtul

Iarã omul când se duce

De fricã îºi face cruce

Unii mor graºi de frumoºi,

Alþii slabi ºi pãduchioºi!

De sute de ani poezia, literatura în general s-a dovedit a fi cel mai bun mijloc de comunicare a

trãirilor ºi sentimentelor, alãturi de muzicã ºi picturã. Poezia a unit oameni, a desfiinþat bariere

culturale, a eliminat prejudecãþi ºi a reuºit sã deschidã noi porþi de reflecþie ºi înþelegere a

identitãþii social-culturale la nivel european ºi chiar mondial.

Din dorinþa de a cunoaºte diversele forme ale poeziei, încãrcãtura simbolicã din versurile

poeþilor de pretutindeni, în anul 2000, în oraºul italian Napoli a luat naºtere festivalul internaþional

de poezie „Tra le parole e l’infinito”. Ajuns la ediþia cu numãrul XVIII, „festivalul a fost mai mult

un motiv pentru a rãspunde noului interes pentru nevoile ascunse ale sferei emoþionale ºi

sentimentale ale tinerilor cãrora le place lectura ºi scrisul”, dupã cum afirma Nicola Paone,

organizatorul evenimentului cultural, care, într-un interviu acordat unei publicaþii culturale italiene

considera cã „aceste evenimente culturale, la fel ca multe altele au fost create pentru a revigora

viaþa culturalã, chiar ºi pe plan internaþional. Chiar de la prima ediþie, acest festival a avut parte de

o participare naþionalã remarcabilã. Aceasta a condus, an dupã an, la o prezenþã tot mai mare de

scriitori ºi poeþi de toate vârstele ºi de diverse naþionalitãþi”.

Astfel cã, la ediþia acestui an au participat ºi poeþii Alexandra Firiþã (Bolintin Vale, locul 3),

Gabriel Dragnea (Bucureºti, locul 6), Alexandru Cazacu (Bucureºti, locul 7) ºi Angi Melania

Cristea (Craiova, locul 5), care au reuºit – din aproape 650 de candidaþi – sã se claseze în faza

finalã a concursului printre primii zece poeþi, la secþiunea „Autori strãini”. Iatã cã, poezia ºi-a

atins scopul! A trecut graniþe, s-a fãcut auzitã ºi a reuºit sã pãtrundã – aºa cum versul românesc

o face mereu, prin sinceritate, prospeþime ºi profunzime – în marea familie a poeziei de pretutindeni.

Aºa cum spunea Nicola Paone, „acest festival îºi propune sã evidenþieze sentimentele existente

în viaþa oamenilor, dar este ºi un apel la valorile morale ale societãþii contemporane. Numai o

reflecþie aprofundatã va permite recuperarea valorilor cu care putem trãi o viaþã mai profundã.

Doar aºa vom putea, treptat, sã simþim cã altruismul ºi generozitatea faþã de ceilalþi din jur sunt

valori sublime în sine, indiferent de categoriile sau pãturile sociale din care facem parte”.

Pânã la momentul redactãrii acestui material, încã nu fuseserã anunþate data, locul ºi ora desfãºurãrii

galei de premiere ºi nici lista finalã a clasamentului acestui festival-concurs de poezie.

Poezia cucereºte graniþe
Gabriel DRAGNEA

Florin Iordache
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Cãrþile pe care dl Vasile
Szolga le-a scris pânã acum,
fie pentru adulþi, fie pentru
copii, cuprind, în majoritate,
povestiri scurte,
concentrate, cu valoare etic-
moralã, în care o fiinþã
obiºnuitã, un obiect banal ori
o faptã comunã capãtã valori
semnificative,  devenind
prilej de meditaþie asupra

vieþii, cu ale ei faþete comic-hilare, tragice ori paradoxale. În
lumea grãbitã de azi, textele de mici dimensiuni dar cu un miez
de impact rapid par a fi ceea ce se aºteaptã, iar autorul s-a oprit la
acest tipar pentru a spune mult în cuvinte puþine. Nu altfel e
construitã noua sa carte, Cerul într-un bob de rouã (Editura
RawexComs, 2017), cu parfum de haiku ºi culoare de smarald,
prin care lumea se vede puþin altfel, mai plinã de mister, de
provocãri, chiar de poezie. În mai puþin de 100 de pagini, sunt
zugrãvite succint, cu nerv ºi siguranþã o mare varietate de medii
sociale, de tipologii, de experienþe reale sau imaginare. Povestirile
de aici ne capteazã atenþia, curiozitatea prin acest puzzle de situaþii,
eroi ºi idei, cãrora le putem descoperi noi valenþe umane ºi
artistice. Vasile Szolga scrie cu plãcere, entuziasmându-se când
observã neobiºnuitul, nefirescul, extraordinarul acolo unde alþii
nu vãd nimic. Naraþiunea sa nu mizeazã pe efectul ºocant, ci e
ghidatã cu fineþe spre un echilibru estetic, cu un final deschis, de
prozã modernã, lãsându-i cititorului libertatea de fantazare, de
rezolvare. Din fiecare povestire se poate extrage o concluzie, o
moralã, însã autorul nu face moralã; aceasta e dincolo de text. ªi
tot dincolo de text e sugeratã, pe linia maeºtrilor de gen, o lume

fantasmaticã, a apariþiilor ºi dispariþiilor spectrale, a translãrilor
ºi  intersectãrilor de planuri temporale, la graniþa dintre real ºi
ireal, dintre palpabil ºi evanescent. Aspectul halucinatoriu al
lucrurilor apare ca o constantã fascinantã cãreia îi sunt dedicate
cele mai multe povestiri, acestea fiind ºi cele mai reuºite, canonic.

O atmosferã obiºnuitã, fãrã nimic suspect, suferã dintr-o datã
o mutaþie în plan fantastic, cu personajele
aferente, stranii. În textul ,,Autopsierul”, un
ins ciudat (cum altfel, la o aºa meserie), care
,,se ocupa de morþi cu plãcere” (ironia de rigoare
pentru suportabilitate), pãrând cã nu
îmbãtrâneºte, depãºise demult vremea
pensionãrii. Când se vede pensionat, pãrãseºte
morga abãtut, dupã care dispare, descoperindu-
se în locul unde a întârziat puþin, miraculos, o
grãmãjoarã de cenuºã (sugerându-se
autocombustia). Alt personaj, Bãtrânul, din
proza cu acelaºi nume, este un ins straniu, care
apare dintr-un timp trecut ºi dispare într-un
prezent neverosimil. În ,,Fapt divers”, un tânãr
îºi întâlneºte, nesperat, iubita din liceu, îºi
vorbesc, se iubesc, dar a doua zi, el aflã din
ziar cã ea murise cu douã zile înainte de întâlnirea
lor, în urma unui accident. Tot  o transgresie temporalã de o mai
puþin intensã frumuseþe dureroasã o gãsim în ,,Laura”, unde o
tânãrã cu acest nume, converseazã ºi bea whisky cu eroul
întâmplãrii, care nu-ºi ascunde perplexitatea când i se spune cã în
acel hotel nu a existat nimeni înregistrat sub acel nume. În
,,Minulescu”, amprenta energeticã a poetului apare în casa-muzeu,
când se întâmplã sã vinã un vizitator singuratic, ce aºteaptã parcã
un semn de la spiritul locului. El se aratã însã doar celor pregãtiþi

sã sesizeze, sã înregistreze valoarea acelui act suprarealist.
Subiectele vin singure din contingent spre scriitorul care le prinde
nuanþa, vibraþia, oferindu-le noi posibilitãþi de percepþie ºi
interpretare. Existã povestiri tragi-comice prin ipostazele unor
personaje aflate pe diferite trepte ale scãrii sociale, dar cu metehne
asemãnãtoare camuflate sub ipocrizie, false pudori etc. Autorul
le studiazã comportamentul, mimica, vorbirea,  atras de un anume
pitoresc al lor, fãrã a-i eticheta, dimpotrivã, îi abordeazã cu multã
înþelegere umanã: pe ,,Gunoierul” care colindã lumea, ,,Sile
Eruditul” folosind cuvinte  pompoase pe care nu le pricepe, ,,Ion

cu capul variabil”, victimã a glumelor colegilor de
serviciu, indivizi ilustrând perfect binecunoscutul
râsu’-plânsu’. Nu lipsesc sãgeþile spre lumea politicã,
cum nu e uitatã nici lumea literarã, cu falsitãþile, cu
hilarul orgoliilor ei (,,Lansare de carte”, ,,Poetul ºi
muza” , ,,Fac eu” etc.).

Multe texte s-au nãscut din experienþa directã a
autorului, aflat uneori în postura unui om uimit ºi buimãcit
de evenimente al cãror sens îi scapã, pe turnanta unui
umor involuntar. Acest tip de situaþie apare în ,,La
loviluþie”, unde  spaima ºi pregãtirile în faþa unui atac al
teroriºtilor, în  decembrie 89, devin comice privite din
perspectiva de azi. ,,Priveam cercetãtor parcul de vis-á-
vis 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 (care îi
însoþea n.n.) 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”. Nu ºtim cât timp îi ia lui Vasile Szolga sã scrie aceste mici
bijuterii, poate le prelucreazã îndelung, poate îi ies din prima, repede
ºi bine, dar ele palpitã de viaþã adevãratã, de viaþa de lângã noi,
problematizantã, provocatoare, dar în esenþã având un farmec unic.

Non multa sed multum

,
Elisabeta
Bogãtan

În eleganta colecþie Calliope a
Editurii Emia cuprinzând volume
bilingve de poezie cu doi autori, s-
a lansat la Salonul Hunedorean al
Cãrþii, Deva, octombrie 2016 cartea
Suflet de sticlã / Âme de verre, de
Paulina Popa ºi Linda Bastide,
traducere Elisabeta Bogãþan ºi
Linda Bastide.

Metafora centralã a cãrþii, subliniatã de titlu, „sufletul de sticlã”,
aºeazã dintru început poezia în registrul meditaþiei poetice ºi
filozofice: fragilitatea omului în general ºi a sufletului/sinelui
sãu în particular, transparenþa sufletului/sinelui, care nu poate
ascunde propensiunile lui cãtre teluric ºi celest, cãtre depãrtãri
sau profunda interiorizare, cãtre tãcere sau cuvânt.

“Sufletul de sticlã”, una din poeziile Paulinei Popa care dã ºi
titlul volumului, decodificã accentul pus asupra sufletului ca
fiind vorba în special de sufletul poetului ºi reafirmã linia poeziei
ca revelaþie religioasã, specificã actualei perioade de creaþie a
poetei: „Sufletul de sticlã // ºi ochiul de foc/ ale poetului / sunt
cele de la Înger”. Aceastã revelaþie, simþitã ca un miracol, este
pãstratã în tãcere ºi liniºte: „în liniºtea cât o minge de aur / din
care nu mai iese niciun sunet”. Dar omul-poet parcurge, întru
accederea la revelaþie, mai multe straturi de timp: “de tânãrã pe
cale cum treceam/ pe-aceeaºi poartã spre sinele de sticlã/ sã nu se
spargã mã opream la timp/ cuprinsã ca de-un braþ/ de fricã//  mã
desfãceam din mugure a floare/ din mine alte flori spre timpul
meu/ cu morþii mei ca într-o horã/ mereu mai strânsã-n jur/
mereu// acum prin câmpul ars de soare/ vin sã se-adape ciutele în
seri/ toþi mugurii s-au afundat în glie/ iar fluturii stau arºi sub
arºiþa/ atâtor veri”. Revelaþia se produce în momentul de
dezechilibru, de bulversare a ordinii de reazem: „apoi/ se stârneºte
o furtunã/ ºi nimic nu mai poate/ sã le þinã acolo...”.

Somnul, prin liniºtirea miºcãrilor conºtiinþei, favorizeazã în
viziunea poetei regresia în „sufletul de sticlã”: „ºtiai cã nimic nu
mai poate conta/ când venea somnul ºi lucrurile / se transferau în
sufletul de sticlã” (Atâtor veri).

Iubirea este reafirmatã ºi în acest volum ca o modalitate de
cunoaºtere, o cale de acces cãtre divinitate: „de sticla dragostei
prin care ai privit cerul” (Ca un mire).

Meditaþia asupra lumii devine implicit o meditaþie asupra
trecerii timpului, poeta resimþind acel fugit irreparabile tempus,
devenit dicton, ceea ce avea drept contrapondere carpe diem,
cale însã tot mai greu de urmat: „uiþi cã eºti femeie între douã
vârste/ uiþi cã pãrþile de vorbire/ pe zi ce trece/ câºtigã în greutate/
/ uiþi cã primãvara/ ca un mire/ trece pe deasupra/ cât mai pe/
deasupra”. „Deasupra” unde “se desfac aripile timpului”.

 ªi totuºi, bucuria de a trãi este exprimatã, dar e o trãire întru
luminã ºi întru dãruire, ca o cale cãtre divinitate: „A venit// spre
bucuria tuturor/ lumina lunii sã lumineze/ primãvara sã-ºi
desfãºoare mantia verde/ vrabia sã cânte între copilul de iarbã ºi
Dumnezeu” ºi „þi-ai zis:/ –ramurã sã fiu/ spre bucuria tuturor/
lumina lunii...// sã luminez/ ramurã cu muguri noi/ floare de
ramurã verde...”. De asemenea, bucuria trãirii întru creaþie: „în
interior clocotesc sevele/ mugurii frumuseþii// imnurile creaþiei
aºa ca în indiile sufletului”.

Exprimându-ºi încrederea în perenitatea artei, poemul i se
reveleazã autoarei drept o realitate mai adevãratã decât realul
tangibil: „la urma urmei cu asta rãmânem: / literele cu buze
frumoase/ cu braþe virile/ umbrele literelor / pãrþi de vorbire ca-

Paulina Popa ºi Linda Bastide –
Interferenþe ideatice ºi poetice

n basme/ unelte din metale preþioase/ ametiste ale sângelui”. Cãci
„Poemele/ Poemele// sunt sinele de sticlã” exclamã poeta. Ele
reprezintã esenþa, ele dau transparenþa, ele aratã fragilitatea trupului
în raport cu ele. Ele dau frumuseþea: poeta se doreºte „primãvarã
de cuvinte”.

Intertextualitatea naturã – poem/
scriere  se aratã a fi o coordonatã fireascã
a poeziei Paulinei Popa: „praful iubirii
sã vinã/ îmbrãþiºarea cuvintelor/ laptele
dorului/ frunzele verzi/ ghioceii
rugãciunii// of of! la fântâna dorului/
de iarbã verde/ printre care fac dragoste/
pãrþi de vorbire” (Cântece de
primãvarã). Sau: „Împãrãtesc// este
veºmântul sinelui/ împãrãtesc sufletul
de sticlã// stã în faþa ferestrei/ acolo
unde/ se întind pãrþi de vorbire”, ori:
„râuri pornesc din alcãtuiri lexicale”
(Ca un mire).

Ambele reprezintã realitatea dinspre
care se aspirã cãtre divinitate: „din care
privim/ cerul” ºi dinspre care poeta îºi
încheie volumul într-o apoteozã a luminii divinitãþii: „ierburi
printre pietrele calde/ un covor de cuvinte în cãrþile / încã nescrise/
/ lumina/ Luminile Domnului/ atât cât vezi cu ochii/ luminã dincolo
de unde vezi cu ochii/ luminã peste vãile ce vuiesc a/ primãvarã”
(Împãrãtesc).

Dacã la Paulina Popa ciclul poetic se încheagã unitar în jurul
metaforei centrale a sufletului/sinelui de sticlã, ca reflex al
divinitãþii într-o realitate dualã, naturã-poem,  Linda Bastide îºi
plimbã cititorul de-a lungul întregii sale creaþii, relevând liniile ei
de continuitate, osaturã a deschiderilor poetice succesive. ªi dacã
la Paulina Popa divinitatea îºi pogoarã lumina salvatoare în creaþie,
la Linda Bastide raportarea la natura divinizatã sau simþitã de
esenþã divinã primeºte accente luciferice: „Condu-mã spre lacul
albastru,/ zeu al muntelui:/ eu am plecat singurã ºi nu mã tem./
Vocea mea/ merge mai departe decât aripile iubirilor moarte./ Zeu
al muntelui,/ sunt mai puternicã decât tine./ Numai eu cunosc
parola./ lupii tãi þi-o vor spune.”

Bucuria de a trãi este freneticã: „Trompetele au explodat de bucurie”.
Regãsim aceeaºi raportare constantã la cer: “un fluture de foc s-a
fãcut nevãzut în cer,/ -du-te unde merg eu, Magnificule”. Drumul
cãtre cer este un drum fãrã întoarcere: “Eu îmi voi regãsi sandalele ºi
brãþãrile/ la uºã,/ voi împinge luna albastrã ºi voi ieºi./ Aceastã lunã
nu rãsare de cât o datã/ ºi uºa se închide pentru totdeauna.” El se
dovedeºte o treaptã superioarã a raportãrii la divinitate, faþã de acel
suflet sfânt al naturii, personificat într-un „zeu al muntelui”: „Când
îmi voi fi gãsit lacul albastru,/ când îmi voi fi reluat secretul,/ ce-mi
va pãsa de tine, zeu al muntelui.” (Avânt)

Frenezia trãirii, în planul iubirii umane, nu uitã raportarea la
cer: „era atât de simplu liniºtea secretelor nopþii/ sã-mi clãdeascã
plenitudinea pe suflarea ta, / când îmbrãþiºãrile noastre/ deznodau
cerul în ochii tãi,/ atunci,/ atunci, noi legam timpul în largul
dorinþei.” (Vara)

Aceastã frenezie vitalã îºi gãseºte expresia uneori într-o
explozie expresionistã a culorilor: „Roºu: Ferrari-marlboro,/
Verde: Cernobâl-ecolo.// pe pereþii oraºului,/ s-au pierdut în aer/
culorile la Rimbaud./ Unde se duce oraºul,/ Spleenul sãu ºi furiile
sale, melos al paranoicilor?/ galben: soarele aristocratic,/ Albastru:
pleacã vapoarele.” (Culorile la Rimbaud)

În Pisicile din strada Sãlciilor regãsim energia culorilor, chiar
dacã mai puþin freneticã: „Ochii lor cu paiete de aur privesc
mâna,/ topaze-foc pe un soare oriental./ (...)/ Pisicã roºcatã, pisicã
neagrã, pisicã tricolorã sau chiar pisicã albã,/ la picioarele
scãrilor... ºi Butte mediteazã,/ adãpatã cu vin gri din via sa de-o
zi.”

Meditaþia asupra fragilitãþii fiinþei umane ºi asupra relativitãþii
lucrurilor ºi întâmplãrilor este accentuatã în poemul De-a lungul
oglinzii. Oglinda, ca simbol al imaginii reflectate, devine în acelaºi
timp un simbol al perisabilitãþii acestei reflecþii: „incredibil/ cât /
de fragil / e totul/ cum/ se sparg/ azi/ oglinzile/ din nimic/ la voia/
unui cuvânt/ a unui val/ a unei lacrimi/ a vântului”. Motivul
oglinzii, cu o lungã istorie, prin posibilitatea de a intra în apele ei
sau de a trece de cealaltã parte a ei, plonjând în plin mister,

accentueazã ideea de relativitate a
totului: „Tu,/ care/ treci/ în trompe-l-
oeil/ de cealaltã faþã/ a oglinzii/ tu/
singurã,/ tu descifrezi/ o cãlãtorie/ o
lume necunoscutã”. Volumul De-a
lungul oglinzii, din care se reia acest
poem, inaugureazã în poezia Lindei
Bastide ceea ce ea numeºte „poezia
verticalã” ºi pe care ea o explicã astfel:
poezia se naºte din partea de pãmânt
a fiinþei, din reazemul sãu de pãmânt,
ºi urcã, filiformã, ca un strigãt sau ca
un cântec, spre ceruri, de unde se
reîntoarce asupra poetului, purtãtoare
de luminã ºi har. O poezie de o
maximã precizie a cuvântului, care

susþine, de multe ori, singur, câte un rând din poem.
De-a lungul timpului, poezia cu care începe volumul urmãtor,

pãstreazã ideea de poezie verticalã, ca dispunere a versurilor, dar
acestea dobândesc mai multã substanþã, poezia nu mai e filiformã.
Poemul este o meditaþie asupra imensitãþii timpului: „O sutã, ca
o sutã de milioane de ani-luminã,/ ºi sã se pãstreze secretul
limbajului pietrelor.” De acum, poezia filiformã va fi principala
formã de expresie poeticã a Lindei Bastide.

Poet aparþinând „scriitorilor pãstrãtori de memorie”, Linda
Bastide rescrie în Moulin Rouge, extrasã din volumul 13 paºi pe
pavajele albastre din Montmartre o filã din istoria agitatã a
cartierului Montmartre din Paris. „Terpsichore,/ fetele rebele/ te
furã/ juponul tãu de aur ºi de argint,/ strigãtele tale de iubire ºi de
violenþã,/ universul tãu iluminat,/ e-o nebunie/ aici,/ este uºor/ sã
mergi sã îmbrãþiºezi soarele...”. Frenezia devine contagioasã,
graniþa dintre real ºi ireal se volatilizeazã, tãrâmul poeziei devine
mirific. Dar, implicit, rescrierea unei file de istorie devine o
meditaþie asupra trecerii timpului. Dar, în principal, drumurile
poetei, drumurile cuvintelor ei, se aºeazã, firesc, „pe drumurile
cerului”: „Copil cu corp de scântei,/ cuvintele care sunt pe drum,
pe drumurile cerului,/ cautã un azil în sufletul tãu-luminã”. Cãci,
de fapt, pentru om, pentru poet, totul este un drum; cãtre luminã:
„De mult timp merg,/ mã duc unde se duce norul, mã duc unde
este soarele”. Demersul poetic strãbate straturile timpului, pânã
dincolo de el. „Aud ecoul fragil care face eternitatea, / dorm în
lumina ta, care ne-a fãcut viaþa”.

ªi, aºa cum la Paulina Popa poemul este salvator, realitatea lui
concurând cu realitatea palpabilã, ºi la Linda Bastide poemul,
cântecul se dovedeºte o raþiune de a trãi: „Verile mele albastre/
revin/ imobile/ pe banca/ unei gãri uitate/ în care/ aleargã/ toate
cuvintele/ unui poem pierdut/ pe pietrele/ drumurilor/ nopþii/ în
care/ nimic/ nici/ nimeni/ niciodatã/ nu-mi va opri cântecul...”
(Trenurile copilãriei mele).

Volumul Suflet de sticlã / Âme de verre reveleazã astfel poemul,
cântecul, drept o cale de cunoaºtere, ce duce de la frenezia trãirii
cãtre cer, cãtre lumina divinitãþii, care se pogoarã apoi, precum în
„poemul vertical”, ca un har, prin care atât la Paulina Popa, cât ºi
Linda Bastide versul dobândeºte putere evocatoare ºi limpezime.
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Cine a fost Ilie I. Niculescu Dorobanþu? Nu de mult, în

timpul unei ceremonii, curiozitatea m-a împins sã citesc pisania

de deasupra uºii de la intrarea în biserica Bolintinu Moºteni,

aflatã în  centrul oraºului Bolintin Vale. Cu aceastã ocazie, am

aflat cã în anul 1909 a avut loc renovarea acestui lãcaº de cult ºi

cã, printre cei care au sprijinit material aceastã activitate s-a aflat

ºi ,,administraþia judeþului Ilfov, fiind Prefect  d-l I.I.

NICOLESCU DOROBANÞU”. Poate pentru unii acest nume

nu reprezintã mare lucru, dar pentru mine el are o rezonanþã ºi o

preþuire aparte, deoarece familia   Niculescu Dorobanþu este  cea

care în anul 1888 a construit prima ºcoalã în satul Dârvari, pe

atunci în comuna Dârvari-Ciorogârla, judeþul  Ilfov, satul meu

natal.

Ilie I. Niculescu Dorobanþu (1873-1943) provenea dintr-o

familie de boieri a cãrei obârºie începe spre sfârºitul secolului

al XVIII-lea, iar cognomenul ,,Dorobanþu” se trage de la

calitatea pe care a avut-o întemeietorul acesteia, cea de ,,cãpitan

de dorobanþi”. Tatãl sãu, Ilie Niculescu Dorobanþu (1836-

1909) a fost un om foarte bogat, posedând multe moºii, printre

care amintesc: Tomºani Magula în judeþul Prahova, Adjud ºi

Nãmoloasa în judeþul Putna, Homocea Ploscuþeni în judeþul

Tecuci, Cosoba Hristi ºi Dârvari-Caþichea din judeþul Ilfov,

aceasta din urmã având o întindere de peste o mie de hectare,

din care 250 cu pãdure. Dupã moartea acestuia, survenitã în

anul 1909, aceste moºii aveau sã fie moºtenite de fiul sãu,

Ilie, viitorul om politic, cu excepþia celei de la Adjud care

avea sã revinã fiicei sale, Elena Emil Lahovary (n. Dorobanþu).

Cine din familia Niculescu Dorobanþu, când, de la

cine ºi în ce împrejurãri a dobândit moºia Dârvari-

Caþichea? Sunt întrebãri asupra cãrora încã nu ne putem

pronunþa, însã cert este un lucru, la 1866 boierul Ilie Niculescu

îºi avea reºedinþa în comuna Dârvari-Ciorogârla. Acest aspect

rezultã dintr-un act de stare civilã întocmit la primãria Dârvari-

Ciorogârla în ziua de 14 iunie 1866, din care redãm un fragment:

,,Anul una mie opt sute ºaizeci ºi ºase luna iunie, în paisprece,

ora zece de dimineaþã. Înaintea Noastrã, primarul comunei

Ciorogârla Dârvari, ofiþerul stãrii civile al acestei comuni, plasa

Sabaru, judeþu Ilfov, s-a înfãþiºatu D-lui Ilie Niculescu, de ani

treizeci, proprietaru moºii în aceastã comunã, care ne-a prezentatu

un copilu de secsu femeiescu, nãscutu în ziua de unsprece iunie

la cinci ore de dimineaþã, dintrânsul, declarantele ºi D-ei

Alexandrina Niculescu [fostã Cereºeanu] de ani douãzeci ºi cinci,

proprietarã în aceastã comunã, soþia sa ºi cãrui copilu a declaratu

cã voeºte ai da prenumele de Elena, de religie ortodoxã [...].

Primar Dinu Banu.” (BJAN Ilfov, Fond Starea civilã, comuna

Dârvari Ciorogârla, Registrul pentru naºteri din anul 1866)

Am citat acest act deoarece el prezintã interes pentru istoria

satului, fiind unul din puþinele documente identificate pânã în

prezent care ne oferã date exacte despre trecutul acestei familii în

amintita localitate, care cândva a purtat numele de Dârvarii

Niculescului. Pe de altã parte, actul ne dezvãluie numele primului

primar al comunei Dârvari-Ciorogârla, înfiinþatã în urma

promulgãrii Legii nr. 394/1865 pentru comunele urbane ºi rurale

de cãtre domnitorul Alexandru Ioan Cuza, primar despre care,

aºa cum a reieºit ºi din alte documente de stare civilã, la acea datã

avea vârsta de 52 de ani ºi locuia în cãtunul Dârvari.

În satul Dârvari, boierul Ilie I. Niculescu Dorobanþu avea sã-

ºi construiascã un frumos conac, a cãrei curte se întindea pe mai

bine de opt hectare, în incinta sa fiind realizate mai multe

construcþii administrative, plantaþii de viþã de vie ºi pomi, serã

pentru flori, precum ºi un iaz. Conacul a fost proiectat ºi realizat

de vestitul arhitect Grigore Cerchez, clãdirea principalã prezentând

frumoase elemente arhitecturale în stil neoromânesc (vezi foto).

Acelaºi arhitect avea sã proiecteze ºi impozanta casã a familiei

I.I. Niculescu Dorobanþu din Bucureºti, de pe str. G-l Gheorghe

Manu, nr. 9, construitã în stil Louis XII.

În anul 1904, bãtrânul Ilie Niculescu Dorobanþu, avându-i

alãturi pe preotul Gheorghe Angelescu din Ciorogârla ºi pe

învãþãtorul Constantin Popescu din Dârvari, înfiinþeazã Banca

Popularã ,,Dorobanþu”, cu un capital de 40.000 lei, pusã în slujba

cetãþenilor comunei.

Pentru efectuarea studiilor superioare boierul Ilie Niculescu

Dorobanþu ºi-a trimis fiul la Paris, unde a urmat cursurile

Facultãþii de Drept ºi pe cele ale ªcolii Superioare de ªtiinþe

Politice. Dupã terminarea lor, în anul 1900 se întoarce în þarã ºi

peste puþin timp se cãsãtoreºte cu Tatiana Brãtianu (Tati), fiica

marelui om politic liberal Ion C. Brãtianu. În acelaºi an, este ales

ca preºedinte al organizaþiei PNL de Ilfov, funcþie pe care o

îndeplineºte pânã în anul 1941. În anul 1919 este ales deputat,

iar în anii 1927, 1931-1932 ºi 1933, este ales ca senator. De

asemenea între anii 1907-1911, 1914-1918, 1921-1922 ºi 1924-

1926, este numit prefect de Ilfov. (Vasile Grigorescu, Studii

bolintinene, locuri ºi fapte, Editura RawexComs, Bucureºti,

2009, p. 334)

Din cãsãtoria cu Tatiana Brãtianu, în anul 1901 se naºte un fiu

cu numele de Ion, care din pãcate avea sã moarã în 1922, cei doi

soþi nemaiavând alþi copii. Din aceastã cauzã, dupã deces, averea

avea sã-i fie moºtenitã de fiicele fratelui sãu, Constantin

Niculescu Dorobanþu (1859-1910), respectiv Smaranda,

cãsãtoritã cu inginerul ªtefan Miclescu ºi fiul lor, Ion (n. 1914),

împreunã cu sora sa Maria-Luiza, cãsãtoritã cu Grigore Duca,

fratele lui I.G. Duca. Pe aceºtia îi întâlnim ca semnatari ai mai

multor acte de vânzare-cumpãrare a unor parcele din pãdurea

Dârvari-Dorobanþu. Din actele de vânzare cumpãrare înregistrate

la Tribunalul Ilfov, aflãm cã în anul 1946, cele douã moºtenitoare

au vândut lui Cristache Bujoreanu masa lemnoasã din pãdurea

Dârvari-Caþichea, iar terenul cu cioata ºi lãstãriºul mai multor

cetãþeni din comunele Dârvari ºi Ciorogârla.

Despre Ilie I. Niculescu Dorobanþu nu se poate vorbi decât la

superlativ. El este ctitorul sau sprijinitorul realizãrii multor edificii

în folosul obºtei satului Dârvari ºi nu numai. În anul 1908 a pus

la dispoziþie terenul necesar (9800 m.p.) ºi a susþinut material ºi

financiar construirea celei de a doua ºcoli din sat (demolatã prin

anul 2013), în locul celei ctitoritã de tatãl sãu în urmã cu douã

zeci de ani, devenitã între timp neîncãpãtoare. În acelaºi timp, el

este cel care a ajutat la reclãdirea bisericii satului (1908), cu

hramul Adormirea Maicii Domnului, construcþie ce existã ºi

astãzi, fiind declaratã monument istoric. De asemenea, a donat

terenul necesar (599 m.p.) ºi a contribuit la construirea în anul

1914 a primei clãdiri cu rol de primãrie în comuna Dârvari-

Ciorogârla (clãdire ce a fost demolatã în luna mai 2017!),

dar ºi la ridicarea Monumentului  pentru cinstirea memoriei

ostaºilor cãzuþi în Primul Rãzboi Mondial ºi pe a cãrei placã

comemorativã citim: Ridicat acest monument din iniþiativa

ºi stãruinþa D-lui C. Popescu fost învãþãtor ºi primar cu

ajutorul bãnesc al D-lui I.I. Niculescu Dorobanþu ºi obºtea

sãtenilor din aceastã comunã.

Despre cel care a avut iniþiativa ridicãrii Monumentului,

Constantin Popescu, ºtim cã a fost cãsãtorit cu Vasilica,

ambii fiind originari din Bolintinul din Vale. În perioada

1902-1922 a îndeplinit funcþia de învãþãtor la ºcoala din

satul Dârvari, iar între anii 1926-1928 a fost ales primar al

comunei Dârvari-Ciorogârla, ulterior, boierul Ilie I.

Niculescu Dorobanþu numindu-l administrator al moºiei

sale ºi preºedinte al Bãncii Populare ,,Dorobanþu” pe care

am amintit-o mai sus.

Referitor la proprietãþile funciare ce au aparþinut lui Ilie I.

Niculescu Dorobanþu, se cunoaºte cã în urma acþiunii de

împroprietãrire a þãranilor demaratã de guvern în anul 1921,

suprafaþa întinselor sale moºii avea sã fie redusã drastic. Astfel,

dintr-un document cu nr. 6573/18 iunie 1928, emis de

Consilieratul agricol al judeþului Ilfov ºi adresat Casei centrale a

împroprietãririi, Direcþia creditului ipotecar, aflãm faptul cã la

data exproprierii, în anul 1922, se hotãrâse cã ,,Ilie I. Niculescu

Dorobanþu are dreptul la o cotã de 500 hectare teren cultivabil

care i se va lãsa, dupã alegerea urmãtoarelor moºii: 200 ha

cultivabile ºi 29 ha islaz în moºia Dârvari-Caþichea; 191 ha

cultivabile, moºia Cosoba Ilfov; 109 ha ºi 10 islaz moºia Tomºani

Prahova. Declarã expropriat tot terenul cultivabil ce depãºeºte

peste cotele de mai sus în afarã de terenul neexpropriabil”. (BJAN

Ilfov, Fond Prefectura Judeþului Ilfov, nr. 96/1922)

Anterior, în anul 1908, Ilie I. Niculescu Dorobanþu vânduse

obºtei satului Dârvari suprafaþa de 75 ha, cu destinaþia de islaz.

La reforma agrarã din  anul 1945, potrivit legii, moºtenitorilor

acestei moºii li se va lãsa suprafaþa de 50 ha, inclusiv suprafaþa

curþii conacului. Pânã în anul 1989 ºi puþin dupã aceea, când s-

a trecut la reconstituirea dreptului de proprietate, în cadrul

conacului de la Dârvari a funcþionat o secþie a Institutului Naþional

de Cercetare Cantacuzino din Bucureºti. Ulterior, dupã

retrocedarea proprietãþilor, conacul împreunã cu terenurile

aferente au fost revendicate ºi preluate de Ion Emil Constantin

Miclescu ºi soþia sa Monica Miclescu, care le-au înstrãinat prin

vânzare.

Fotografia de pe prima paginã îi înfãþiºeazã pe Ilie I. Niculescu

Dorobanþu ºi soþia sa, Tatiana, la Veneþia în anul 1927. (Colecþia

Bibliotecii Academiei Române. Cabinetul de Stampe)

Niculae STOICA

Ilie I. Niculescu Dorobanþu, „boierul” de la Dârvari

Conacul Ilie I. Niculescu Dorobanþu de la Dârvari

În comuna Hereºti, din judeþul Giurgiu,

s-a nãscut în anul 1598 Elina Nãsturel-

Herescu, fiica lui Radu Nãsturel ºi a Calei

Calomfirescu. A mai avut doi fraþi, Udriºte,

cu doi ani mai mic, consemnat de istoria

literaturii române ºi Cazan, despre care

informaþiile sunt destul de sãrace. Elina,

asemenea fratelui sãu Udriºte, a avut o creºtere îngrijitã privind

instrucþia ºi educaþia. Cunoºtea destul de bine limbile greacã ºi

slavonã. Încã din copilãrie a fost pasionatã de literaturã, istorie ºi

artã, fiind ºi o culegãtoare de datini ºi obiceiuri strãmoºeºti. La

numai 14 ani, Elina se cãsãtoreºte cu aga Matei din Brâncoveni,

cel care va deveni domnul Þãrii Româneºti, Matei Basarab. Sub

influenþa soþiei sale, mult iubitoare de credinþã strãmoºeascã ºi

artã, a ridicat 46 de lãcaºuri de cult, printre care mânãstirile

Arnota, Cãldãruºani, Sadova, Mãxineni, Cornãþel, casa tipografiei

din curtea Episcopiei Râmnicului, precum ºi o serie de biserici:

Sãrindar din Bucureºti, Sfântul Dumitru din Craiova, Sfinþii

Împãraþi ºi Sfântul Nicolae-Androneºti din Târgoviºte, Sf.

Apostoli din Ploieºti, Sf. Gheorghe din Piteºti. Plinã de evlavie

faþã de sfintele lãcaºuri, Doamna Elina va ajuta la ridicarea bisericii

din localitatea natalã, Hereºti, unul din cel mai alese monumente

din judeþul Giurgiu.

Doamna Elina, alãturi de fratele ei, Udriºte Nãsturel, s-a implicat

în introducerea, pentru prima datã, a tiparului de carte în Þara

Româneascã, înfiinþând  trei tipografii, la  mânãstirile Govora,

Câmpulung ºi Dealu. Cei doi fraþi au colaborat la traducerea

cãrþii Imitatio Christie (Urmarea lui Hristos) din latinã în

slavonã, tipãritã la 15 aprilie 1647, cãreia îi scrie prefaþa,

semnându-se cu urmãtoarea titulaturã: Doamnei Elena, stãpâna

Ungrovlahiei, soþia prealuminatului domn ºi voievod Io Matei

Basarab. În cetatea de scaun Târgoviºte, din

porunca ºi cheltuiala Doamnei Elena, a

apãrut în 1649 Penticostarul slavon care are

reprodusã Stema Elinei, Doamna lui Matei

Voievod.

„Patroana literaturii româneºti”, cum a

numit-o marele Nicolae Iorga pe Elina

Basarab, a murit de inimã în anul 1653 ºi a

fost înmormântatã lângã fiul ei, Mateiaº, mort

prematur, în Biserica Domneascã de la

Târgoviºte. Matei Basarab a cerut ca pe piatra

funerarã sã se aminteascã lunga convieþuire

avutã împreunã ºi a cerut sã i se graveze cã

„au trãit împreunã de douã ori douãzeci de

ani”. Un an mai târziu a murit ºi domnitorul

Matei Basarab, fiind înmormântat lângã

soþie. Mormintele domneºti au fost pângãrite

de turci când au atacat Þara Româneascã la

scurt timp dupã moartea domnitorului, iar

trupurile celor doi au fost strãmutate, în

1655, la mãnãstirea Arnota.

Emil
Talianu

Într-o localitate giurgiuveanã s-a nãscut
„cea mai deºteaptã” soþie de domnitor

Tableta de Culturã. Oameni de seamã giurgiuveni

Matei Basarab ºi Elina Doamna în biserica Sf. Împãraþi din Târgoviºte
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Constantin
Bãrbutã,

Motto: Ce roman a fost

viaþa mea. (Napoleon)

Bibliofil redutabil ºi amabil,

redactorul ºef mi-a împrumutat

recent o carte, interesantã prin

tematicã ºi documentatã, a cãrei

lecturã, instantanee, a reprezentat

impulsul unei mai vechi dorinþe,

readucerea în memorie a unora

dintre comportamentele umane pe

care istoria le-a identificat ºi definit ca celebre, inclusiv prin ultimele

cuvinte, ale unor personalitãþi înainte de a-ºi încheia socotelile cu

viaþa (De la Bellu la Montparnasse. Români celebri în faþa morþii,

Bucureºti, 2008) În lucrarea sa autorul, tânãr istoric, în prezent

muzeograf, face o expunere alfabeticã, fãrã pretenþii exhaustive,

descriind sintetic ºi cu rigoare împrejurãrile istorice ºi personale

care au marcat ultimele clipe de viaþã ale circa 275 personalitãþi ºi

personaje istorice, mai mult sau mai puþin celebre, voievozi,

domnitori, ºefi de stat, guvern, culte, savanþi, artiºti, muzicieni s.a.,

cititorii interesaþi, iubitorii ºi slujitorii Clio îndeosebi, având la

îndemânã ºi câteva anexe, unele, dupã ºtiinþa noastrã, inedite. În

evul mediu, cea mai mare parte a voievozilor ºi domnitorilor cad

victime ale luptelor pentru tron, omoruri, otrãviri, adesea între rude,

alþii decapitaþi de otomani, mulþi au murit la Istambul sau pe alte

meleaguri în urma unor suplicii inimaginabile. Jertfa supremã, în

numele credinþei strãmoºeºti a lui Constantin Brâncoveanu, voievod

iubitor de þarã, ctitor ºi bun crestin, rãmâne nepieritoare prin

demnitatea ºi curajul dovedite în faþa morþii, ultimele sale cuvinte

amintind de cele rostite odinioarã de Isus în momentul tragic al

rãstignirii: „Fiii mei, toate avuþiile ºi tot ce am avut, am pierdut. Sã

nu ne pierdem sufletele ºi sã ne spãlãm pãcatele cu sângele nostru.”

În vârstã de 76 de ani, dupã o domnie lungã ºi glorioasã,

primul împãrat roman, Octavianus Augustus, simþind cã viaþa sa

zbuciumatã este aproape de finalul implacabil, s-a adresat, calm,

Sentinþe morale, cuvinte ºi expresii celebre în faþa morþii
credincioasei sale soþii, Livia ºi celor apropiaþi cu trei cuvinte

care aveau sã facã istorie – acta est fabula – rolul meu pe scena

vieþii s-a sfârºit, dacã a fost bine jucat, bucuraþi-vã ºi aplaudaþi!

Cu mai bine de jumãtate de secol în urmã, binefãcãtorul sãu Iulius

Cezar, renumit între altele, prin maxime ºi aforisme intrate în tezaurul

gândirii universale (alea jacta est, veni vidi vici etc.), sfârºise în mod

tragic, asasinat pe scãrile senatului, între conjuraþi fiind ºi Brutus

care îi datora totul, acum trãdãtor, uluirea ºi durerea fãrã margini

fiind exprimata în cuvintele Et tu, Brute?. Peste doi ani conspiratorii

au fost învinºi, iar Brutus a þinut sã rãmânã în istorie printr-o ultimã

expresie, citatã de autorii antici ºi devenitã celebrã: „Virtute nu eºti

decât un nume”, apoi ºi-a împlântat sabia în piept.

În istoria medievalã ºi modernã, imaginea a numeroase

personalitãþi istorice s-a prefigurat ºi consolidat sub imperiul

faptului istoric, al împrejurãrilor, cât ºi prin cuvinte ºi expresii

celebre, relatate ca atare în literatura epocii, conservate prin

monumente ºi epitafuri. O, sancta simplicitas, au fost cele din

urmã cuvinte ale lui Jan Huss, reformator ceh, la vederea unei

femei simple înteþind focul pentru ca el sã ardã ca pedeapsã

pentru erezie, în timp ce regele Richard al III-lea ar fi rãmas în

istorie mai mult cu bãnuiala teribilã de a fi fãcut sã disparã cei doi

prinþi, nepoþi, pe care îi luase sub protecþie, dacã, în faþa

pericolului de a-ºi pierde tronul ºi viaþa, marele Shakespeare nu

l-ar fi fãcut celebru atribuindu-i cuvintele Un cal, regatul meu

pentru un cal, în bãtãlia de la Bosworts(1485).

Personalitate istoricã incomparabilã prin tragismul întregii sale

vieþi, Maria Stuart a transmis posteritãþii imaginea unicã a reginei

care-ºi înfruntã destinul cu demnitate ºi liniºte, ultimele cuvinte

adresate în faþa celor care o umiliserã în ultimii douãzeci de ani

fiind mai mult decât elocvente, deºi puþin cunoscute: sfârºitul

meu înseamnã izbãvire ºi început, prefigurând, parcã ,destinul

lui Carol I, care peste câteva decenii, în context asemãnãtor, îºi

va lua adio de la viaþã printr-un singur cuvânt: Remember!

Pe patul de moarte, vãzând apropiaþii ºi slujitorii în lacrimi,

Ludovic al XIV-lea, regele Soare, a avut puterea sã-i întrebe, cu

seninãtate ºi maliþie, dacã nu cumva l-au socotit supraom: Ce,

credeaþi cã sunt nemuritor?, în timp ce Goethe, cel mai mare

poet german, aflat pe acelaºi prag un secol ºi ceva mai târziu, îºi

va exprima ultima dorinþã, model de concizie ºi confuzie totodatã:

Licht, mehr licht! (Luminã, mai multã luminã!).

Concepþiile despre finitudine în epoca modernã au evoluat,

personalitãþile istorice manifestând o grijã aparte vizavi de

imaginea pe care o vor lãsa posteritãþii, iar în cazul celor româneºti,

cartea citatã la începutul acestor consemnãri oferã exemple mai

puþin cunoscute, unele impresionante, altele emoþionante.

Poeta Veronica Micle ºi-a transmis în versuri ultima dorinþã,

ce avea sã se împlineascã, dramatic, prin propria voinþã: „Mi-e

dor de un lung repaus, sã dorm. Sã dorm pe veci!”

„O cãruþã oarecare ºi un preot e destul!”, a fost cea din urmã

dorinþã a lui Nicolae Grigorescu. Bogdan Petriceicu Hasdeu nu

ºi-a fãcut „nicio grijã de moarte, niciun regret nimic, nimic!”,

spre deosebire de savantul Gheorghe Marinescu, preocupat pânã

în ultima clipã sã semneze condica deoarece „Nu vreau sã se

spunã dupã moartea mea cã, mãcar o singurã zi n-am fost prezent

la datorie.”

În secolul XX, doi ºefi de stat români, Ion Antonescu ºi Nicolae

Ceauºescu, au murit împuºcaþi, intrând in istorie fiecare cu

personalitatea ºi celebritatea lui, inclusiv prin modul cum s-au

comportat în fata morþii. Primul, fibrã de militar, a þinut sã dea

ultimele sale „ordine”: „Nicio lacrimã”, cãtre mama ºi soþia sa,

apoi cãtre soldaþii plutonului de execuþie: „Ochiþi cum trebuie!

Trãiascã România! Foc!” Al doilea, spun martorii, strigând

„Moarte trãdãtorilor! Trãiascã România socialistã, liberã ºi

independentã” ºi cântând un cunoscut imn revoluþionar.

Premeditate sau spontane, lansând avertismente, sentinþe,

adevãruri sau învãþãminte, ultimele cuvinte rostite la apusul vieþii

de personalitãþi ale istoriei genereazã reflexii, pãstrând vie

imaginea autorilor în memoria posteritãþii.

„Pe Argeº în jos / pe un mal

frumos” – Tradiþie ºi

spiritualitate româneascã

6 iunie 2017. Cu
binecuvântarea Preasfinþitului
Pãrinte Dr. Ambrozie, la
Centrul cultural-pastoral
„Gavril Drugãnescu” a avut
loc Festivalul-concurs „Pe
Argeº în jos / Pe un mal
frumos”, Tradiþie ºi
spiritualitate româneascã,
organizat de ªcoala
Gimnazialã nr. 3 Palanca, în
colaborare cu Inspectoratul
ªcolar Judeþean Giurgiu,
Casa Corpului Didactic
Giurgiu, Protoieria Bolintin,
Centrul de Conservare a
Culturii Tradiþionale Giurgiu,

Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu,
revista Sud, Primãria comunei Floreºti-Stoenesti ºi Asociaþia
Socio-Culturalã Floreºti. Evenimentul a fost inclus în cadrul
Proiectului regional „Pe Argeº în jos / Pe un mal frumos...”,
aprobat în CAERI 2017 ºi s-a putut desfãºura cu sprijinul
domnului prof. Constantin Drãguºinoiu, directorul ªcolii
Gimnaziale nr. 3 Palanca ºi prin implicarea doamnei prof. Gianina
Mehedinþu, manager de proiect, dar ºi a celorlalþi colaboratori.

Participanþi: Colegiul Tehnic Forestier Câmpina (Prahova),
Colegiul Naþional „Mircea cel Bãtrân” Râmnicu Vâlcea
(Vâlcea), Liceul Tehnologic „D. Bolintineanu” Bolintin Vale
(Giurgiu), Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan” (Giurgiu), Liceul
Teoretic „Tudor Vianu” (Giurgiu), ªcoala Gimnazialã „Prof.
univ. dr. Ion Stoia” (Argeº), ªcoala Gimnazialã „Pictor Nicolae
Grigorescu” Titu (Dâmboviþa), ªcoala Gimnazialã Cornetu
(Ilfov), ªcoala Gimnazialã „Alexandru Odobescu” Urziceni
(Ialomiþa), ªcoala Gimnazialã Tãnãsoaia (Vrancea), ªcoala
Gimnazialã Cartojani (Giurgiu), ªcoala Gimnazialã nr. 1
Poenari (Giurgiu), ªcoala Gimnazialã nr. 1 „Nicolae
Lahovary” Trestieni (Giurgiu), ªcoala Gimnazialã nr. 1 Floreºti
(Giurgiu), ªcoala Gimnazialã nr. 1 Pantelimon (Ilfov), ªcoala
Gimnazialã nr. 1 Gãiseni (Giurgiu), ªcoala Gimnazialã nr. 1
Cosoba (Giurgiu), ªcoala Gimnazialã Ogrezeni (Giurgiu) ºi
ªcoala Gimnazialã nr. 3 Palanca (Giurgiu).

Repertoriul prezentat în concurs a fost apreciat în funcþie de
autenticitate, de valoarea artisticã ºi de diversitatea ritmicã ºi
melodicã. Concurenþii au purtat costume tradiþionale din zona pe
care o reprezentau. Au participat soliºti vocali de la ºcolile Cornetu,
Ogrezeni (Bãlãºoeni), Cartojani, Floreºti, Palanca, dar ºi
ansambluri de dansuri populare de la Ogrezeni, Cartojani,
Trestieni, Poenari, Stoeneºti, Palanca, Titu.

Elevii de la ªcoala Palanca au prezentat Obiceiul de Florii, iar
elevii de la Stoeneºti un fragment din nunta tradiþionalã din
Muntenia. În cadrul secþiunii Meºtesuguri ºi artã popularã, au
fost expuse iile creatoarei Mariana Neagu din Floreºti, precum
ºi obiectele realizate de elevii de la ªcoala Pantelimon. Expoziþia
cu lucrãri plastice ale elevilor a fost amenajatã în foiºorul castelului
Drugãnescu. La încheierea manifestãrilor, fiecãrui concurent i
s-a conferit câte o diplomã  de participare ºi o medalie cu sigla
festivalului.

La eveniment au luat parte, alãturi de cei peste 300 de tineri ºi
numeroasele cadre didactice, d-na Constanþa Filip, inspector
ºcolar ISJ Giurgiu, pãrintele Stuparu Emanuel Ioan, protoiereu
al Protopopiatului Bolintin, preacuvioasa maicã stareþã Filofteia
Plãcintar, pãrintele arhidiacon Alexandru-Mirel Lãudat, domnul
prof. Niþescu Marius Lili, primarul comunei Floreºti Stoeneºti,
reporterul Ciprian Necºutu ºi dl ªtefan Crudu, secretar general
de redacþie din partea revistei Sud, ca ºi alte oficialitãþi locale.

În continuare, a avut loc sesiunea de comunicãri ºtiinþifice
având ca teme „Tradiþii ºi obiceiuri laice ºi religioase din Lunca
Argeºului” ºi „Modele de proiecte educaþionale ºi activitãþi
extraºcolare având ca scop pãstrarea ºi valorificarea culturii ºi
spiritualitãþii româneºti”.

Prin derularea acestui proiect elevii vor învãþa sã preþuiascã
ºi sã respecte obiceiurile ºi tradiþiile în care s-au nãscut, sã
iubeascã meleagurile natale ºi portul românesc. De aceea, ne
dorim sã le sãdim în suflet aceste elemente definitorii ale
identitãþii neamului românesc, ale moralei creºtin-ortodoxe,
pentru a înþelege imensitatea tezaurului nostru folcloric în care
arta popularã este o minunatã oglindã în care se reflectã cu cea
mai mare intensitate frumuseþea României, istoria ºi mai ales
sufletul neamului nostru.

Dor de Eminescu, când teii

dau în floare

15 iunie 2017. Se împlinesc 128 de ani de la trecerea la cele
veºnice a poetului Mihai Eminescu. Pe „Aleea Scriitorilor” din

Cimitirul Bellu din Bucureºti, unde se aflã mormântul sãu, a fost
oficiatã o slujbã de pomenire. La mormântul „Luceafãrului poeziei
româneºti” au fost prezenþi mai mulþi tineri de laªcoala Gimnazialã

Nr. 3 Palanca, jud. Giurgiu, însoþiþi de doamna profesoarã Gianina
Mehedinþu. Ei s-au alãturat zecilor de oameni care au aprins
lumânãriºi au aºezat câte o floare în semn de recunoºtinþã pentru
poetul naþional.

Dimineaþa, înainte de a ajunge la mormântul poetului, elevii au
participat la o slujbã de pomenire oficiatã în biserica mãnãstirii
„Izvorul Tãmãduirii”, aflatã în proximitatea Centrului cultural-
pastoral „Gavril Drugãnescu” al Protopopiatului Bolintin. La
mormântul poetului a urmat un frumos ºi emoþionant program
artistic, pe versuri eminesciene, realizat de elevii giurgiuveni. Au
fost alãturi de ei actriþa Doina Ghiþescu, generalul S. Chelaru,
cantautorul Nicu ªandru, scriitori, militari...

Omagiu lui Caragiale...

În urmã cu mai bine de un secol se stingea din viaþã la Berlin
cel care avea sã fie socotit drept cel mai mare dramaturg român.
În Ploieºtiul copilãriei ºi adolescenþei sale, în oraºul pe care
Caragiale ºi l-a adjudecat pe deplin, omagiul e mai mult decât
firesc, e un semn de profundã preþuire.

Muzeul „Ion
Luca Caragiale”,
secþie a Muzeului
Judeþean de Istorie
ºi Arheologie
Prahova, spaþiu ce
p ã s t r e a z ã
valoroase mãrturii
ale vremelnicei
existenþe lumeºti a
marelui dramaturg
ºi a nemuritoarei
sale universalitãþi, a
marcat joi, 22 iunie
2017, la ora 10.00,
la sediul sãu din
Ploieºti, str.
Kutuzov, nr. 1,
împlinirea a 105 ani
de la moartea
scriitorului.

Evenimentul omagial a debutat cu parada îndrãgitelor personaje
caragialiene, întruchipate de elevii ªcolii Gimnaziale din Berceni
(Prahova), ai ªcolii Gimnaziale „Nicolae Lahovary” din Trestieni
(Giurgiu; coordonator prof. Marina Saizu), ªcolii Gimnaziale
nr. 3 Palanca (coordonator prof. Gianina Mehedinþu) ºi ai ªcolii
Gimnaziale nr. 188 din Bucureºti.

Îmbrãcaþi în costume de epocã, tinerii artiºti au pornit de la
sediul Muzeului „Ion Luca Caragiale” cãtre bustul scriitorului
din apropierea Muzeului Ceasului „Nicolae Simache”, unde
personajele au prins viaþã. Spectacolul a fost urmat de recitalul
ansamblului vocal „Floricica” al „Zonta Club Ploieºti” ºi de
depuneri de flori la busturile scriitorului din curtea muzeului ºi

din vecinãtatea Muzeului Ceasului.

A consemnat prof. Gianina Mehedinþu
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Clubul de istorie
Ciprian NECªUÞU

Mersul târgului
ªtefan CRUDU

(continuare în pag. 23)

Ediþia „de varã” a Clubului de Istorie s-a desfãºurat

chiar la mijlocul lui Cuptor, pe 15 iulie, însã nu pe niºte

cãlduri aºa cum ar fi fost de aºteptat. Principalul

eveniment, pe care îl consemnãm cu bucurie, este

inaugurarea noului sediu al Clubului, pus cu generozitate

la dispoziþia iubitorilor de istorie de dl Marian Grigore.

Cum aceasta s-a conjugat cu pensionarea unui remarcabil

dascãl, dl Corneliu State, profesor de istorie ºi geografie,

colaborator al revistei noastre, membru al Asociaþiei

Bolintineanu ºi al Clubului, cele douã evenimente au

fost celebrate cum se cuvine. Mai mult, noul sediu s-a

bucurat de un dar cu totul deosebit din partea d-lui

Valerian Creþu-Taulescu, constând din douã desene în

peniþã semnate de cunoscuta graficianã, pictoriþã ºi

scriitoare Tia Peltz.

Altfel, o ediþie bogatã,

pusã sub semnul cifrei 7,

tema principalã a prezentei

ºedinþe. Ca de obicei, pentru

acomodarea participanþilor,

s-au prezentat ultimele

achiziþii în materie de

informaþii, documente ºi

fotografii privitoare la

spaþiul bolintinean, moment

în care a fost evocat

regretatul profesor Cornel

Ghinea. Au urmat, dupã o

prezentare susþinutã de prof.

Constantin Bãrbuþã, discuþii

despre recenta lansare a

volumului monografic

Bolintin – cartea oraºului,

realizare de excepþie a

Asociaþiei pentru Culturã ºi

Tradiþie Istoricã Bolintineanu cu sprijinul financiar al

Primãriei ºi Consiliului Local Bolintin Vale. Pe lângã

binemeritate elogii, participanþii au remarcat, ba chiar

criticat, uneori virulent, slaba implicare, nepãsarea ºi

lipsa de vocaþie profesionalã a profesorilor bolintineni,

mai cu seamã ai celor de istorie ºi geografie, care nu au

„catadicsit” sã „onoreze” cu prezenþa dumnealor un

eveniment atât de important precum lansarea unei cãrþi

dedicate oraºului în care trãiesc ºi muncesc. Dacã punem

în balanþã participarea unor profesori din alte localitãþi,

ruºinea ar trebui sã fie cu atât mai mare. Starea actualã a

sistemului de învãþãmânt românesc se datoreazã, în mare

mãsurã ºi acestui tip de profesori, acestui gen de atitudine

„profesionalã”, ce ar trebui urgent sancþionat de

autoritãþile competente.

Dupã acest moment mai

„fierbinte” a cãzut în sarcina

creaþiilor lirice sã destindã

atmosfera. Au recitat Florin

Iordache ºi Constantina

Chiva ºi a citit un fragment

de prozã Alexandra Man.

Apoi, proaspãtul profesor

pensionar Corneliu State a

prezentat o serie de

documente referitoare la

zona noastrã, în legãturã cu

rãscoala din 1907 ºi rãzboiul

de independenþã. Momentul

a fost întregit de intervenþia

d-lui ªtefan Crudu, care a

venit cu noi informaþii

privitoare la eroul de la Plevna, Nicolae Valter

Mãrãcineanu. ªi dl Vasile Grigore a venit cu un material

legat de anul 1907, scoþând în evidenþã aspecte privitoare

la unele din caracteristicile mai speciale ale rãscoalei.

D-na Mioara Mãnescu ºi pr. Vasile Dumitrescu au

susþinut interesante expuneri despre semnificaþia cifrei

7 în textele creºtine ºi, mai cu seamã în Biblie.

Urmãtorii vorbitori – Gianina Mehedinþu ºi Niculae

Stoica – au reliefat eroismul soldaþilor, ca ºi soarta

dramaticã a unora dintre ei, trecându-se de la nume

precum Pamfil ªeicaru pânã la umili þãrani plecaþi de la

coarnele plugului ºi duºi în cele patru zãri, din câmpiile

glodoase ale Bulgariei pânã în stepele ruseºti, de la

curbura Carpaþilor pânã la Budapesta ºi Viena. Jertfele ºi

suferinþele lor nu ar trebui sã le uitãm

nicicând, iar educatorii, de la Bolintin ºi

aiurea, sunt obligaþi prin statutul ce ºi l-au

asumat sã le aminteascã perpetuu noilor

generaþii.

Pe lângã momentele prezentate, au avut

loc multe discuþii ºi intervenþii, care au

întregit o ediþie reuºitã a Clubului de

Istorie. Au participat: Marian Grigore,

Mioara Mãnescu, Constantin Bãrbuþã,

Niculae Stoica, Florin Iordache, Valerian

Creþu-Taulescu, Constantina Chiva, ªtefan

Crudu, Alexandra Man, Ani Cârciumaru,

Adriana Pãduraru, Raul Cârciumaru,

Ciprian Necºuþu, Traian Ciubuc, Corneliu

State, Bianca Toth, pr. Vasile Dumitrescu,

Patricia Dorobanþu, Silviu Crudu, Oana

Dobrin, Mirela Dorobanþu, Sebastian Pop,

Marius Bogdan Dan, Robert Cina, Gianina

Mehedinþu, Geanina Mocanu, Georgeta

Ghiþã, Constanþa Crudu ºi Vasile Grigore.

Urmãtoarea ediþie a Clubului de Istorie, la care vã

invitãm sã participaþi, va avea loc pe 16 septembrie 2017,

într-o locaþie deosebitã ºi surprinzãtoare. Urmãriþi-ne,

vã vom þine la curent.

Prof. Cornel Ghinea în cabinetul de geografie
al Liceului “Dimitrie Bolintineanu”, iulie 1991

19.03.2017: Monumente funerare pe alese, sã

se bucure cei morþi
Pãi, dacã-i târg, se vinde cam tot ce are omul nevoie, nu numai

produse agricole de la sursã. Iatã ce mai vedem noi de azi

începând. Într-o poziþie strategicã, vizavi de intrarea principalã,

o camionetã cu numãr de Dolj aºtepta clienþi pentru marfa expusã

pe platformã, respectiv monumente funerare. Sã fi ºtiut/aflat cã

în aceastã iarnã au murit cam mulþi bolintineni? Oricum, oferta

lor este de nerefuzat: modele noi, inspirate din Veneþia de la San

Michele din marmurã de calitate. Închei contractul, dai arvunã ºi

într-o sãptãmânã ai gata „monomentul”. ªi în plus, ca bonus,

livrare gratuitã la domiciliu (cel de veci, desigur!). O afacere

prosperã, mai ales cã tot omul prevãzãtor îºi pregãteºte din vreme

„catul”. Ca ºi cea de pompe funebre aflate în expansiune ºi la

mare concurenþã (deja douã). Deh, singurele servicii la care

beneficiarii nu fac reclamaþii ºi nu returneazã marfa. Bolintinenii,

ambiþioºi, strâng bani ºi-ºi construiesc „cãsoaie” care mai de

care mai impunãtoare, mai înalte decât ale vecinilor lor. Mai ieri,

o babã cãreia-i ploua în gurã vorba, pungitã ºi cu faþa brãzdatã de

o lungã vãduvie (de peste 50 ani, cã o ºtiu bine) se confesa cu

voce tare unei vecine de mormânt (tot surdã, cã altfel nu auzeam

eu de unde eram) pe când dãdea cu sapa cã „mi-am luat loc de

veci ca sã nu stau ºi pe lumea ailaltã cu soacrã-mea, cã am trãit

rãu cu ea!”. Cele ce vã spusei aici sunt vãzute ºi auzite de mine.

Povestire, cu alt prilej. Sãracã, sãracã, dar strânge bani în bancã

pentru loc de veci ºi cruce de “marmorã”.

26.03.2017: Curat buimãcealã cu ora de varã!
Cei care ºi aºa se sculau devreme, acum au dormit cu ºi mai

mare grijã, pierzând ºi mai mult din orele de somn ºi ajungând

buimaci în târg. Vânzãtorii, cãci despre ei este vorba, se grãbesc

sã ocupe locurile ºi sã intre cu maºinile în spatele tarabelor. Un

fel de cursã ca în Vestul sãlbatic, unii venind din depãrtãri, ca sã

ajungã înainte de ora 6:00, sã-ºi aºeze marfa, sã bea o cafea.

Vara, când e cald, grãdinarii vin chiar de cu seara ºi dorm pe

sponci în maºini. Nici noi, cumpãrãtorii, care venim la ore mai

târzii, nu am fost mai breji. ªocul schimbãrii orei de varã, a

trezirii cu o orã mai devreme (somn mai scurt) ne-a fãcut sã

mergem, derutaþi, ca dormind în picioare. Noroc cã era marfã

destulã, diversã ºi la preþuri convenabile. Iar bani erau, cã s-au

luat pensiile. Mulþi cartofi de sãmânþã (0,7-1 lei/kg) rãmaºi dupã

plantare în câmp de specialiºtii din Poiana, Brezoaia sau

Lunguleþu. Încolþiþi, unii tãiaþi ca la carte, garantau calitatea.

Rãsadurile de tomate au explodat. Nu erau suficient de mature

(urmarea iernii grele), dar pentru solarii e timpul plantãrii. Preþ

unic: un leu firul în pahare nutritive. Trebuie sã luãm dacã vrem

roºii mai timpurii. Zarzavaturile de sezon s-au vândut în totalitate.

Încã mai erau pomi fructiferi (10-15 lei/buc). Multe mere, încã

frumoase ºi ieftine. Brânzeturile ºi carnea (destule) au mai rãmas.

Au apãrut ºi puii de gãinã. Unii mai mari, scãpaþi de grijã, cu

doar (!?) 10 lei/buc mi s-au pãrut foarte convenabili. În maximum

2 luni sunt buni de tãiat. Vãzându-i, m-am gândit la nepoþi. Pe

lângã acestea, la o margine de „expozanþi” care stau de-o parte ºi

de alta a strãzii Palanca (cu cratere „lunare”) se afla un nene

vesel, cu cãruþa cu coviltir, o prezenþã permanentã în târg. Marfa

lui: var nestins, sare bolovani pentru lins de cãtre vaci ºi oi sau

de murãturi, precum ºi prune afumate. Fiind un personaj simpatic,

cu ºorþ tradiþional (ultimul purtãtor), cu verb ºi voce vioaie cu

îmbieri repetate la marfa expusã, l-am fotografiat ºi l-am întrebat

de când a plecat de acasã. Am fost surprins de rãspuns: „De

luni!” Pãi cum? „Am umblat prin sate, am dormit în cãruþã.”

Deci, negustor nomad. De loc din comuna Rãzvad, sat Mãgura,

jud. Dâmboviþa. Se numeºte Nicu Cioclete (Petrescu Nicolae).

Caii lui, Marcel ºi Miºu, au învãþat drumurile. A mai adãugat cã

la vãduve, dã la schimb. Ploaia începutã la 11:45 a grãbit

strângerea mãrfurilor ºi plecarea tuturor „actorilor” matineului

duminical. Oricum, se vânduse aproape toatã marfa.

2.04.2017: În târg, la o mãrgioarã, / Sosit-au

berzele ºi-o cioarã!
Zi bunã de târg. Lume multã ºi marfã aºijderea. Cu greu mi-am

gãsit loc de parcare dupã ora 10:00. Îmi propusesem sã cumpãr

multe. În principal, rãsaduri de tomate timpurii pentru solar,

acum fiind momentul propice plantãrii. Nicio ºansã însã. Deºi

cam mici (urmare a iernii lungi ºi grele) s-au vândut cu cofrajul

întreg. Pe tarabe sau în lãdiþe, ghivece nutritive cu rãsaduri de

ardei, varzã, vinete ºi salatã mai erau, dar de calitate

necorespunzãtoare, neconforme încã pentru plantat. Zarzavaturile

de sezon – spanac, ceapã ºi usturoi verde, ridichiile ºi salata s-au

vândut aproape în totalitate. Se face trecerea de la cele de toamnã-

iarnã la trufandale. Încã sunt cartofi de sãmânþã care nu-ºi vor

mai gãsi cumpãrãtori. Cei de mâncare, convenabili (1-1,4 lei/kg)

se vindeau la plasã, ca ºi ceapa. Destule mere, ieftine ºi frumoase,

Restaurantul din Hobaia în perioada interbelicã ( foto Pr. V. Dumitrescu)
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Litere, anul XVIII, nr. 6 (207), iunie 2017, revistã

lunarã de culturã a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni.

Director Tudor Cristea; Redactor ºef Mihai Stan.

Actualitatea literarã, anul VIII, nr. 72, iunie 2017,

revistã a Unirii Scriitorilor din România editatã de

Societatea Culturalã Lugojpress. Director Nicolae Silade;

Redactor ºef Remus V. Giorgioni.

Caietele de la Araci, anul V, nr. 1 (7), iunie 2017,

publicaþie de literaturã a Muzeului Naþional al Carpaþilor

Rãsãriteni. Redactor ºef Luminiþa Cornea.

Mãrturii culturale, anul II, nr. 1 (5), ianuarie-martie

2017, revistã trimestrialã de culturã, Satu Mare. Director

fondator Aurel Pop; Redactor ºef Viorel Câmpean.

Pro Saeculum, anul XVI, nr. 3-4 (119-120), 15 aprilie

– 1 iunie 2017, revistã de culturã, literaturã ºi artã. Director

executiv Nina Deºliu; Redactor ºef Rodica Lãzãrescu.

Bucureºtiul literar ºi artistic, anul VIII, nr. 8 (71),

august 2017. Director Coman ªova; Redactor ºef

Florentin Popescu.

Observator cultural, anul XVIII, nr. 879 (serie nouã

621), 6-12 iulie 2017; nr. 880 (serie nouã 622), 13-19

iulie 2017, sãptãmânal de informaþie ºi analizã culturalã.

Redactor ºef Carmen Muºat; Redactor ºef adjunct Ovidiu

ªimonca.

Bucovina literarã, anul XXVIII, nr. 5-6 (315-316),

mai-iunie 2017, revistã editatã de Societatea Scriitorilor

Bucovineni. Director Carmen-Veronica Steiciuc;

Redactor ºef Alexandru Ovidiu Vintilã.
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de la Voineºti (2,5-1,5 lei/kg). Carne, brânzeturi ºi lapte, la ofertã.

ªi ouã de la Cartojani în gãleþi de plastic. Deºi nu ar fi prea

devreme, meritã sã cumperi pentru Paºte cã oricum, dacã nu se

vând, tot cu ele vin peste o sãptãmânã. Dar atunci, de Florii

existã ºi „tradiþia” controalelor. Deci, riscuri.

9.04.2017: Zvonul cu controlul alungã poporul
De Florii, înainte de Paºte, târgul este cãutat de mult mai mulþi

oameni decât de obicei. Se cumpãrã în special carne, de miel ºi

viþel, brânzeturi, lapte dulce, ouã ºi zarzavaturi. Lucru firesc, dar

care este bine ºtiut de organele de control: ANAF ºi DSV. ªi, ca

un blestem, au nãvãlit ºi azi, pe la ora 8:00, în sectorul carne-

lapte. Deºi erau semne sau zvonuri (iar unii au fost informaþi la

sigur!) nu toþi vânzãtorii au þinut cont ºi au riscat. Astfel cã ceea

ce nu apucaserã sã vândã a fost confiscat ºi dus la magazia ADP-

ului de alãturi cu douã roabe: bidoane cu lapte, sedile cu brânzã

dulce ºi ouã, aruncate grãmadã. Scena a indignat puternic

„poporul”. Unii, care mã cunoºteau, m-au abordat spunându-mi

sã consemnez evenimentul ºi sã anunþ autoritãþile. Nefiind însã

decât cronicarul târgului, am apelat la spiritul târgului ºi l-am

întrebat: Al cui eºti tu, târgule? / „Al tuturor ºi-al nimãnui,

domnule!” Un rãspuns care cuprinde un mare adevãr pe care eu

nu-l comentez. În aceste condiþii, mulþi au rãmas fãrã carne

proaspãtã ºi ca atare au fost nevoiþi sã cumpere de la marile

magazine ouã din Spania ºi carne de miel congelat din Austria. În

rest, activitatea a fost relativ normalã. S-au cumpãrat pentru douã

sãptãmâni: cartofi (1,2 lei/kg), fructe (încã bune ºi foarte ieftine),

trufandale (ridichiile de lunã „îmbãtrânite”), cereale, complexe

pentru pui, rãsaduri ºi ultimii pomi fructiferi, deja lãstãriþi

puternic. Peste toate, florile de sezon în ghivece au avut cãutare

mare.

23.04.2017: Frigurile primãverii
Fenomene meteo mai rar întâlnite ne-au surprins toatã

sãptãmâna trecutã: zãpadã (21 aprilie), frig, brumã. În unele zone

viscol ºi troiene. Temperaturi sub pragul de îngheþ. Derutã ºi

deznãdejde în pomiculturã, viticulturã ºi legumiculturã. Pagube

mari sau recolte compromise total. Timpul înaintat ºi cãldurile

ridicate de la începutul lui martie au favorizat înflorirea pomilor

fructiferi ºi rãsãrirea plantelor din cultura I-a: cartofi, leguminoase.

Brumele ºi îngheþul le-au compromis. Cu toate cã plantatul în

câmp deschis este un risc foarte mare, rãsadurile, de orice fel dar

mai ales de tomate s-au vândut foarte bine. Dupã douã sãptãmâni

de aºteptare, cei interesaþi (posibil cu solarii, ca ºi mine) au

cumpãrat. Unii vor lua þeapã grãbindu-se cu vinete, ardei sau

castraveþi. Vânzãtorii, bucuroºi sã scape de rãsaduri ºi de chinul

încãlzirii nocturne a plantelor, nu au dat sfaturi de prudenþã. În

concluzie, vom avea recolte slabe ºi întârziate ºi, evident, mai

scumpe. Varza nouã a apãrut: 3,5 lei/kg (cam 4 lei/buc). Fiind ºi

Sf. Gheorghe dar ºi Duminica Tomii ºi Paºtele Blajinilor,

spoitorii, care sãrbãtoresc evenimentul în stilul lor, cu miel,

bãuturi, muzicã ºi cu împãrþirea ritualã de carne crudã plus ceapã

verde, leuºtean, usturoi ºi flori au cumpãrat cam tot ce era pe

tarabe. Spre bucuria vânzãtorilor, care au scãpat repede de marfã.

Cãutare au avut ºi puii de galinacee, lactatele ºi brânzeturile. Dar

ºi florile în ghivece. Optimism ºi încredere. Ce-o fi, o fi. Mergem

înainte cu speranþã. Ne adaptãm.

21.05.2017: Flori de sãrbãtori
O mare afacere în ultimii ani o reprezintã florile (în ghiveci mai

ales). Deºi voluminoase, se pãstreazã mult timp. În acest an, Sf.

Constantin ºi Elena a coincis cu ziua de târg astfel cã florile se

gãseau peste tot, atât la vânzãtori specializaþi cât ºi pe lângã

legume sau rãsaduri. ªi chiar a fost o marfã de succes azi. Din

nou târg de nota 10. Cu multe rãsaduri care nu mai au cãutare,

depãºite ca stare de vegetaþie, cu flori sau chiar mini-fructe. Cam

prea multe pãsãri, de la pui la gãini ouãtoare, la care nu se înghesuia

lumea. Lactate în exces (5 lei bidonul de 2 litri). Carne, idem.

Fructele zise româneºti s-au ieftinit, aºa cum am presupus. Astfel,

cireºele aveau preþul de 12 lei/kg faþã de 25 lei/kg acum o

sãptãmânã (cred cã erau tot aceleaºi). Cãpºunile – sigur de la noi,

zise de Ogrezeni – se vindeau cu 10 lei/kg. Deci, încã scumpe.

Legumele, de asemenea s-au ieftinit. Varza nouã 1,5 lei/kg, cartofii

noi 2-2,5 lei/kg, roºiile (mici ca nuca) 9 lei/kg. Încã nu meritã cât

timp cartofii de toamnã se vindeau cu 1,2 lei/kg. Zarzavaturi

diverse pe toate tarabele producãtorilor alãturi de rãsaduri de pe

brazdã cu 20 bani/fir. Aceiaºi mãrari, încercând sã-ºi lichideze

stocul cu 1-2 lei/kg sau 3 kg/5 lei. Mai multe ca de obicei standuri

cu þoale din Europa ºi second hand (halate, salopete, cãutate de

meseriaºi ca echipament de lucru). Toate la preþuri tentante.

4.06.2017: Început de varã cu surprize
O dimineaþã ciudatã, cu ceaþã deasã ºi nori joºi pânã spre prânz

(la meteo se prezisese soare ºi 290 C) au marcat târgul azi fãrã a-

l influenþa deloc. Nota 10 din start atât pentru prezenþã cât ºi

pentru abundenþã. Dupã prima trecere de informare, sã nu-þi vinã

sã crezi: au scãzut preþurile. Cartofii noi, foarte mari, 1 leu/kg (în

piaþeta centralã, ieri, 2,5 lei/kg). Varza nouã: 1,2 lei/kg. Rãsaduri

multe, de calitate, dar care nu s-au vândut (anul trecut, dupã o

grindinã extinsã, erau epuizate toate la prima orã). Fructele de

sezon, acum cu adevãrat româneºti, au avut preþuri normale pentru

moment, respectiv 3 lei/kg cãpºunile. De necrezut, pentru cã acum

2 sãptãmâni erau 15 lei/kg cireºele ºi 10 lei/kg cãpºunile. Cauza:

abundenþa ºi perisabilitatea datã de condiþiile meteo nefavorabile

(ploi aproape zilnic din 26 mai). Roºiile, mici, (nu au avut condiþii

de dezvoltare nici în solarii) la 4 lei/kg, iar cele mai alese 8 lei/kg.

Cea mai mare surprizã a fost prezenþa unui grup numeros de

cãluºari echipaþi corespunzãtor, de la opinci ºi pânã la creºtet,

inclusiv copiii, care executau un dans specific, în zona cu casete

muzicale. Mi-au amintit cã sunt Rusaliile. Un astfel de grup de

cãluºari mai vizitase Bolintinul acum aproape 60 de ani, împreunã

cu ursari ºi urºi care îndreptau oasele moºilor. E clar cã vin dintr-

un trecut ancestral. De ce acum, aici, nu am aflat.

11.06.2017: Când gãseºti ce nu cauþi
În ultimul an, într-o margine a târgului, câþiva spoitori expun

spre vânzare direct pe pãmânt sau pe niºte bucãþi de plastic diverse

scule ºi obiecte metalice recuperate din fierul vechi pe care-l

strâng de prin satele din jur sau de aiurea (ei ºtiu, dar nu spun).

Descurcãreþi din fire, au intuit imediat diferenþa dintre preþul ca

fier vechi ºi valoarea utilitarã pentru cei ce mai folosesc asemenea

obiecte. Urmaºii meseriaºilor dispãruþi natural, neavând intenþia

de a pãstra ceva, au aruncat totul la fiare vechi. La bloc, desigur,

nu este loc pentru asemenea scule, instrumente, dar la þarã, în

curte, o magazioarã putea sã le adãposteascã pentru perpetuarea

amintirii multor meseriaºi ce nu ºi-ar mai gãsi beneficiarii. Mulþi

trec ºi cei interesaþi gãsesc câte ceva la preþ mic. Vizitez în fiecare

duminicã sectorul „fiare” ºi cumpãr de plãcere scule de care nu

am chiar nevoie, visând la un posibil muzeu unde sã le donez.

18.06.2017: Bine e cã plouã, e rãu însã când!
ªtim cã omul este destul de cusurgiu din fire. Mai ºtim ºi

pãrerea despre ploaie a grãdinarului, respectiv a cãrãmidarului.

Azi însã nici grãdinarii nu ºi-au dorit sã mai plouã, fiind zi de

târg, adicã locul ºi momentul unde-ºi pot vinde produsele obþinute

cu multã trudã.

Halele ºi tarabele unui comerþ civilizat nefiind nici mãcar în

stadiu de proiect ci doar de propunere strict electoralã, uitatã

pânã la urmãtoarele alegeri, activitatea în situaþii de intemperii

este grav afectatã. Folia de plastic este o soluþie care nu rezolvã

mai nimic dacã tabla ondulatã a fost furatã sau luatã de vânt

pentru cã a fost reparatã de ageamii. Aºa cã marfa expusã nu s-a

prea vândut. Ca atare, preþurile au scãzut. Cartofii, foarte mari,

0,7 lei/kg (cei burlãniþi, la plasã, 10 lei/buc). Fructele de sezon

tot scumpe. Cireºele 8-9 lei/kg, viºinele 7 lei/kg. Roºiile, 5 lei/

kg, mi s-au pãrut foarte scumpe pentru momentul acesta (se

adevereºte previziunea de la începutul primãverii care a fost

friguroasã ºi neprielnicã pentru plantarea rãsadurilor). Multe

pãsãri la preþuri convenabile. Lactatele nu au avut nici ele

cumpãrãtori. Doar la mici ºi gogoºi era coadã. Cred cã haosul

actual din politicã s-a extins ca o molimã ºi în târg. Cei cu marfã

perisabilã au fost cei mai afectaþi, plecând cu ea acasã. Preþurile

mari la unele produse ne indicã faptul cã, treptat, intermediarii

vor acapara târgul ºi-ºi vor impune preþurile. Deja, pe etichete,

au apãrut cifre ca la supermarket-uri: 4,99 (roºii), 9,99 (cireºe)

etc. Descurcãreþii au gãsit soluþii de eludare a noilor legi care

veniserã (chipurile) în sprijinul producãtorilor. De fapt, cui îi

pasã de ceva? Cum e târgul e ºi þara ºi viceversa!

25.06.2017: Cãldura verii sau vara cãldurilor
Dupã solstiþiu, ca la o comandã, vara s-a instalat cu putere. ªi,

vorba cui ºtiu eu, nu ne-ar fi surprins dacã nu venea pe

neaºteptate! Temperaturi caniculare de peste 370 C la umbrã (azi

dimineaþã, la ora 8:00, 250C). În aceste condiþii s-a desfãºurat

târgul, aceastã adunare ad-hoc de oameni cu nevoi de primã

necesitate, în special hranã. Spuneam acum trei luni cã vom avea

probleme cu legumele ºi zarzavaturile la începutul verii. Iatã cã

în curând intrãm în iulie ºi tomatele sunt la preþuri exagerat de

mari. Roºiile, cu 5 lei/kg, se gãsesc – puþine cantitativ – la toþi

intermediarii ºi la singurul producãtor din zonã (familia Nache

din Bãlãºoeni). Cartofii, însã, sunt încã la preþul cel mai scãzut

din ultimii ani: 0,7 lei/kg. Mari ºi de calitate. Ceapa ºi morcovii:

2 lei/kg. Castraveþii, proaspeþi sau plimbaþi din piaþã-n piaþã: 1,5

lei/kg. Varza nouã: 1 leu/kg. Fructele (nu prea româneºti) de

sezon, cam scumpe. Caisele 5 lei/kg, viºinele 5-6 lei/kg, iar cireºele

10 lei/kg. Deºi curþile noastre sunt pline de pomi fructiferi, totuºi

producþia din acest an este slabã faþã de alþi ani. De asemenea, am

investit mult în rãsaduri dar cum nu ºtim/nu ne permitem sã

tratãm micile grãdini, nu avem producþie ºi trebuie sã cumpãrãm.

Astfel, creºte preþul conjunctural. Nu poþi sã nu mãnânci odatã

cu brânza de oaie de 15 lei/kg ºi roºii, combinaþie obligatorie,

gustoasã ºi sãnãtoasã. Cã d-aia-i varã!

2.07.2017: Temperaturile mari ridicã preþurile
Aproape toatã sãptãmâna ce a trecut au fost temperaturi foarte

ridicate pentru aceastã perioadã, culminând cu cea de ieri, sâmbãtã,

când s-a instituit de ANM cod roºu de caniculã: peste 420C la

umbrã ºi cca 580 C la soare. Foarte mult pentru noi, oamenii, dar

la fel ºi pentru plante care sunt expuse continuu. Deci suferã ºi

ele, fiind afectatã producþia. De acest lucru au profitat vânzãtorii

(producãtori ºi intermediari) care au mãrit preþurile foarte mult: 5

lei/kg roºiile, 5 lei/kg ardeii graºi, 4 lei/kg pãstãile. La restul

legumelor ºi zarzavaturilor s-au menþinut preþurile de acum o

sãptãmânã. Foarte mulþi cartofi la doar 0,7-0,8 lei/kg. Explicaþie

simplã: producþia foarte bunã în acest an ºi în plus s-au scos

pentru a se planta varza de toamnã, a doua recoltã. Chiar ºi la

pepeni s-a ajuns la 1,5 lei/kg cei roºii care încã nu au vânzare,

fiind prea mari. Ca o concluzie, teama de cãldurã a redus prezenþa

oamenilor în târg. Pe la brânzeturi ºi carne am trecut în fugã

pentru cã pe asemenea cãlduri brânza era cu bule (de fermentaþie),

iar carnea avea dâre de muºte nesãtule de zemurile ce se prelingeau

din carnea violet-indigo dezgheþatã a cine ºtie câta oarã. De, dacã

DSV-ul vine în târg doar la comandã, nu cã ar trebui. Deci,

trãiascã toleranþa, sã ne avem ca fraþii. Sã trãim cu toþii bine ºi sã

murim fericiþi, sãtui, de carne stricatã.

9.07.2017: Toboganul preþurilor
În doar câteva zile preþurile legumelor au scãzut vertiginos. De

vinã este vara, desigur. Roºiile, care pânã joi încã se vindeau cu

5 lei/kg (în piaþa centralã) au ajuns la doar 2-3 lei/kg, ceea ce este

un preþ corect. În mod sigur, vom asista în continuare la scãderi

ºi la celelalte legume. Chiar ºi la fructe se observã aceeaºi curbã

descendentã. Pepenii verzi, 1-1,2 lei/kg iar cei galbeni 2 lei/kg.

Doar viºinele s-au menþinut la 7 lei/kg fiindcã producþia a fost

micã. Optimismul pentru recoltele acestei veri (cereale) este

vizibil. Ca atare ºi noi, cumpãrãtorii, ne bucurãm cã avem pãpicã.

E clar, deci, guvernul nu mai picã.
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EVENIMENTEVENIMENTEVENIMENTEVENIMENTEVENIMENT

1 iulie 2017, cea mai fierbinte zi din ultimii 50 de ani, a fost aleasã pentru a fi prezentatã publicului

o lucrare îndelung aºteptatã – Bolintin - cartea oraºului – apãrutã la Editura Oscar Print ºi publicatã

cu sprijinul Primãriei ºi Consiliului Local Bolintin Vale, avându-i coordonatori ºi autori pe Vasile

Grigorescu ºi pr. Nicuºor Beldiman ºi autori pe C-tin Bãrbuþã, Ciprian Necºuþu, Constanþa Crudu,

Milica Dan, Floricã Dan, ªtefan Crudu ºi Marian Grigore, toþi membri ai Asociaþiei pentru Culturã ºi

Tradiþie Istoricã Bolintineanu. Cuvântul înainte i-a aparþinut scriitorului ºi publicistului Neagu Udroiu,

pentru care Bolintinul este o „legendã valahã”, învãluitã de „încã nedesluºitele mistere”.

Au fost prezenþi, alãturi de colectivul de autori, prefaþatorul lucrãrii, E.S. d-nul ambasador Neagu

Udroiu, d-nul Daniel Trãistaru, primarul oraºului, care i-a felicitat pe cei care s-au strãduit sã scoatã

la luminã bogata istorie a Bolintinului ºi a urat bun venit participanþilor. Dintre aceºtia îi vom aminti

pe diplomatul ºi scriitorul George Apostoiu, prof. univ. dr. Nicolae Constantin, prof. univ. dr. Florin

Iordache, Angelica Moldovan (editorul lucrãrii), Leontin Zamfir (viceprimar), Ionel Constantin

(administratorul oraºului), Daniel Lazãr (consilier judeþean), consilierii locali Marin Marin, Rareº

Neagu, Mariana Goia ºi Luminiþa Stoica, profesorii Mihaela Enache (director al Liceului „D.

Bolintineanu), Corneliu State, Gianina Mehedinþu, Iuliana Beldiman, Andreea Grigore, Julieta Brânzea,

Amalia Dumitrescu, Emilia Bordieru, Nicoleta Savu, Georgeta Ghiþã, Silvia Cîrstea (cea care a

tradus în limba englezã rezumatul lucrãrii), bibliotecarele Silvia Popescu ºi Nicoleta Tudor, Radu

Ioan, Marian Pãun, Tudor Gheorghe, Erasmina Porojan, Mioara Ghimpe, Adrian Chiva, Marius

Dumitru, ªtefania ªovãrel, Alexandru Grigore, Dinu Grigore, Marius Ciubuc, Nelu Niculae, Ionel

Manea, ªtefan Vasile, Niculae Stoica, Mirela Dorobanþu, Oana Dobrin, Mioara Mãnescu, Mircea

Paraschiv, Constantina Chiva, Marin Ceauºu, Nicolae Ciubuc º.a.

De bun augur a fost aserþiunea d-lui Vasile Grigore, care a þinut sã sublinieze trei chestiuni esenþiale

ce reies din lucrare ºi anume cã prezenþa umanã în arealul bolintinean are o vechime de peste ºase milenii, cã atestarea documentarã a satului, din 15 martie 1433, îl face mai bãtrân decât Bucureºtiul

ºi cã semnificaþia cuvântului Bolintin este aceea de „tãrâm al apelor”, adicã „pãmântul dintre ape”.

De o semnificaþie cu totul deosebitã este faptul cã lansarea s-a desfãºurat pe locul unde s-a nãscut o personalitate marcantã a zorilor României moderne, marele scriitor ºi om politic Dimitrie

Bolintineanu, chiar acolo unde s-a aflat casa pãrinteascã a acestuia. Cartea oraºului impresioneazã ºi este o dovadã a faptului cã munca în echipã a dat roade, cã experienþa fiecãruia, entuziasmul,

energia, încrederea au fost liantul ce-au închegat o lucrare în urma cãreia sudoarea frunþii s-a transformat în lacrimi de bucurie.

Un cuvânt de mulþumire se îndreaptã cãtre d-na Ioana Marinescu ºi compania Mega Image, care au sprijinit organizarea manifestãrii alãturi de d-nele Mioara Georgescu, Nicoleta Savu ºi dl

Ionel Chiva, ca ºi cãtre Traian Ciubuc, Cristian Ciubuc ºi Angelo Tãndãlescu, care au asigurat fondul muzical ºi sonorizarea.

Urmãtoarea prezentare a Cãrþii oraºului va avea loc în Bucureºti, pe 18 august 2017, de la ora 17.00 la Librãria “Mihail Sadoveanu”, str. Edgar Quinet nr. 10. Vã aºteptãm!

Alocuþiunea dlui Primar Daniel Trãistaru

Sesiunea de autografe

Cristian Ciubuc, Traian Ciubuc, Angelo Tandalescu Autori ºi invitaþi la mãnãstirea Buna Vestire

Un remarcabil eveniment editorial:
lansarea volumului Bolintin – cartea oraºului

Excelenþa Sa dl. Ambasador Neagu Udroiu, la stânga Constanþa Crudu, Milica Dan, C-tin
Bãrbuþã, iar la dreapta Daniel Trãistaru, pr. Nicuºor Beldiman, Angelica Moldovan


