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OAMENI DE LÂNGÃ NOI

de Adrian Pãunescu

În orice loc ai fi în þarã, þi-e dor de celelalte toate,

Nu tu strãbaþi atâtea drumuri, ci drumul însuºi te strãbate,

Ca-n poezia popularã, îþi priponeºti de-o floare calul,

ªi-atunci când floarea se usucã, încaleci sã strãbaþi Ardealul.

Chiar de-ai plãti, cumva, cu moartea, accepþi; e-atâta frumuseþe,

Cã ochii tãi, spre toþi urmaºii, pe dinafarã vor s-o-nveþe,

Nu-i simplã trecere pe hartã, nu e turism ºi nici nu-i artã,

Ci-i asumare ºi credinþã ºi plâns, la fiecare poartã.

E dragostea ce-ºi regãseºte, ce e firesc sã-ºi regãseascã,

Îndreptãþirea în fiinþã ºi în rostirea româneascã,

Tu simþi cã eºti, întreg, de-aicea, cã toþi ai þãrii te crearã,

Cu fiecare om eºti frate, cu fiecare sat eºti þarã.

MAIORUL MIªA ANASTASIEVICI

Dupã o scurtã vacanþã petrecutã pe þãrmul nord-asiatic al Mediteranei, m-am întrebat de ce oare
cei care fug de rãzboiul din Siria nu rãmân în Turcia? Aº putea invoca cel puþin douã motive pentru
care ar putea-o face: religioase ºi economice.

În primul caz, refugiaþii sunt musulmani, ca ºi turcii, iar în al doilea, din foarte multe ipostaze,
„imperiul” lui Erdogan se prezintã mai bine decât unele þãri europene, neputându-se susþine, de
exemplu, o comparaþie în favoarea României din punct de vedere al infrastructurii rutiere, calitãþii
parcului auto, nivelului de trai, educaþiei, spitalelor, serviciilor comunitare (salubritate, accesul
persoanelor cu handicap) etc.

Mai putem adãuga, tot în avantajul Turciei, o relativã stabilitate socialã ºi o perspectivã calmã în
privinþa unui conflict armat extins câtã vreme aceastã þarã se aflã sub umbrela NATO.

O explicaþie a acestei alegeri nu poate fi decât aceea cã Uniunea Europeanã oferã ceva mai de
preþ decât toate avantajele Turciei: o democraþie adevãratã, consolidatã, o justiþie independentã, o
societate deschisã, pluralã, ce permite individului sã se exprime, sã-ºi pãstreze, apere ºi promoveze
valorile identitare, sã evolueze ºi sã-ºi valorifice potenþialul.

O alta rezidã din complexitatea naturii umane, dintr-o caracteristicã proprie nouã, ce ne diferenþiazã
de regnul animal. Omul se plictiseºte: de bine, de rãu, de semeni, de viaþã... ªi când o face, este
capabil de orice sacrificiu pentru a ieºi din aceastã stare, provocând astfel o presiune progresivã în
comunitate, în societate, asupra statului ºi regimului politic gazdã.

De aceea, pentru a fi stabilã pe termen lung, o societate trebuie sã ofere supape de siguranþã la
suprapresiune. Cât mai multe: pâine, circ, libertãþi (a cuvântului, a credinþei, de opinie, de a
protesta, de a se asocia, de a purta arme, orientãrii sexuale etc).

Dintre toate regimurile, democraþia oferã cel mai eficient sistem de supape de siguranþã, capabil
sã facã faþã complexitãþii caracterelor umane. Are avantajul cã este perfectibil ºi dezavantajul cã
este fragil, uºor de corupt de cãtre venali, de manipulat de cãtre populiºti, de controlat de cãtre
„sforari”, de acaparat în favoarea unei oligarhii sau grup de interese ºi transformat astfel, prin
persuasiune ºi/sau forþã, în pseudo-democraþie, democraturã, dictaturã. „Carierele” unor personaje
precum Napoleon al III-lea al Franþei, Carol al II-lea al României, Hitler al Germaniei sau Erdogan
al Turciei sunt satisfãcãtoare argumentãrii ideii exprimate.

Odatã sugrumate ventilele de siguranþã prin intervenþia unor astfel de „lideri”, presiunea se
acumuleazã, generând dezechilibre reglate doar printr-o explozie care se poate denumi revoluþie,
revoltã, loviturã de stat...

Mari suferinþe acompaniazã o asemenea eliberare de energie, ce este urmatã, de obicei (vezi
cazul României cu cei douãzeci de ani ai lui Brucan), de  ani de aºteptare, de experienþe, de
încercãri nu întotdeauna reuºite, de apariþia „generaþiilor de sacrificiu” ºi pot conduce, în unele
cazuri, chiar la dezagregarea identitarã a unei naþii.

Cum se pot împiedica acumulãrile de presiune aducãtoare de nenorociri, distrugeri ºi victime?
Nu vãd alte cãi decât printr-un sistem de educaþie depolitizat, meritocratic, la adãpost de îndoctrinãri
ºi fundamentalisme, în favoarea respectãrii principiilor democratice ºi prin urmarea strictã a
regulilor ce slujesc conservãrii stãrii de democraþie, fie cã ele se referã la corupþie, alegeri libere,
acces la informaþie, libertãþi cetãþeneºti etc.

Ar trebui sã fim necruþãtori cu cei care încalcã regulile unei democraþii, mai cu seamã dacã sunt unele
îndelung probate de naþiuni cu experienþã în domeniu. De aici necesitatea vitalã a unei justiþii independente.

Este nevoie sã-i respectãm – sã-i sprijinim chiar – pe cei care nu sunt de acord cu noi. Sã vedem
în ei o dovadã cã trãim într-o societate sãnãtoasã, capabilã sã asigure debuºee pentru refularea
presiunilor acumulate.

Sã nu ne încredem în cei care promoveazã „pumnul în gurã” ºi exclusivismul ºi sã luãm aminte la
sacrificiul lui Socrate, ce reprezintã o pildã formidabilã pentru cei care se fac cã nu pricep rolul social
al protestului, al opoziþiei, al lui „Gicã-contra”, al unei mass-media oneste, independente ºi echidistante.

Convins de multã vreme cã, uneori, fotografiile scriitorilor, dacã le priveºti cu atenþie îþi pot
spune multe despre firea, temperamentul ºi viaþa literatorilor imortalizaþi pe peliculã, îmi place
adesea sã „rãsfoiesc” (e un fel de a spune) istoria literaturii noastre ºi din acest unghi, din care
nu ºtiu sã mai fi privit ºi alþii. Sau, oricum, dacã au privit n-au fãcut ºi pasul urmãtor, adicã sã-
ºi scrie impresiile ºi concluziile la care au ajuns.

Slavã Domnului, astãzi avem nenumãrate cãrþi (istorii literare, monografii, eseuri º.a.) care
ne pot ajuta sã gândim un „traseu” fotografic, aºa cum l-au constituit înseºi imaginile ajunse
pânã la noi de la începuturile literaturii ºi pânã azi.

Mi-am luat ºi eu drept ghid astfel de scrieri ºi trebuie sã mãrturisesc din capul locului cã am
avut (ºi am încã, mai ales în cazul contemporanilor noºtri în viaþã) nebãnuite surprize. ªi
totodatã revelaþii.

Scriitorii români n-au trãit niciodatã într-un turn de fildeº, fiind rupþi de lume ºi de societate
ºi timpul în care au trãit (sau trãiesc, cum sunt cei de azi) ºi de aceea, într-un fel sau altul ºi
portretele lor reprezintã imagini potrivite contextului în care s-au aflat/se aflã.
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Marele actor ªtefan Iordache la Bolintin într-o
adaptare originalã dupã piesa „Scaunele” de Eugen Ionescu

Iatã, mã întorc la începuturile literaturii noastre. ªi ce constat? Dimitrie Cantemir (1673-
1723) poartã plete lungi (dacã nu cumva va fi fost o perucã) în stilul ºi dupã moda franþuzeascã
(aºa cum apar personajele din piesele lui Molière ºi nu numai ale lui), este îmbrãcat cu o
mantie lungã ºi are pe cap un soi de pãlãrie cu borurile laterale uºor ridicate în sus.

Ceva mai încoace Alexandru Beldiman (1760-1826), poet ºi traducãtor, autorul unei
cronici în versuri a miºcãrii Eteriei ºi a lui Tudor Vladimirescu, are pe cap pãlãria mare,
rotundã ca un balon, asemãnãtoare cu mitra episcopilor de azi – o „piesã” de lenjerie de
neconceput azi. Însã, deh, omul reprezenta boierimea care încã se mai purta dupã moda
turceascã.

„Cãciulã” mare, cât un ceaun purta ºi Grigore Ghica, iar poeþii Vãcãreºti (Ienãchiþã ºi
Alecu) au fost ºi ei imortalizaþi cu un soi de cuºmã, ceva mai înaltã ºi deloc rotundã, tot
model oriental, pe când Costache Conachi (1778-1849), despre care G. Cãlinescu ne
spune cã „ar fi fost un om risipitor, iubitor de ºaluri, straie orientale ºi arme ºi un
Nembrod somptuos vânând iepurii cu zvelþii ogari, ºi zburãtoarele în chipul ºeicilor ºi
medivalilor, cu socoli”, pe lângã straiele asemãnãtoare cu ale celorlalþi pe care i-am
amintit mai avea atârnatã de gât ºi o cruce mare, probabil din aur sau argint, semn al
cuvioºiei ºi credinþei lui întru Domnul.

De pominã a rãmas în istoria literaturii ºi toga (mantaua) cea mare ºi albã în care a þinut
sã se fotografieze Ion Heliade Rãdulescu, sugerând, desigur, marele lui rol de dascãl al
naþiunii – ceea ce a ºi fost dacã ne gândim la câte a lãsat în urma lui.

Un secol întreg, dacã nu cumva chiar mai mult a existat un tipic al fotografilor vremii. Ei
îºi aºezau „clienþii” fie pe scaune sau în fotolii, fie îi puneau sã se sprijine, mãcar cu o mânã
dacã nu cu tot trupul de un obiect de mobilier, o servantã, o masã ori chiar un scaun. Aºa
îi putem vedea pe Mihail Kogãlniceanu la deplina lui maturitate (fiindcã la tinereþe s-a
fotografiat ºi ca june iuncãr), pe Ion C. Brãtianu, C.A. Rosetti (imagine ce se pare cã i-a
folosit ºi sculptorului care a realizat statuia din Bucureºti, din piaþa ce-i poartã numele ºi
care poate fi vãzutã ºi astãzi), pe Cilibi Moise, Alexandru Hurmuzachi, apoi pe Vasile
Alecsandri ºi Alexandru Sihleanu (amintit ºi de Eminescu în „Epigonii”), pe Pantazi
Ghica, Titu Maiorescu, Matilda Cugler, Vasile Pogor, Al. Odobescu ºi Ion Ghica.
Surprinzãtor de modernã este poziþia lui Ion Bãlãceanu (1828-1914), ºezând pe un scaun
invers decât se stã de obicei, cu mâinile sprijinite pe speteaza acestui mic obiect de mobilier.

Gusturi ºi gusturi. Unii scriitori au þinut sã-ºi imortalizeze chipul fie cu o þigarã în
mânã (Mihail Petroveanu, Ioan Flora, Constantin Stan), fie cu o pipã (Marcel Breslaºu,
Alexandru Vlad) din care nu se vede ieºind fum, dar care le dã, cel puþin în credinþa lor,
o importanþã mai mare decât poate avea un nefumãtor…

Gusturi ºi gusturi. Alþi scriitori s-au fotografiat cu cãþelul lor. Aºa, bunãoarã, Octavian
Goga, Topârceanu ºi Sadoveanu, sau Eugen Ionescu (care ºterge cu mâna dreaptã nu
numai speteaza fotoliului, ci ºi micul animal din specia caninã ce pare a nu se simþi bine
sechestrat acolo). ªi vor mai fi fiind ºi alte exemple pe care nu le cunosc. Alexie Mateevici,
autorul celebrei poezii „Limba noastrã” s-a pozat pe un scaun ºi cântând la chitarã.

Este interesant de observat cã nici femeile-scriitoare n-au neglijat þinuta în care au
dorit/doresc sã fie imortalizate pentru posteritate ºi aproape se înþelege de la sine cã
atenþia acestora a fost/este îndreptatã înainte de toate asupra accesoriilor vestimentare
care sã le individualizeze. Otilia Cazimir (1894-1967) stã pe un scaun, îmbrãcatã într-o
rochie simplã ºi-ºi sprijinã mâna dreaptã, cu palma deschisã, pe genunchi. Nu se vede ce
are în palmã, probabil vreuna din gâzele care se miºcã ºi prin poeziile ei ori ale prietenului
ei de-o viaþã George Topârceanu. Claudia Millian-Minulescu (1887-1961) poartã o
rochie strânsã la gât ºi pe piept îi atârnã un ºirag lung de mãrgele, probabil perle naturale;
pe cap are o cãciulã care, desigur, trebuie sã fi fost ºi ea dintr-o blanã preþioasã. Adela
Xenopol (1861-1939), prozatoare ºi autoare dramaticã este, aºijderea, îmbrãcatã într-o
rochie strânsã pe gâtul de care îi atârnã un ºirag de steluþe dintr-un metal preþios. Anna
de Noailles (1876-1933), poetã, prozatoare ºi eseistã, într-o fotografie de la a doua
tinereþe poartã o pãlãrie sobrã, ca ºi haina care lasã, totuºi, sã se zãreascã ºi un colier de
culoare deschisã. La fel de sobrã este ºi Elena Vãcãrescu, îmbrãcatã decent ºi cu nelipsitele
mãrgele de la gât. Într-o fotografie de la tinereþe Hortensia Papadat-Bengescu poartã o
rochie bine strânsã la gât, þinând în mânã un evantai, în timp ce într-o alta, de mai târziu
are decolteu ºi ºi-a acoperit capul ºi umerii cu o eºarfã uriaºã. La contemporana noastrã
Ileana Vulpescu te impresioneazã, alãturi de figura ei luminoasã cele douã ºiruri de
mãrgele (perle?) albe, revãrsate pe piept pânã aproape de mijloc.

Alte ciudãþenii (jocuri?): I.L. Caragiale s-a fotografiat în costum de arnãut, stând
turceºte pe un covor, apoi, dupã ce a plecat la Berlin, pe capra unei trãsuri.

În numãrul urmãtor vom prezenta atitudinile sugerate, ca ºi felul în care au fost vãzuþi
oamenii condeiului de cãtre pictori ºi caricaturiºti.

Protagoniºtii piesei „Agachi Flutur” de Vasile Alecsandri, 27 iulie 1947; în imagine apar
eleva de clasa a VII-a Lucia Elena ªtefãnescu (cãsãtoritã Stoean), prof. Ion Carbarãu ºi alþii

Pãrþile ºi întregul
La o privire sine ira e studio asupra spectacolului social

(cum bine caracacteriza Mario Vargas Llosa lumea de azi

într-o recentã ºi celebrã carte), se pot lesne observa

categoriile sociale atomizate ºi extrem de puþin dispuse sã

interacþioneze, nici mãcar când situaþiile reclamã acest

lucru cu prisosinþã. Tendinþa de apartenenþã la un grup

social ºi profesional bine organizat ºi în interiorul cãruia

sã te poþi desfãºura ºi care, la rându-i, sã te poatã proteja, a

fost ºi va fi în continuare un deziderat respectabil ºi

recomandabil. Din pãcate tendinþa este una prin care

asocierile se transformã cu încetul în forme de segregare.

Statutele sociale (care subordoneazã rapid pe cele

profesionale) au tendinþa de a forma caste, în care  scopul

prevalent nu este ceea ce se declarã, ci obþinerea ºi

menþinerea unor privilegii. Categorii precum funcþionarii

publici (de la aleºii locali pânã la cei centrali), lucrãtori din zona militarã, din zona justiþiei,

organe de control, din zona sportului, din rândul clerului ºi exemplele pot continua, cum este

firesc, se grupeazã în asociaþii ºi cum nu este firesc, au adesea tendinþa de a se desprinde din

zona de dialog, la care se adaugã o anumitã pretenþie (nemãrturisitã în general), de poziþionare

superioarã pe scara socialã.

În secolul actual o izolare  în cercuri exclusiviste (în sensul comunicãrii condescendente)

este extrem de riscantã, chiar dacã unele profesii, prin natura lor, nu sunt ºi nu au cum sã fie

decât apanajul unor persoane alese prin pregãtire ºi formare specificã. Dialogul ºi mai ales

conlucrarea ce urmeazã acestuia ar trebui sã constituie liantul social. Altfel, existã riscul

naºterii unor lumi paralele, în care oameni din aceeaºi comunitate nu mai au/întreþin legãturi

între ei. Fiecare cu proiectele sale, fiecare cu zona sa de procupãri. Ca o consecinþã imediatã

apare diluarea pânã la dispariþie a elementului conlucrativ ºi lipsa de preocupare pentru

climatul comun.

Secolul douãzeci oferã, din pãcate, exemple tragice de segregare socialã, prin care categorii

umane au încercat ºi au reuºit sã-ºi impunã cu o violenþã extremã propriul punct de vedere.

Apartenenþa la o rasã ºi la o naþie presupunea superioritate, prestigiu ºi pânã la urmã dreptul

de a dispune de ceilalþi semeni. Prinºi în vârtejul unor asemenea evenimente, doi poeþi au

plãtit preþul acestor experienþe istorice.

B. Fundoianu / Benjamin Fondane (1898-1944), poet, critic literar ºi eseist, atât de limbã

românã cât ºi francezã (dupã expatrierea la Paris la mijlocul anilor douãzeci), participant la

începuturile avangardei române, bun cunoscãror al fenomenului cultural românesc, francez,

dar ºi european a fost un scriitor care s-a dovedit un interogativ al marilor probleme existenþiale.

Printr-un joc tragic al istoriei, din cauza etniei sale va sfâºi gazat în lagãrul de exterminare

nazist de la Birkenau. Cu câþiva ani înainte el scria:  „Stau în odaie ca-ntr-un tren în care/

aºtept în geam sã crape-un peisaj/ ºi-mi þin în mânã sufletul de soare/ sãrmanul paºaport

pentru voiaj.// O umbrã parcã mi-a fugit din trup,/ ºi-n seara asta mi-i atât de bine,/ cã parcã-

aº vrea cu mânele sã rup/ urzicile care-au crescut în mine.” (Ora de vizitã)

Constantin Tonegaru (1919-1952), poet ce împreunã cu alþii scriitori continua avangarda

literarã româneascã prin versuri ce îmbinau lirismul ludic cu referinþe culturale bine asimilate,

ironie ºi evaziune. Unii critici literari vãd în el un precursor al optzecismului de mai târziu.

Dupã terminarea rãzboiului ºi instaurarea regimului proletar impus zonei est-europene, poetul

boem ºi neconvenþional nu se adapteazã rigorilor totalitarismului ºi pentru menþinerea

legãturilor cu scriitori indezirabili vremii, este întemniþat timp de doi ani în sinistrele

penitenciare ale anilor cinzeci, unde sãnãtatea îi este ºubrezitã rapid, iar la câteva luni de la

eliberare moare. Apucã sã scrie urmãtoarele rânduri, aproape premonitorii: „Cu inima de cretã

dau îndemn/ ºi unde bat în locuri pãrãsite/ lasã viitorimii semn./ Pânã totul ajunge o colinã,/

cerul cu gãuri de site/ presarã pe dânsa fãinã./ Deci mâine, mâine dintr-o pâine voi creºte/ ºi-

mi voi asculta trilul prin flora/ care astãzi dospeºte.” (Februarie mistic)

Douã biografii frânte de cãtre douã sisteme ce s-au succedat ºi care  au pus în centrul lor

doar egoismul ºi individualismul propriei caste.

Alexandru Cazacu

circumscrieri
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SUD, PÂNÃ LA CAPÃT

Revista „Sud” a pregãtit

o nouã carte-eveniment. E

vorba de volumul de prozã

Paznic la pepeni. O poveste

bolintineanã, tipãrit elegant la

Rawex Coms, editura Ralucãi

Tudor. Sub pretextul reeditãrii

cãrþii scriitorului-medic

Romulus Dinu, unul dintre

marii oameni ai Bolintinului,

autorii ediþiei, Vasile Grigore,

ªtefan Crudu ºi Ciprian

Necºuþu, recompun, în fapt,

o ingenioasã monografie a

acestei aºezãri de lângã Argeº ºi Sabar.

Coperta cãrþii, coloratã ca un steag al copilãriei eterne –

realizatã fiind grafic de talentatul nostru prieten, Vasile Szolga –

deschide o lume fabuloasã care are doi eroi: copilul Romulus

Dinu, un spirit independent gata oricând de aventurã, cu o

inteligenþã sclipitoare, având în umbra lui un scriitor autentic ce

mânuieºte cu artã limba munteneascã vie ºi un al doilea erou,

Bolintinul însuºi, cu istoria lui, cu toþi oamenii care zâmbesc din

fotografiile gãsite de cei doi cãutãtori de aur al memoriei: Vasile

Grigore ºi Fane Crudu.

Cartea se aºeazã pe un raft special al identitãþii acestui oraº

ambiþios, capitala unui þinut al apelor care are tot dreptul sã fie

numit, dupã datina veche, o „þarã”: Þara Haþegului, Þara Oaºului,

Þara Maramureºului, Þara Bârsei, de ce nu, Þara Bolintinului. Aºa

afirmam într-un eseu despre Bolintin , cartea oraºului, un album

monografic superb, tipãrit în 2017.

Volumul despre care scriem, având o prefaþã caldã ºi plinã de

admiraþie semnatã de megieºul bolintinenilor, scriitorul ºi

publicistul Neagu Udroiu, de loc de la Cartojani-Vlaºca, ne

propune o cronicã a copilãriei petrecute pe câmpuri, unde pãzeai

norii, caii ºi pãsãrile, pepenii câteodatã, iar dacã aveai imaginaþie

din belºug ºi doctorul Dinu o avea, fãrã nicio îndoialã, puteai trãi

întâmplãri fantastice ºi puteai, mai ales, picta din cuvinte portrete

memorabile ale unor bolintineni. Am sã citez, pentru plasticitatea

lui cu totul deosebitã, portretul Coanei Mari, elocvent pentru arta

scriitorului despre care vorbim:

Coana Mare nu mai era bãtrânã. Fusese. Demult, fusese ºi

bãtrânã. Acum era foarte veche. Sã tot fi avut, ziceam eu, vreo

opt sute de ani, dacã nu mai mult. Poate cã rãmãsese de pe

vremea vizigoþilor. Nu cred sã fi fost cândva fetiþã. Nici sã fi avut

glas de copil. Cred cã se nãscuse aºa. Scrâºnea totdeauna ca

un joagãr sau ca motorul de tãiat lemne al lui Crãciunescu de

vizavi, care þinea prãvãlie. Coana Mare era neagrã ºi lungã ca

o ºosea asfaltatã. Dupã ce trecea de fusta neagrã printr-o bluzã

tot neagrã, pãtatã de ciorbe ºi sosuri de pe timpuri, ºoseaua se

termina la un capãt într-o bãºicã de tutun scofâlcitã ºi înfãºuratã

cu o basma neagrã. La celãlalt capãt ºoseaua ajungea într-o

pereche de ºtiuci lãbãrþate ºi negre care se târºeau pe ciment cu

sunet de oase... Mã rog, o ºosea în doliu, un mãturoi prelung,

flenderit de vânt, o sperietoare de ciori vie.

Forþa acestui portret mã scuteºte sã mai fac vreo altã

consideraþie despre calitatea scrisului lui Romulus Dinu. El a

fost un scriitor pânã-n mãduva oaselor ºi gata!

În carte ar mai fi de citat ºi alte lucruri cu miez, cu ºart, cu o

ironie totalã (vezi portretul turcului Feta, vânzãtorul de îngheþatã,

despre care prietenul Neagu Udroiu, care l-a cunoscut, îmi spune

cã nici nu era turc adevãrat, ci albanez, dar aºa îi plãcea lui sã seNicolae Dan
Fruntelatã

Identitate ºi memorie

Nimeni nu s-a nãscut nicãieri. Toþi avem o matrice clarã care

ne însoþeºte ºi, cred eu, ne hotãrãºte viaþa ºi destinul. Existã ºi

unii care se declarã, cu oarecare emfazã, pretutindenari. Cei

care sunt de peste tot ºi de nicãieri. Cum s-ar zice, trecând pe

terenul istoriei ori politicii, internaþionaliºti, salvatorii spirituali

ai întregii lumi. Sã fie la ei, acolo!

Dar de ce vã spun aceste lucruri? Pentru cã vreau sã încerc a-i

face un portret unui prieten scriitor care este dintr-un loc anume,

dintr-un sat anume, dintr-o istorie anume ºi asta îl explicã pe deplin.

Profesorul Ion C. ªtefan s-a nãscut la Arefu, în Argeº. Arefu

este un sat fabulos, ca un cuib de vulturi, nu degeaba se scrie cã

acolo este castelul lui Vlad ˆepeº, unul dintre vulturii istoriei

naþionale, cel atât de urât ºi de blestemat de duºmanii eterni ai

românilor. Voievodul cel drept ºi dur ca o lamã de sabie, os

domnesc din familia Drãculeºtilor, domnitorul care a avut

conºtiinþa continuitãþii voievozilor noºtri din mantia împãraþilor

Bizanþului, ca ªtefan cel Mare, ca Mihai Unificatorul, ca

Brâncoveanu cel jertfit pe crucea credinþei lui.

Am fost la Arefu. Am urcat pe o scarã de piatrã ameþitoare

pânã la castelul voievodului, am coborât apoi spre apele Argeºului

unde, în vremuri contemporane, s-a ridicat o cetate uluitoare care

i-a înmãrmurit pe deºtepþii lumii moderne, Vidraru se numeºte

aceastã cetate.

La Arefu cunoºteam o familie de dascãli prieteni ai cãror copii

erau colegii fiicelor mele.

Copleºitoare imagine am în minte când mã gândesc la acest

sat. Am scris atâta despre el pentru cã, iatã, prietenul meu Ion C.

ªtefan de acolo vine, dintr-un cuib de vulturi care a dat voievozi,

dar ºi eroi luptãtori ai unei istorii mult mai apropiate de noi.

Poezia lui, scrisul lui sunt marcate de apartenenþa la acest loc.

El este absolvent al Filologiei, al facultãþii bucureºtene din Edgar

Quinet unde s-a întâmplat cea mai frumoasã parte a tinereþii

noastre.

A fost profesor la liceul „Matei Basarab”, a fost directorul

unei ºcoli cu ºtaif de lângã Bucureºti.

A scris, a publicat versuri, prozã, eseuri, cronici literare. În

urmã cu câþiva ani scriam despre el într-o carte a mea numitã

Scaunul electric Doi: „Ion C. ªtefan e un poet sudist prin

sentimentul de libertate pe care-l respirã versurile lui ºi prin

zborul larg, graþios al cuvintelor care compun un continuu

descântec de dragoste... A scris, a citit, a crescut generaþii de

copii în cultul limbii române ºi nu i-a fost niciodatã ruºine sã se

legitimeze ca atare”.

ªi acum sã vã explic înþelesul sintagmei „nu i-a fost niciodatã

ruºine”. Pentru cã aceastã explicaþie este osia portretului pe care

i-l fac astãzi prietenului meu I.C. ªtefan.

Ceva mai demult mi-a dãruit o carte de însemnãri critice. Se

numeºte Cãlãtorie în lumea cãrþilor, a apãrut în 2017 la Editura

Arefeanã (din Arefu, vezi bine!), al cãrei director, sponsor,

iniþiator este el însuºi.

Este cartea unui cãlãtor pãtimaº în literatura românã ºi în cea a

lumii de azi, cartea unui profesor de literaturã care a fost crescut

de marii noºtri dascãli în cultul dragostei pentru scris ºi citit.

ªi care a învãþat, prin munca lui, prin viaþa lui, cã a reuºi în

lumea scrisului înseamnã a iubi, nu a fi partizan orb al unor tabere

(ori gãºti) literare (deºi mulþi dintre confraþii noºtri au câºtigat

galoane în felul ãsta!), înseamnã a nu refuza o carte doar citind

numele autorului de pe copertã.

Pãi, cum, domnule Ion C. ªtefan?!? Cum îþi permiþi dumneata

sã nu fii politically correct când scrii într-o carte ºi despre Andrei

Pleºu ºi despre Nicolae Dabija, ºi despre Cãrtãrescu ºi despre

Prelipceanu ºi despre nomina odiosa, fostul redactor-ºef al revistei

„Luceafãrul”, Nicolae Dan Fruntelatã?

Uite cã profesorul de româneºte, scriitorul Ion. C. ªtefan îºi

permite. Chiar dacã va fi judecat pentru asta, chiar dacã va fi

penalizat pentru asta.

Pe câmpiile literaturii române ar fi loc pentru toþi. Ar fi loc ºi

pentru controverse ºi pentru lupte cu argumente pur estetice. În

locul lor se practicã excluderea „duºmanilor”, interzicerea în

revistele „noastre”, subvenþionate din bugetul þãrii pe baza unor

„liste” fãcute de confraþi bolnavi de microbul anilor ’50, se practicã

intoleranþa ºi ranchiuna.

Din ce în ce mai mulþi oameni, din ce în ce mai mulþi scriitori

nu mai acceptã asta.

Prietenul meu, Ion C. ªtefan, autorul unei cãrþi elocvente, este

unul dintre ei.

Amintire despre un cuib de vulturi

dea; vezi poveºtile de vânãtor de pãsãri ale micului erou dotat cu

o puºcã adevãratã de vânãtoare, puºcã pe care ªtefan Crudu a

gãsit-o ºi a adus-o ca pe un trofeu la lansarea cãrþii în Bucureºti).

Doar o secvenþã vã mai prezint. Pentru mãreþia ei

cutremurãtoare ºi pentru modestia cu care naratorul-copil evocã

un fapt intrat în istoria mare a unui popor: Bunicul avea un frate.

Ãsta a fost cineva. Îl chema Eremia (Miluþã) Grigorescu. Era

general ºi i-a bãtut rãu pe nemþi la Oituz ºi la Mãrãºeºti, cã a

fost chiar poreclit „Eroul de la Mãrãºeºti” ºi când a murit l-au

îngropat tot acolo, într-un mausoleu, sub un pietroi uriaº, frumos

cioplit, în mijlocul ostaºilor lui, care cãzuserã pe câmpul de

bãtaie.

Pe urmã vin pozele vorbitoare din Bolintinul ultimelor douã

veacuri. La târg, la nuntã, la hora de duminicã, uliþele unui sat

muntenesc, chipuri de copii tunºi chilug cu ochi strãlucitori de

inteligenþã. Iatã, încã un manual necesar pentru toþi elevii din

ºcolile României.

Romulus Dinu, Paznic la pepeni. O poveste bolintineanã

nu e o carte de recitire, e o carte de iubire...

Muzeul Naþional al Literaturii
Române: Nicolae Dan
Fruntelatã, ªtefan Crudu,
Michaela  Tomniþa Florescu
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File de jurnal

8 decembrie 1929. Am fãcut greºala, sau nu de a fugi totdeauna
de gazetãrie din orgoliu sau din prea multã preþuire a artei. Sunt
un asocial înãscut. Fug sistematic de orice mi-ar fi oportun pentru
lansare, pentru glorie pe care totuºi o doresc cu chin, fiindcã sunt
orgolios.

Am refuzat o mulþime de propuneri amicale de a colabora la
diferite reviste. Aceasta din scrupule prosteºti ºi din prietenie cu
un om care are aceleaºi defecte ca mine: scrupule care paralizeazã,
dar nimic pentru a pune în loc, din punctul de vedere al acþiunii.

Fug pe stradã de câte ori întâlnesc pe câte unul din marii
scriitori pe care i-am cunoscut la „Sburãtorul”. Exemplul lor de
amabilitate mã enerveazã. Toþi îmi fac propuneri de a colabora la
vreo revistã. Refuz, sunt încurcat în fond, nu ºtiu ce sã spun .

Poate cã doar visez la „Cetatea literarã”. Nu mã integrez nicãieri
în altã parte.

Nu fac nimic fiindcã râvnesc altceva. Altceva care dacã se va
împlini vreodatã bine, dacã nu altceva nu pot încerca. Deci abdic.
Totuºi am mai publicat câte ceva. Lucruri pe care le numesc
accesorii. Articole de gazetã…

E foarte curioasã influienþa pe care a avut-o asupra noastrã
omul acesta (C.P.).

Ne-a înflãcãrat. Ne-a fãcut sã credem în el orbeºte. ªi pe  urmã
nu s-a þinut [de] promisiune. Adicã s-a þinut într-un fel, în sensul
cã a realizat el. Dar pentru noi n-a fãcut nimic. Noi n-am bãgat de
seamã de la început cã el de câte ori zicea „noi”, o fãcea numai ca
sã ne dea impresia cã suntem împreunã. În realitate  înþelegea
„eu”. Când îi reproºam spunea: de ce nu lucraþi ºi nu-ºi dãdea
seama cã nu lucrãm fiindcã el ne fãcuse sã nu înþelegem asta
decât în anumite condiþii pe care nu ne mai dãdea.

10 decembrie 1929. Nu mã vãd deloc decât într-o situaþie
artisticã de distracþie socialã. Nu mã vãd în boema literarã, cu
coate rupte rãbdând eroic, pentru ideal, pe ultima treaptã a societãþii
când ar trebui sã fiu pe prima. Nu concep ca toþi dobitocii sã aibã
bani, femei frumoase, elegante ºi eu sã rabd fiindcã eu sunt artist.
Ci din contra sã le am eu toate astea pentru acelaºi motiv. Mi se
par cerinþe ca foamea ºi ca setea la care nu pot renunþa fiindcã ºtiu
cã n-am dreptul sã renunþ.

Mai înþeleg sã am bani pentru cã am independenþã chiar în
literaturã. Sã nu ling pe editori, sã nu fac combinaþii de politicã
literarã. Ceva mai mult: înþeleg sã am o bunã situaþie materialã ca
sã scriu bine ºi sã n-am nevoie sã-mi rog confraþii, sau sã mã
împrietenesc cu ei chiar dacã mã desgustã, pentru ca sã scrie un
articol mai elogios decât trebuie, pentru o carte aºa cum ar fi
trebuit s-o scriu ºi aº fi putut dacã nu m-ar fi ros griji mãrunte, ºi
nu aºa cum am scris-o.

Simþul meu de fineþe, de dreptate, îmi spune cã numai într-o
astfel de lume posibilitãþile mele se pot dezvolta în cealaltã se
lovesc atât de rãu încât rateazã.

Nu înþeleg sã am altã meserie fiindcã nu înþeleg sã fac
diletantism.

Nu înþeleg ºi poate tot aºa voi ajunge sã trãiesc luând cu numele
de scriitor bun de la minister. Politica asta literarã mã înnebuneºte
mai ales cã încep s-o pricep. Azi am înþeles cum poþi stãpâni pe
acei pe care i-ai înjurat dacã ai ºtiut cum s-o faci ºi cum sã-þi alegi
momentul. Pe urmã se plictisesc cu linguºirea lor, uneori cu
admiraþia lor sincerã. Uneori din cauza plãcerii sadice de a fi
dominat ºi din admiraþie pentru dominator, alteori din [...], alteori
din calcul, pentru a scãpa de un duºman. Totdeauna din vanitate
ce are sã zicã lumea când va afla cã el e un idiot ?

7 ianuarie 1930. Fiindcã m-am apucat sã scriu articole de gazetã
„pentru a activa în actualitate”, „pentru a mã defini în raport cu
viaþa exterioarã”, „pentru ca sã plac celorlalþi ca ºi cum gândesc ca
ei ºi sã nu-i mai vãd cã mã ocolesc” – aº vrea sã fac anumite
articole în care sã nu spun cuvinte goale de convenþie obiºnuitã,
comentarii de actualitate, gazetãrie, teoretizãri generale, ci sã consider
paginile pe care le-am subliniat în cãrþi, cu gândurile, asociaþiile
personale pe care mi le trezesc, felul meu particular de a le vedea.

Orice s-ar spune un gazetar se bucurã de mult mai multã preþuire,
consideraþie, e mult mai cunoscut, mai înþeles, mai citit ºi mai
discutat decât un poet chiar superior. Genurile literare au ºi ele
modele lor. Trãim o epocã în care poezia e ostracizatã. Am avut
nenorocul sã mã nasc în ea, într-un timp care poate nu e al meu.
Sunt un rãtãcit. Romanul e genul timpului. Voi scrie un roman.
Dar sunt dezolat de asta. O consider ca sigurã abdicare. Am citit
cu melancolie rândurile lui Drieu La Rochelle: „Devenir
romancier, c’est la consoliation de la parte de la première jeunnese”
(de confruntat data când a apãrut).

E uimitoare schimbarea care se face în scriitorul care n-a
publicat nimic. Dupã ce publicã, parcã e stingherit în miºcãri. E
desigur un mare adevãr acela cã personalitatea se face ºi din
opiniile altora asupra ta. Dupã ce ai publicat vezi parcã mai bine
cum privesc ceilalþi, fiecare din punctul lui de vedere, opera ta.
Dar parcã ai pierdut libertatea. Vagi speranþe se amestecã cu
temeri. Când scrii, mai poþi creia pentru creaþie. Nu mai poþi avea
cu confraþii relaþii de la om la om, ci numai de la scriitor la
scriitor, lucru care pe mine mã exaspereazã ºi îmi dã o falsã
senzaþie de fals. Mã paralizeazã, nu mai pot vorbi fiindcã singurele
subiecte care mai sunt posibile mi se pãreau înainte de a publica
demne de a fi împãrtãºite doar în momente rare, cu cãrþi în mânã,
unui prieten intim, nu speculate public, cu emfazã, cu graba de a
spune tot ce ºtiu, cu preocuparea de a strãluci în conversaþie, aºa
cum fac ceilalþi. Eu eram obiºnuit sã strãlucesc doar în scris.

Nu mã mai pot apropia de un prieten fãrã sã simt cã mã vede
falsificat. I-am spus lui T de ce mã priviþi totdeauna ca literat, de
ce nu încercaþi sã explicaþi toate lucrurile alea nenorocite pe care
le destãinuiesc ºi altfel? Mi-e groazã de viaþa în care am intrat.
Mã vãd înscris doar într-o biatã formulã ºi aceastã formulã îmi dã
impresia cã nu-mi voi mai putea trãi viaþa mea adevãratã. Nu mã
priviþi aºa fiindcã nu vã voi mai putea fi prieten.

Nu mi se mai întâmplã ºi altceva de la un timp. Bag de seamã

Poetul giurgiuvean Emil Gulian
trebuie sã învãþ sã scriu la comandã. Revistele au obiceiul sã
tãbare în special pe scriitori tineri ºi sã le cearã colaborarea. Sunt
asaltat de mulþime de cereri ºi neputând sã le satisfac mã cert cu
toþi. Nimeni nu-ºi închipuie decât cã nu vreau sã le dau. Astãzi
m-am întâlnit cu S.N. care pãrea foarte afectat cã nu i-am dat
nimic pentru noua revistã pe care o conduce (de verificat data la
„Sãpt. Lit”).

E adevãrat cã nu mã dau cu uºurinþã ºi din cauzã cã nu pot încã
sã mã integrez între ceilalþi. Din faptul cã nu am publicat pânã
acum, pãstrez încã sentimentul singurãtãþii mele, al micului din
mine care nu vreau sã fie falsificat printr-o ambianþã nepotrivitã
ºi ºifonat printr-o acceptabilã ºi
tras în direcþia în care merge
revista.

[v Univ lit de Crãciun] N-am
avut emoþii la nici un debut. Am
însã la fiecare publicare a unei
poezii, când vãd cât apar de
transformat din cauza tipãrirei
sau chiar din alte cauze. Ultima
mea poezie tipãritã, deºi
neomogenã, avea un titlu frumos
„Dragoste la p. de Cr.” Dar
neîncãpând douã rânduri de titlu
l-au tãiat pe unul  pentru ca sã
încapã.

Ianuarie 1928. Dupã o
sãptãmânã de frãmântãri m-am
decis în sfârºit sã rog pe
directorul revistei sã publice o
eratã care sã arate cã au fost
intervertite ultimele douã versuri
ale primei mele poezii publicate.
Sunt gripat ºi silit sã stau în casã
cu doctorii ºi temperaturã. Altfel
aº aranja cu neputinþã aceastã
chestiune care mã apasã. I-am
scris între altele: „…foarte mult
sã se publice erata fiindcã
greºeala dupã cum vezi e enorm de mare ºi nu se poate îndrepta
numai prin bunãvoinþa cititorilor. Eu sper sã ies din casã pe la
sfârºitul sãptãmânii dar fiindcã nu sunt sigur îþi scriu ca sã nu fie
prea târziu pe urmã.”

[v. Univ lit] Am intrat în redacþia revistei la care am debutat.
Am început deci sã mã ocup de bucãtãria revistei ºi sã înþeleg
lucruri pe care le credeam cu totul altfel când în provincia copilãriei
ºi adolescenþei mele luam în mânã cu drag aceste purtãtoare de
literaturã. [v. art Dreptatea]

Mai întâi m-au interesat plicurile venite prin poºtã. Cât mult de
departe de adevãr aceºti solicitatori modeºti, totdeauna mari
îndrãgostiþi de literaturã (uneori doar simpli îndrãgostiþi) dar
neînþelegãtori ai celor mai elementare obiceiuri de redacþie.

Plicurile sunt întotdeauna privite cu neîncredere ºi ironie. Rar
dacã vre-un redactor cu mai multã curiozitate intelectualã ºi umanã
pãstreazã în el speranþa ascunsã cã va gãsi într-o zi într-unul ceva
interesant. Altfel scrisorile naive ale solicitanþilor întrebuinþeazã
întotdeauna acelaºi lucru uºor de descoperit (ca de ex. „trimit
versurile poetului meu care a murit” sau „cer numai opinia Dvs”),
sub care se ascunde aceiaºi ambiþie de a ieºi la luminã , sau
formule care pânã la urmã descurajeazã pe cititor. Afarã de rare
cazuri când înþelegi din câteva rânduri de nuvelã sau versuri cã ai
de a face cu un scriitor prin ceia ce e personal, fiindcã cãutare ºi
preocupare de a mânui acolo, tot ceea ce vine prin poºtã are ceva
deplasat uneori, ceva foarte mic ceea ce totuºi face sã nu poatã fi
publicat. În general articolele care nu sunt la curent cu cea ce e de
modã sã fie discutat sau cu ce e ascuns revistei. De obicei fiind
adevãratelor preocupãri ale timpului nu se gãseºte chiar dacã
citeºti toate revistele. El nu poate fi urmãrit decât în convorbirile
cu scriitorii cei mai combativi. Revistele au nevoie de articole în
legãturã cu aceste chestiuni ºi totdeauna se gãseºte cineva din
redacþie sã le facã. În fierberea care domneºte aici, articolele
venite prin poºtã cad ca din pod. În plus ele nu ºtiu pe cine vrea
revista sã menajeze ºi pe cine sã „înjure”.

Nu ºtiu cã multe articole sub care inocentul din provincie nu
vede mare lucru, ascund mari momente de luptã, mari abilitãþi
tactice. O frazã care pentru cititorul obiºnuit nu însemneazã decât
ce însemneazã, poate sã fie o finã aluzie la un eveniment cunoscut
de cititori între ei. În acest sens se poate spune cã un articol e mai
bun decât altul. Doar virtuþile  ascunse ale articolului decid aceasta
.

[v. Rom. lit. despre Eug. Ionescu sau Camil] Sunt fraze care
numai autorul ºtie cã doare sau mângâie. Sunt articole scrise nu
ca sã explice massei cititorilor ci ca sã serveascã un prieten. Ele
nu pierd acest caracter nici când în realitate prietenul meritã
nicicum sã fie lãudat. Se publicã multe lucruri scrise în realitate
pentru un singur om. Serviciile abundã. Se disociazã pe bunã
dreptate valoarea intrinsecã a cãrþii de faptul cã în afarã de partea
de creaþie de acolo, cã e un un obiect de comerþ exact în sensul
prevãzut de cadrul comercial. Ea are nevoie  deci de reclamã ca
orice articol de vânzare ºi nu trebuie þinutã ascunsã ca o
cenuºãreasã.

E ceea ce se numeºte publicitate. Scriitorul trebuie ºi el sã
mãnânce ca orice producãtor de pe urma muncii lui.

O carte nu trãieºte numai prin valoarea ei. E ºi ea în afarã de
conþinutul ei spiritual, un produs economic, o marfã care trebuie
vândutã ºi care are nevoie de reclamã. Trebuie sã-i iasã întâi
vorba cã e bunã. Altfel nu se vinde nici dacã e în realitate aºa.

Publicul care nu are contact direct cu cititorii, ba chiar ºi unii
scriitori mai naivi cred cã se poate face literaturã trimiþând din
provincie revistelor sau se poate tipãri o carte chiar când locuieºte

în provincie. Cã e suficient sã treci nopþi albe ºi zile grele, sã
cugeþi, sã suferi, sã studiezi dupã ce ai trimis cartea la tipografie
nu mai ai nimic de fãcut cã valoarea ei, adicã, e suficientã pentru
ca volumul sã se plaseze singur, mecanic la locul pe care-l meritã.
Ei bine nu e aºa.

9 noiembrie 1929. Scriind astãzi lui V m-am gândit mult la
cauzele care mi-au oprit atât de brusc dorinþa de a publica la
desiluzia care m-a cuprins deodatã. Mi se pãrea , pânã atunci în
domeniul poeziei mele  complet izolat undeva sus nemurdãrit de
intrigi, cancanuri, ºi greºeli de tipar, nepierdut între alte câteva
nume care prin neînsemnãtatea lor erau parcã aluzii la

neînsemnãtea mea.
Mi se pãrea cã am dreptul sã comunic

ce aveam de spus unor oameni care
puteau sã înþeleagã. Dar vedeam cã
rîndurile mele nu ajung la ei, cã oamenii
sunt grãbiþi, indiferenþi, superficiali, cã
revistele se adreseazã marelui public
cãruia îi fac concesii ca sã se vândã,
dar care pe mine nu mã interesa fiindcã
nici nu voiam sã câºtig bani nici sã-mi
fac un renume de propagandã
electoralã. Vreau sã fiu ascultat de cine
ar fi putut sã mã înþeleagã ºi sã mã
iubeascã, vreau sã fiu pus în atmosfera
care sã-mi ajute gândurile sã creascã
versurile, sã vieþuiascã. Vreau sã mi se
dea locul pe care-l meritam. Nu fãrã
luptã, fiindcã lupta fusese când
scrisesem. Ce sens mai avea deci lupta
cealaltã nu de creator, ci de executor.

Aºa am întrerupt deci publicarea ºi
mi-am pãstrat versurile în sertar parcã
cu nevoia sã le apãr. Am rãmas cu o
groazã aproape organicã pentru greºelile
de tipar care simbolizau pentru mine
toatã nepãsarea, tot urâtul, tot absurdul.
Mi-am pierdut mare parte din admiraþia
pe care o aveam pentru unii poeþi. Îi

iubisem atât de mult citindu-i încât le împrumutasem ºi lor calitãþi
de iubire ºi înþelegere pe care acum, dacã le-o întrezãream un
moment, vedeam apoi cum în momentele urmãtoare nu mai
rãmânea nimic. Era cu atât mai tristã negustoria pe care o fãceam
de pildã cu articolele mele, lipsa de sinceritate pe care o arãtam, cu
cât se pierduserã un moment mai înainte în fuziuni sentimentale.
Atunci am refulat în mine o mulþime de elanuri. ªi mã resimt încã
de asta. Simt cã mã transform doar. Nu mi-am putut gãsi încã noua
atitudine. Vãd numai cã sunt gol, nu mai am nimic preþios în mine
fiindcã e probabil bine ascuns. Simt urã ca un animal care
nãpârleºte, ca un copil în vârsta criticã. Sunt stângaci. Ezit, nu mã
pricep sã iau atitudini în unele situaþii. Mi-am interzis sã fiu eu acel
sincer ºi naiv, fiindcã mi-am dat seama cã e ceva în mine care nu se
potriveºte exteriorului, vieþii noi în care am intrat ºi care trebuie
modificat. Înainte gãseam soluþiile instinctiv. Reacþionam la diferite
evenimente din afarã ºi aceste reacþii mã defineau în raport cu ele,
pe mine cel adevãrat. Orice fãceam sau spuneam, nu ºtiu dacã era
sau nu just raportat de pildã la un absolut, dar era totdeauna adevãrat
faþã de mine. Aveam o originalitate necãutatã, o sevã proprie,
spontanã ºi inepuizabilã fiindcã posedam propriu-mi izvor.
Recunoºteam totdeauna fizionomia unui gând, unei noþiuni, a unui
obiect pe care pusesem mâna ºi fiindcã marca mea era aºa distinctã,
aveam mândria unui fel de blazon pe care-l posedam, ceea ce îmi
mãrea încrederea în mine ºi-mi dãdea o mulþumire generoasã ºi
rodnicã. ªi nu aveam nici un merit în gãsirea drumurilor pe care
apucam. Se alegeau singure conforme mie.

Acum sunt fals ºi dezorientat. Când sunt pus în faþa unei
situaþii, soluþia nu vine natural, ci trebuie sã o aleg. ªi nu ºtiu care
îmi mai e aplicarea ºi care e atitudinea pe care mi-am impus-o,
care mi se pare cã mã educã pentru viaþa nouã în care sunt pus sã
trãiesc, care e poeticã...

Cred încã într-o reculegere în care sã revin la mine cel de
dinainte, îmbogãþit cu aceastã experienþã.

ªi pentru asta mi-e mai dragã ca oricând copilãria ºi adolescenþa
pe care le iau ca model ºi la care vreau sã raportez orice acþiune a
mea de acum înainte. Cred încã într-o epocã în care sã mã ilumineze
din nou ºi în care amintindu-mi de mine prin toate mijloacele
(notiþe vechi, scrisori, poeme, moment nescrise) sã mã regãsesc
la fel de singur ºi la fel de bogat.

10 noiembrie 1929. Cafeneaua mã enerveazã. Se pare totuºi cã
e obligatoriu sã stai acolo sã mucezeºti pe niºte canapele cu calorifer
sub ele, cu un ºvarþ înainte, în curent, între rataþi. Am crezut cã-mi
gãsesc semeni, dar oamenii aceºtia fac ºi se preocupã de lucruri pe
care eu nu ambiþionez sã le fac, pe care nici nu le înþeleg bine.
Vorbesc de notiþe la gazete, ca sã înjure pe cutare, ca sã lanseze o
carte etc. Ei preþuiesc enorm de mult modul plin de perfidii ºi
viclenii cu care te porþi la cafenea ºi într-adevãr e o ºtiinþã. Eu, când
mã întreabã cineva ceva, nu ºtiu cã trebuie sã rãspund cu o vorbã
de spirit. Nu ºtiu nici cã vine numai ca sã vorbeascã nu fiindcã mã
simpatizeazã. Vine numai ca sã întreþinã relaþii cu mine fiindcã
poate sunt bun vreodatã la ceva. Eu nu ºtiu regulile jocului. Nu ºtiu
cã ce se preþuieºte aici mai mult e spontaneitatea ºi uneori rãmân cu
gura cãscatã neºtiind ce sã rãspund, aºa în treacãt. Sunt gata sã fac
o profesie de credinþã ºi trebuie o vorbã de spirit. ªi din pãcate nu
sunt spiritual. Sunt poet.

Uneori tac fiindcã vãd cã toþi din jurul meu sunt siguri cã ce
spun ei e supremul adevãr. Atunci de ce sã vorbesc. Tac, tac ºi
trec zile întregi ºi mucezesc pe canapea.

(Text îngrijit de Emil Talianu)
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Patimile

dupã Andrei

Într-o lume normalã, axiologic
funcþionalã ºi nebazatã pe
efuziuni amicale de cafenea ori
pe abjecte coterii, o carte precum

Feþele lui Ianus ºi mãºtile scriitorului n-ar fi trecut aproape
neobservatã. Dimpotrivã ar fi provocat
comentarii ºi dezbateri (nelipsite de elan
polemic) ºi ar fi contribuit la fixarea „sine
ira et studio” a efigiei auctoriale a unui
valoros scriitor român, supus în ultimele
decenii unei caricaturale demonizãri ºi mai
apoi unei deliberate obnubilãri.
Subintitulatã Eugen Barbu – viaþa ºi
opera , aceastã masivã monografie
(aproape cinci sute de pagini, culese cu
corp mic), apãrutã la Editura Niculescu
este o lucrare cu adevãrat ºtiinþificã
(valorificând editorial o tezã de doctorat
în literaturã românã contemporanã) ºi care
oferã un eºafodaj istorico-literar solid ºi o
hermeneuticã seducãtoare.

Autorul ei este domnul Andrei Milca,
critic literar prezent în paginile unor
importante publicaþii de profil ºi autor al
unor volume marcate de o judecatã literarã
echilibratã. Unul dintre acestea exprimã
în titlu opþiunea pentru corecta poziþionare
a operelor literare dintr-un segment
temporal agitat al secolului XX ºi al
începutului secolului prezent: Reabilitarea
ºi consacrarea valorii (Proza
româneascã înainte ºi dupã
comunism).

Ghilotina ideologicã ce a distrus cariere artistice ºi chiar destine
umane a fost urmatã – dupã 1989 – de o inflexibilã judecatã a
epocii, prin alungarea din noua tablã de valori a unor importanþi
scriitori ce au avut neºansa de a vieþui (mãcar parþial) într-un
regim a cãrui rigiditate a permis totuºi afirmarea unor autori de
marcã. Astãzi poate pãrea de necrezut faptul cã pânã ºi în cel mai
dramatic moment al istoriei noastre postbelice, cunoscut astãzi
drept „obsedantul deceniu” a fost posibilã apariþia a trei prozatori
de excepþie. Mã gândesc la Petru Dumitriu, autor al Cronicii de
familie, la Marin Preda, pãrinte al romanului Moromeþii dar ºi al
povestirilor din Întâlnirea din pãmânturi ºi, nu în ultimul rând,
la Eugen Barbu care prin Groapa avea sã surprindã publicul
cititor cu una din fermecãtoarele cronici ale mahalalei bucureºtene.

Scriitor energic în plan literar ºi foarte ambiþios în plan social,
Barbu este autorul unei opere ce însumeazã nuvele ºi povestiri,
reportaje, piese de teatru, eseuri ºi criticã literarã, memoriale de
drum ºi jurnale, poezii, scenarii, povestiri cinematografice ºi –
mai cu seamã – romane. Cel puþin câteva dintre acestea (Groapa
– 1957, Principele – 1969 ºi Sãptãmâna nebunilor – 1981) îl
aºeazã în galeria marilor prozatori români ai timpului sãu ºi ai
tuturor timpurilor. Ostilitatea cu care o anumitã criticã de nuanþã
cominternistã l-a întâmpinat de la începuturile afirmãrii sale literare
avea sã se amplifice în contextul presupus democratic al
postdecembrismului românesc.

Andrei Milca urmãreºte cu minuþie toate formele de acceptare
ºi de respingere a unei opere literare ce a cunoscut acumulãri
valorice dar ºi contestãri vehemente, pentru a nu mai vorbi de
scandalul imens al plagiatului din Incognito care l-a pus pe Eugen
Barbu într-o poziþie de contraatac lipsitã de logicã ºi chiar de
moralitate. De altfel titlul cãrþii lui Andrei Milca, Feþele lui Ianus ºi
mãºtile scriitorului – în care se îngemãneazã practic douã generice
din creaþia lui Eugen Barbu: Ianus ºi Mãºtile lui Goethe – fixeazã
de la bun început natura „bifrons” a unui scriitor ce nu-ºi reprimã
natura histrionicã: «Barbu a „ars” într-un mod original, zgomotos,
fiind permanent un tip declarativ, cãruia îi plãcea sã comunice
absolut orice despre el ºi în acelaºi timp sã se reflecteze în semenii
sãi, fãrã de care nu putea respira. Permanent dual, a avut
„capacitatea” unicã de a-ºi atrage furiile din trecut înspre prezent,
talentul incredibil de a-ºi fi propriul duºman, exasperant pânã la
urmã ca excese. Etalonul sãu de aur se rãtãceºte într-un ciudat ºi
uriaº atelier de creaþie, un ºantier cu nuclee multiple, piese de
marcã, de rezistenþã, dar ºi retuºuri, rebuturi, autorul pornind pe
mai multe drumuri simultan pe acelaºi fond al problemelor ºi miez
al existenþei sale: sã demonstreze neapãrat tuturor – ºi în primul
rând lui însuºi – cã este SCRIITORUL ABSOLUT.»

Acest lucid ºi cuprinzãtor portret aflat la pagina 446 a cãrþii se
întemeiazã pe o profundã explorare a vieþii ºi operei unui autor
pentru care „o carte imensã trebuie sã fie un strigãt tulburãtor,
trebuie sã aibã un fior, o duratã, trebuie sã încãlzeascã ºi sã
aducã lacrima” (p. 450).

Imersiunea în apele unei biografii literare ce începe în vremea
celui de-al doilea rãzboi mondial în publicaþii oarecum populare
precum Veselia ori Gluma, continuatã la jumãtatea anilor ’50 la
prestigioasa Viaþa româneascã ºi cu o prezenþã editorialã masivã
în amintita perioadã (Gloaba – 1955, Tripleta de aur – 1956,
Balonul e rotund ºi Unsprezece – 1956) aduce informaþii menite
sã fixeze personalitatea celui care, publicând în 1957 romanul

Groapa avea sã se impunã definitiv drept un prozator de excepþie.
Nici mãcar prestaþiile conjuncturale cu volumele de reportaj (Pe
un picior de plai – 1957 ºi Cât în ºapte zile – 1960) sau romane
inspirate de „lupta plinã de abnegaþie a comuniºtilor în anii grei ai
ilegalitãþii” – (acolada epocii) – precum ªoseaua Nordului –
1960 sau de „momentul istoric al naþionalizãrii” (Facerea lumii –
1964) nu vor umbri imaginea de scriitor a lui Eugen Barbu.
Odatã cu deschiderea culturalã realã de la jumãtatea anilor ’60, el
va încerca sã impunã cititorilor sãi efigia unui enciclopedism
dobândit în biblioteca sa de acasã, din strada Mihai Eminescu,
alcãtuitã contra cost de marii anticari bucureºteni, despre care

Barbu mi-a vorbit cu preþuire în chiar
odaia de la parter în care, prin 1968, mi-
a îngãduit sã consult cãrþile lui Emil
Cioran publicate în þarã înainte de rãzboi
ºi – dupã apariþia la Gallimard a lui Précis
de décomposition – în editurile din
Hexagon.

Paginile de Jurnal (1966) ºi textele
consacrate autorului lui Faust (Mãºtile
lui Goethe – 1967) ºi chiar memorialele
de cãlãtorie (Foamea de spaþiu – 1969,
Jurnal în China – 1970), pline de
trimiteri bibliografice autoritare nu
reuºesc sã înlãture senzaþia unei erudiþii
„jucate” ºi, ca atare epidermice.

Oricum, dincolo de aceste sincope,
scrisul lui Barbu s-a arãtat întotdeauna
interesant ºi plin de originalitate iar când
a decis sã pãrãseascã mediul unei anumite
contemporaneitãþi în favoarea timpului
istoric pãrea a-ºi fi gãsit lumea pe care sã
o descrie cu voluptate.

Principele (1969), Caietele Principelui
(1972), Sãptãmâna nebunilor (1981),
unele din nuvelele din Martiriul Sfântului
Sebastian (1969) ºi Miresele (1975) sunt
lucrãri ce mãrturisesc marea plãcere a

autorului de a-ºi apropia o lume fixatã în chihlimbarul unui timp
inert ºi pe care el o însufleþeºte aidoma unui Demiurg.

„Pãstrând cumva regulile impuse de Barbu în labirintul sãu,
acceptând convenþia, putem aborda cãlãtoria în douã direcþii: pe
drumul aparent cunoscut de toþi, bine, dar deja bãtãtorit, care
trebuie sã ducã într-un final la þintã, sau pe un altul nou, neîncercat
pânã atunci de nimeni, visat ca o scurtãturã, dar care ar putea
deveni treptat ºi mai ocolitor decât primul ºi mai primejdios, ce se
(te) poate pierde în ceaþã ºi rãtãci la un moment dat” (pag. 349).

Andrei Milca ºi-a asumat sarcina de a ne conduce în acest
labirint al unei opere cuprinzãtoare pe care unii au considerat cã
trebuie stigmatizatã datoritã scandalurilor provocate de scriitorul-
gazetar de la Luceafãrul ºi – mai ales – de la Sãptãmâna. Adevãrul
este cã, deºi devenise oarecum un oficial al regimului datoritã
calitãþilor politice ºi administrative dobândite, Eugen Barbu era
mai temut de aparatul de control al regimului decât unii colegi
(foarte puþini ce-i drept) ce erau socotiþi dizidenþi. Caracterul
vulcanic, imprevizibil al scriitorului, conºtiinþa valorii proprii,
transferatã în orgolii nedisimulate îl transformaserã încã din anii
’70 într-un inconfortabil „tovarãº de drum”.

Probabil cã dacã regimul comunist ar fi continuat sã existe
soarta lui Eugen Barbu n-ar fi fost foarte diferitã de cea avutã
dupã 1990.

Are deplinã dreptate academicianul Eugen Simion sã se întrebe
în Cuvânt înainte la cartea de faþã: „Cum trebuie sã judecãm
astãzi acest complicat caz din literatura postbelicã? Într-un singur
fel, care sã nu nedreptãþeascã talentul sãu epic, dar nici sã nu
ignore erorile de judecatã ºi de comportament moral fãcute de
publicistul care a nedreptãþit, la rândul lui, pe mulþi din confraþii
sãi: spunând adevãrul integral despre operã ºi despre omul din
spatele ei” (pag. 5).

Cred cã Andrei Milca reuºeºte sã dea acest „adevãr integral”
(sintagmã pentru care în 1957 Radu Cosaºu a fost trimis la
„munca de jos”) într-o carte scrisã cu probitate ºi acuitate criticã.
O carte ce-i trimite în ridicol pe cei care, critici profesioniºti fiind,
se transformaserã la începutul anilor nouãzeci în exorciºti amatori
ºi care nereuºind sã scoatã demonii din cãrþile unui autor, s-au
strãduit sã-l arunce în infernul literaturii.

Încercare zadarnicã, amintind de ostracizarea postbelicã a lui
Céline, „le plus grand collabo” care, retrãgându-se cu ocupanþii
germani la Sigmaringen, lãsa Franþei Voyage au bout de la nuit,
Mort à crédit ºi Bagatelles pour un massacre. Dupã dispariþia în
1960 a scriitorului vina a fost reþinutã exclusiv în sarcina medicului
Destouches (numele din acte al lui Louis-Ferdinand Céline) ºi
scriitorul a fost absolvit nu atât de compatrioþi cât de talentul sãu
remarcabil, ce-l îndreptãþea sã se considere „le dernier musicien
du roman”.

Nimeni nu-l poate absolvi nici pe Eugen Barbu de marile sale
pãcate, deºi harul sãu literar nu poate fi anulat de nici o decizie
administrativã (de genul excluderii autorului din Uniunea
Scriitorilor) ºi de nici o campanie de discreditare.

E adevãrat cã, încã din timpul vieþii fusese supus unui concertat
atac din partea confraþilor, fapt ce l-a determinat sã afirme: „Ca
scriitor am fost ºi sunt încã contestat cu patimã. Adversarii mei
nu-mi iartã francheþea opiniilor, nu-mi iartã patima polemicã, nu-
mi iartã probabil talentul ºi puterea de muncã.”

Ceea ce poate nedumeri la acest autor este faptul cã el credea –
precum Tristan Tzara – cã în literaturã existã doar douã genuri:
poezia ºi pamfletul.

Oricum, opera sa deºi scrisã în prozã, se recomandã în primul
rând prin aceste douã ipostaze esenþiale.

ªi nu pot sã nu mã încred în minunatul „ritratto” pe care i-l
face Andrei Milca la pagina 453 a cãrþii sale, esenþialã pentru
înþelegerea unui mare scriitor dar ºi pentru înþelegerea unei epoci
dramatice: „Ferment cultural ºi destabilizator, mentor ºi
distrugãtor, Iudã ºi Iov simultan, hãrþuit ca un infractor literar ºi
considerat odios pentru discutabilitatea originalitãþii sale creatoare,
veºnic captiv în colivia de aur a comunismului, el a gonit mereu
printre morile de vânt ºi a luptat inoportun pentru cauze dinainte
pierdute (asemãnãtor cumva cu traseul lui Petre Pandrea), pentru
oameni care mai apoi i s-au întors împotrivã-i, dintr-o absurdã
dorinþã donquijotescã de a cãuta Adevãrul din spatele
mistificãrilor...”

Ar fi de observat cu uºurinþã cã scrisul tânãrului Andrei Milca
îl intersecteazã pe cel al clasicului-crucificat Eugen Barbu într-o
stilisticã deplin congruentã.

(Andrei Milca, Feþele lui Ianus ºi mãºtile scriitorului. Eugen
Barbu – viaþa ºi opera, Editura Niculescu, 2013)

Ieºirea din tablou

Dacã e sã-i dãm crezare autorului (ºi nu avem nici un motiv sã
nu-l credem), povestea descrisã în romanul (botezat cu modestie,
pseudo-roman) Lucia Ferescu sau Steaua dimineþii (Compania,
2016) începe în cea de-a treia zi de la Crãciun a anului 1968, când
familia sa e invitatã de un celebru neurochirurg, altminteri vecin
de cartier, în Uranus, sã serbeze Naºterea Domnului într-o veche
casã boiereascã, transformatã de proprietari într-un „veritabil
muzeu particular”.

Adolescentului de doar treisprezece ani îi este captatã atenþia
de „un portret nesemnat, ce înfãþiºa o femeie tânãrã, de fapt, o
fatã, cãci pãrea a nu avea mai mult de cincisprezece ani, îmbrãcatã
dupã moda din prima jumãtate a secolului al XIX-lea, cu o rochie
vaporoasã de mãtase albã ºi risipã de dantele înspumate”.

Atras irezistibil de tablou, junele invitat observã de îndatã
„fluidul magnetic al privirii ei de otravã” gata sã te cuprindã ºi sã
te dizolve într-un concert al sinesteziilor („amalgam ameþitor de
mirosuri, care, fãrã
îndoialã, izvorau din alt
ev” dezvoltat pe „o
muzicã a sferelor,
încãtuºatã în universul
miraculos al
tabloului”).

Avea sã afle cã
frumoasa reprezentatã
pe pânzã se numise
Angela Lucia Ferescu
ºi „fusese un copil-
minune care, la vârsta
de numai treisprezece
ani, absolvise toate
facultãþile ce existau pe
vremea aceea la
Universitatea din
Heidelberg, uimindu-i
din cale-afarã pe cei mai
strãluciþi intelectuali al
Þãrilor Germane,
Franþei ºi Angliei”.

Aflând toate acestea,
cititorul nu poate sã nu se gândeascã la profilul intelectual
european al tragicei Iulia Haºdeu ºi sã nu-ºi imagineze posibila
imersiune a autorului în adâncurile ezoterismului.

Fapt ce se ºi produce, dupã descrierea aproape pedantã a vieþii
Angelei Lucia Ferescu în partea întâi a romanului, când „micuþa
(...) creºtea ca din apã, înconjuratã de dragostea numeroasei sale
familii” dar ºi de diferite fenomene inexplicabile, intrate „în
folclorul mahalalelor, transformându-se cu timpul în poveºti ºi
legende urbane.”

Cert este cã întreaga copilãrie a Luciei a fost marcatã de un
supranatural consistent, conferind Bucureºtilor statutul
marquezian al unei aºezãri sudamericane, pãrând celor de azi un
seducãtor Macondo balcanic. Dar, în toamna lui 1846, vlãstarul
boieresc „înarmatã cu recomandãrile principelui domnitor
Gheorghe Bibescu ºi ale mitropolitului primat Neofit, deveni
celmai tânãr student din istoria prestigioasei Universitãþi din
Heidelberg”, continuându-ºi apoi educaþia la Sorbona ºi
Cambridge – unde „în liniºtea bibliotecilor pe care le frecventa
neobosit se adânci în studiul filosofilor Antichitãþii, îndeosebi al
scrierilor lui Aristotel ºi Platon, dar cerceta îndelung ºi acel Corpus
Hermeticum atribuit lui Hermes Trimegistul” dar care-ºi avea
pãrintele de drept în persoana zeului egiptean Thot ºi pe care
helenismul avea sã-l captureze în propriul sãu interes.

Este momentul în care tânãra boieroaicã valahã accede la nivelele
ezoterice superioare ce-i vor permite în timp sã descifreze taine
interzise muritorilor de rând. Mai mult, în vremea zaverei de la
1848, tatãl ei, Alecu Ferescu ºi-a evacuat familia la Braºov, unde un

(continuare în pag. 9)
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Florea Burtan, nãscut în comuna Crângu, judeþul Teleorman, a urmat ªcoala profesionalã de chimie ºi cursurile Liceului „Unirea” din Turnu Mãgurele. Este
Licenþiat al Facultãþii de Jurnalism - Bucureºti. Scrie versuri încã din adolescenþã, frecventeazã Cenaclul literar din Turnu Mãgurele, condus de poetul ºi
profesorul Florian Creþeanu (prieten, din tinereþe, cu Zaharia Stancu). Debuteazã publicistic în revista „Contemporanul” (1966). Prima carte, Flaut pe rãni, îi apare
la Editura Cartea Româneascã (1979), obþinând Premiul de debut al prestigioasei edituri. A publicat versuri în revistele: „România literarã”, „Luceafãrul”, „Argeº”,
„Tomis”, „Amfiteatru”, „Flacãra”, „SLAST”, „Pro Saeculum”, „Familia”, „EX PONTO”, „Bucureºtiul literar ºi artistic”, „Neuma”, „Meandre”, „Caligraf” º.a. Tradus
în limbile englezã ºi spaniolã. Este inclus în numeroase antologii lirice, volume de criticã literarã, dicþionare ºi istorii literare. Membru titular al Uniunii Scriitorilor
din România (Filiala Bucureºti Poezie). Este redactor-ºef al ziarului judeþean „Teleormanul” ºi al Revistei de culturã „Caligraf” din Alexandria. Pentru bogata sa
activitatea poeticã ºi jurnalisticã, i-au fost conferite numeroase premii ºi diplome, între care Diploma de Merit a Uniunii Scriitorilor din România, Titlul de
Cetãþean de Onoare al municipiului Alexandria. A publicat cãrþi de poezie: Flaut pe rãni (1979), Valea Plângerii (1994), Izgonirea din rai (1996), Înstrãinãri
(2000), Insomnii (2002), Triumful disperãrii (2004), Poeme de dor (2005), Obsesia labirintului (2007), Poeme de odinioarã (2008), Partea mea de târziu
(2010), Poezii scrise cu rouã ºi vise (versuri pentru copii, 2010), Elegii din cãtun (2012), Flaut pe rãni (Cele mai frumoase elegii, antologie,  2014), Grãdinã
amarã (col. Opera Omnia, Tipo Moldova, 2014),  Tu eºti demultul, mierea spulberatã (poezii de dragoste, 2015), Tren printre zodii (poeme de odinioarã, 2017).
Cãrþi de prozã: Pedepsele (1994), Amurgul zãpezilor (1995), Atelierul de tâmplãrie (2013, 2014) etc. Regretatul scriitor Gheorghe Stroe spunea odatã cã lui
Florin (cum îi spun prietenii) Burtan ar trebui sã i se ridice o statuie pentru cât s-a zbãtut sã existe „Caligraful”. Florea Burtan, pe cât de delicat ºi discret ca om,
pe atât este de incisiv ºi realist când e vorba de transpunerea în realitate a unui fapt cultural. La fel ºi poezia sa, pe cât de suavã în accentele ei lirice pe atât de
puternic pivotatã de un ax ideatic, pe care se drapeazã faldurile unor metafore de o finã sensibilitate ºi subtilitate. Florea Burtan este printre puþinii poeþi
contemporani care folosesc prozodia clasicã drept suport pentru poezia modernã de stringentã actualitate ºi sensibilitate, succesiunea ritmului ºi a rimelor
conferind versurilor sale rigoare ºi armonie, amintindu-ne cã poezia era la început  cântec. (Victoria Milescu)

LA RÂUL CEL NEGRU

Priveam de pe pod râul cel negru.
Era noapte, sinucigaºii îi dãdeau ocol,
Îºi pregãteau aripile, îºi numãrau paºii,
Aºteptând, nerãbdãtori, saltul în gol.

Se încurajau singuri, îºi mângâiau
Pletele lungi, diafane ºi triste
ªi erau, Doamne, atât de frumoºi,
Bãnuþii de vamã lãcrimau în batiste.

ªi erau tineri ºi veneau de niciunde,
Sau, poate, dintr-o grea disperare.
Râul cel negru, ºerpuind, aºtepta,
Din clipã în clipã, saltul cel mare.

Priveam de pe pod. Ningea. Era ger.
Înecatã în somn, lumea dormea.
Ei îºi pregãteau aripile, îºi potriveau paºii
Dupã metronomul din inima mea.

FURGONETE DE BRONZ

Furgonete de bronz trec prin noapte, tiptil.
Bãtrâneþea e dusã, rãbdãtor, la azil.
Frigul taie cãrãri, cu o sabie lungã,
Ochii lumii au uitat sã mai plângã.

Resemnaþii s-au îndrãgostit de arborii goi,
Îºi împãturesc zilele, se uitã la noi,
Beau lacrimi dintr-un singur pahar,
Îºi joacã destinul, pe-ndelete, la zar.

Se-aud paºi, undeva se închide o uºã,
Viaþa pluteºte pe un râu de cenuºã.
Cineva bate cuie într-un lemn somnoros.
Târziul, cu pletele-i triste, spalã pe jos…

CU UN VEAC

MAI DEPARTE

Dintre noi toþi, numai el poruncea,
Doar el avea drept de viaþã ºi moarte.
Amânaþi-vã somnul, gata, striga,
Vom merge cu un veac mai departe.

Vom trece pustiuri, ape vom trece,
Pânã la tãrâmul promis.
Celui care, obosit, va rãmâne în urmã,
I se va lua partea de vis.

Haideþi, la drum! Dezlegaþi câinii,
Nu priviþi nicicând înapoi,
Tãrâmul acela de aur existã, existã,
A început sã înfrunzeascã, în noi!

Potriviþi-vã paºii dupã galbenii nori,
Dupã cântecul lirei devastatoare,
Pe cel care, obosit, va rãmâne în urmã,
Numai moartea îl va duce-n spinare.

LUAÞI-MÃ CU VOI

Luaþi-mã ºi pe mine cu voi,
Puneþi-mi pe trup misterioasa armurã,
Sã mã fereascã de geruri ºi ploi,
Când voi fi rânduit la torturã.

M-am pregãtit îndelung, am urcat
Muntele sfânt, de o mie de ori,
Sângele mi l-am lãsat cercetat
De înfrigurate splendori.

Sunt gata de drum, am închis
Uºile care dau înspre moarte,
Vieþile noastre, cu lacrimi le-am scris,
În aceastã candidã carte.

Pãdurile ºi-au dus rãdãcinile-n cer,
Plângând dupã bunul pãmânt,
Eu încã mai cred ºi mai sper
Sã facem un nou legãmânt.

Bate vântul, arena-i pustie,
De pe ziduri coboarã ultimul lanþ.
Sunt gata de drum, dar nimeni nu ºtie
Cã mã duceþi, ferecat, la Bizanþ…

MÂINILOR MELE

LE E DOR DE TINE

Nici nu mai ºtiu, iubito, unde stai,
Mâinilor mele le e dor de tine.
Azi, drumurile nu mai duc în rai,
Din piatra lor s-au înãlþat ruine.

Sunt pedepsit, de tânãr, sã tot ar
Învolburate ruguri de zãpadã,
Sã trec, fãrã de rost ºi în zadar,
Pe umeri cu o pasãre de pradã.

Închis în mine însumi, ºi tãcut,
Dezgrop fântâni ºi le înec în mare,
Fãrã sã ºtiu cã, poate, am bãut
Din setea lor întoarsã la izvoare.

Fãrã odihnã, iatã, dau ocol
Vechilor rãni ieºite la paradã
ªi duc povara ochiului meu gol
Acolo unde-i va fi dat sã vadã.

Înstrãinat ºi singur, ºi visând
Ce n-am visat decât odinioarã,
Mã trec prin zodii, suveran ºi blând,
Cu aripi amurgind la subþioarã.

Azi, nu mai ºtiu, iubito, ce sã-þi spun,
Cuvintele se muºcã, între ele,
ªi pleacã la prãdat, peste cãtun:
Flãmânde, înfrigurate ºi rebele…

PRIN ODÃILE FRIGULUI

Gândul stã rezemat de o carte nescrisã,
Prin odãile frigului trece un  înger bãtrân.
Vântul ciopleºte statui de zãpadã,
Sãrbãtorile au plecat demult din cãtun.

Tu, pe unde întârzii, iubito, s-a fãcut searã,
Îmbrac, fãrã rost, veºminte strãine.
Mângâierile tale au palmele triste,
De un veac n-au mai dat pe la mine.

Aºteptarea îmi spune cã eºti tot frumoasã,
Îmi bate în sânge cuie de-argint.
Mã înec în oglinzi, nu mai am putere
Sã ies, biruitor, din acest labirint.

Aº putea sã te mint cã aici mi-este bine,
Aº putea sã îþi spun cã aici este varã,
Îmi e teamã, iubito, sã nu mã acuzi
ªi sã îmi laºi singurãtatea afarã.

Ferestrele mele sunt pline de rãni,
Mierea a uitat, înadins, sã mã vadã.
Prin odãile frigului trece un înger bãtrân,
Absenþa ta clatinã arborii goi din ogradã…

CUªCA ILUZIEI

M-am retras în cuºca iluziei,
Sã am libertatea de a visa,
Aici, nu voi îmbãtrâni niciodatã,
De aici, doar murind se poate pleca.

Nu am nevoie de apã ºi nici
De o bucatã de pâine sau câþiva bani,
Îmi e de-ajuns aceastã lacrimã,
În care sã pot locui o mie de ani.

Privirile tale nu mã mai cautã,
Oraºul e înrãmat în palidã ceaþã,
La uºa mea, în loc de scrisori,
Poºtaºul aduce lespezi de gheaþã.

Cineva mã îndeamnã: ai grijã de tine!
Îmi numãrã rãnile, le unge cu flori,
Sã rãmânã întregi, sã mã simt bine,
Când voi fi copleºit în ninsori.

Aici, niciodatã nu se face târziu,
Zilele stau pe loc – râu îngheþat,
Totuºi, îmi e teamã ca nu cumva
Fiara din mine sã iasã, pe strãzi, la prãdat…

MÃ STRECOR

PRINTRE OAMENI

Mila stã rezematã de un cuþit.
Verdele ierbii rugineºte în miei.
Lumea a ieºit la promenadã,
Saltimbancii scot pe gurã scântei.

Mã strecor printre oameni, ca printre
Lungi garduri de sârmã ghimpatã,
Ochii lor nu mã vãd, de m-ar vedea
Ar crede cã sunt o arãtare fardatã.

De la ei, nu mã aºtept la nimic bun,
De m-ar prinde, m-ar duce la oaste,
Sau, m-ar alerga, zi de zi, prin cãtun,
Cu un glonte înfipt între coaste.

Râul se sinucide, obosit, lângã pod,
Unde se adunã, pe-nserat, înecaþii,
Iarna ce vine va face prãpãd,
Precum, pe mãrile lumii, piraþii.

Cineva mã strigã pe nume, plângând,
Îmi ia în braþe umbra de fum.
Nu îi rãspund…Îmi zãresc oasele
Cum se încaierã, ca lupii, în drum…

ÎNGERII SCRIAU POEZII

Ea îºi purta frumuseþea ca pe o spadã,
Umbra ei tãia pârtii fierbinþi prin ogradã,
Pe gura ei înfloreau ademenitoare cuvinte
Despre clipa când va curge, în mine, cuminte.

De jur-împrejur adiau mii de pãsãri, zburând,
Roua vãzduhului se aºternea pe pãmânt.
Nici nu mai ºtiu dacã era iarnã sau varã,
Duhul ei rãzbãtea, suveran, în afarã.

Mã dureau ochii de atâta mirare,
Frumuseþea ei pulsa, vie ºi rãbdãtoare,
Mã lãsam ocrotit de mâinile ei fremãtând
În mâinile mele spãlate de stele ºi vânt.

Mi-era sete ºi dor, semãnam cu un mire
Zidit, în noaptea nunþii, într-un flaut subþire.
O mie de vieþi aº fi stat, cu ea, la taifas,
Cercetându-i sufletul, negrãbit ºi fãrã popas.

Nimeni nu avea habar despre spre noi,
Nu îi pãsa cã împãrþeam tot raiul la doi,
Frumuseþea ei n-avea somn, nici hotar,
Despre ea, îngerii scriau poezii, la ziar…

Florea Burtan

DACÃ DUMNEZEU AR VENI…

Dacã Dumnezeu ar veni, într-o searã,
Dacã Dumnezeu ar zãbovi pe pãmânt,
L-aº implora sã nu mã mai doarã
Lumina trupului tãu, dezbrãcat ºi flãmând.

M-aº lãsa rãstignit, mi-aº da foc
Pe un rug înãlþat în zãpadã,
Unde doar pentru mine este un loc
ªi pentru orbii pedepsiþi sã mã vadã.

Dacã Dumnezeu ar veni, de-ar veni
Cu toþii îngerii lui, aº pune de-o oaste,
Sã plec la rãzboi, prin zãri fumurii,
Cu dorul de tine înfipt între coaste.

Aº strãbate pustiuri, ºi mãri aº strãbate,
În armurã de lacrimi, cu tine în gând,
Aº încheia, glorios, nesfârºite tratate,
Þi-aº aduce podoabe ºi sclavi îndurând…

De pazã þi-aº sta, supus ºi mereu,
Þi-aº întocmi aripi, din rouã ºi flori,
Dar, vezi ºi tu?, plictisit, Dumnezeu
Numãrã stelele, piaptãnã nori…

SOLDAT RÃNIT,

UITAT ÎN TRANªEE

Ca un soldat rãnit, uitat în tranºee,
Resemnarea numãrã zile, numãrã nopþi.
Viaþa rãmâne, statornic, sub cheie,
Toamna respirã prin strugurii copþi.

Unde au dispãrut cei de pânã mai ieri?
Unde au plecat, fãrã sã-mi spunã?
Cine trage cu arma peste tãceri?
Pe cine îl þine deznãdejdea de mânã?

Nu vã obosiþi sã-mi daþi de mâncare,
Nici mãcar o umilã canã de apã!
Sunt sãtul, mi-este somn, prin urmare,
Nunta mea de pe urmã poate sã-nceapã…

TOATE ÎNTÂMPLÃRILE

FRUMOASE…

Toate întâmplãrile frumoase încep cu tine.
Cele triste, umblã, despletite, prin casã.
Îmi dicteazã un poem cãlãtor
Despre o nuntã fãrã mireasã.

Melancolia, ºi ea, îºi are, definitiv, locul ei,
Între douã cuvinte, între douã tãceri.
Îþi întinde paharul, te îndeamnã sã-l bei,
Înclinã gândul cãtre ziua de ieri…

Câtã viaþã încape între rãsãrit ºi apus?
Te întrebi, dar, rãspunsul, mereu se amânã.
Cel pedepsit, a plecat, s-a tot dus,
În urma lui a rãmas un râu de þãrânã.

Vântul îmi spalã fereastra, de scrum,
Cineva a dat foc florilor din grãdinã…
Întâmplãrile frumoase îºi cautã drum,
Te îmbracã într-o ocrotitoare luminã.

Ar trebui doar un semn sã îmi faci.
Ar trebui sã stai, lângã mine, la masã,
Sã iei în palme poemul acesta, sã-l taci
ªi sã-l pui acoperiº ºi praguri, la casã…
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„Miºa Anastasievici stã ºi acuma aºa cum era în momentul
morþii sale pe la 1880, în cripta bisericii de la Clejani, unde poate
sã fie vãzut în cea mai perfectã pregãtire funebrã, cu globul
ochilor neatins, cu haina fãrã praf, înaintea tuturora.” (Nicolae
Iorga, 3 martie 1939)

Fiind familiarizat cu faptul cã personalitatea maiorului Miºa
Anastasievici beneficiazã de o impresionantã bibliografie, am
cãutat sã o completez cu „noutãþile” din mediul virtual ºi am fost
uimit de cantitatea de informaþie existentã aici. Ghidându-mã
dupã „respectul” arãtat ctitoriilor sale, mã aºteptam la cu totul
altceva. Desigur, abundã can-can-urile, poveºtile legate de comori,
de trupul sãu rãmas neputrezit („mumie”), de apariþii misterioase
ale chipului sãu, de posibilitatea de a fi declarat sfânt ºi mai puþin
informaþiile utile, documentate, însã, dupã toate aparenþele, se
poate spune cã protagonistul acestor rânduri a izbândit: a devenit
nemuritor!

Interesul nostru particular pentru Miºa Anastasievici, ca ºi
prezenþa acestuia în rubrica Oameni de lângã noi se leagã de
amprenta pe care ºi-a pus-o asupra unor locuri din vecinãtatea
Bolintinului, la numai câþiva kilometri distanþã, spre vest, sud-
vest de sediul revistei Sud, unde în a doua jumãtate a secolului al
XIX-lea a posedat o întinsã moºie în judeþul Vlaºca (azi Giurgiu).
Ne propunem în acest articol sã facem cunoscute o serie de date,
unele inedite, referitoare la aceastã proprietate ºi, mai ales, sã
reamintim calitatea de „ctitor de ºcoalã româneascã”, de
contributor de seamã la înãlþarea comunitãþii, la propãºirea ei
materialã ºi spiritualã, pe care a avut-o Miºa Anastasievici.

Protagonistul, sârb de origine (Anastase N. Hâciu, în Aromânii,
Focºani, 1936, p. 502, îl considerã aromân), þarã unde se nãscuse
la 24 februarie 1803, va deveni un foarte iscusit negustor,
ajungând sã deþinã monopolul comerþului cu sare pe Dunãre ºi
sã þinã în arendã ocnele din Þara Româneascã, acumulând astfel
o impresionantã avere investitã în proprietãþi la nord de fluviu, în
judeþele Dolj, Teleorman, Vlaºca ºi Ilfov. Priceperea în afaceri
nu a fost folositã doar spre satisfacerea propriilor orgolii, precum
procedeazã imensa majoritate a contemporanilor noºtri, ci a întors,
recunoscãtor, cu asupra de mãsurã, comunitãþilor din care se
ridicase ºi în mijlocul cãrora trãia, contribuþia sa la educarea
spiritualã ºi moralã a generaþiilor viitoare. Nu atât cele trei biserici
ctitorite la Clejani (Vlaºca), Brânceni (Teleorman) ºi Valea
Pragului (Banatul Sârbesc), înãlþate de vestiþi meºteri italieni ºi
zugrãvite de un mare pictor precum Gh. M. Tattarescu sunt cele
mai importante, cât cele douã lãcaºuri de învãþãturã pe care a
binevoit sã le ofere. Este vorba, mai întâi, despre mãreþul palat
din Belgrad (construit cam în aceeaºi vreme cu mai micul „palat”
de la Clejani), pe care în 1863 îl va dãrui pentru a deveni localul
Universitãþii din capitala Serbiei.

Apoi, odatã cu achiziþionarea moºiei de la Clejani, Miºa
Anastasievici intra în posesia ºcolii înfiinþate în 1834, cu aceeaºi
mãrinimie, de fostul proprietar, Alexandru Vilara. Gimnaziul va
fi refãcut din temelii, astfel încât „ªcoalele din Giurgiu ºi chiar
din Bucureºti nu se puteau compara cu dânsa. Maior Miºa nu se
dete înlãturi de la niciun sacrificiu, ci puse cu îmbelºugare fonduri
îndestulãtoare la îndemâna ºcoalei”, consemneazã, cu emoþie,
George Pavelescu, fost elev aici. Tot de la el aflãm cum:

„Clãdirea ºcoalei s-a isprãvit în 1864. Era o construcþie trainicã
cu 10 încãperi mari ºi 5 mici pe o suprafaþã de 650 metri pãtraþi.
Douã dormitoare mari pentru ºcolarii interni cu 32 paturi de fier;
douã camere de clase cu 16 bãnci; o camerã de infirmerie cu 6
paturi de fier; o salã de sufragerie ºi meditaþie; o camerã de
cancelarie ºi bibliotecã, alta de spãlãtorie, alta de haine ºi alte

lucruri. Celelalte încãperi pentru institutori. La spatele ºcoalei
mai erau deosebit ºi alte încãperi de bucãtãrie, cuptor de pâine,
spãlãtorie de rufe ºi de pãstrat legumele pe vreme de iarnã. ªcolarii
interni erau în numãr de 32, iarã externii 120.”

Toate acestea din banii maiorului Miºa Anastasievici, care

cheltuia anual pentru „ªcoala Naþionalã din Clejani” suma de
27.880 lei aur!

Alte detalii interesante privitoare la aceastã proprietate vlãsceanã
le aflãm dintr-un dosar aflat la Serviciul Muncipiului Bucureºti al
Arhivelor Naþionale (Fond Creditul Funciar Rural, 220/1875).
Ea cuprindea satele Clejani, Vadu Lat, Hobaia (cumpãrate la 26
decembrie 1852 de la decedatul Alexandru Vilara), Obedeni
(cumpãrat la 26 iun 1856 de la Grigore Obedeanu), ºi Dãnciuleºti
(Sterea; cumpãrat la 10 martie 1873). În total 18.311 pogoane,
dintre care mai bine de 6.500 de pãdure. La 1875, „acareturile”
erau reprezentate de „2 case mari cu câte 2 etaje, 3 dependinþe în
aceiaºi curte cu casele mari, un grajd cu 2 despãrþiri, 1 brutãrie, 1
spãlãtorie, 1 magazie în 2 etaje pentru producte, o altã magazie
pentru spirt, toate aceste clãdiri sunt solid construite ºi bine
întreþinute. Mai sunt ºi alte 3 grajduri, care servã pentru îngrãºatul
vitelor cornute. Deosebit de acestea mai sunt ºi alte 12 case
parter în linie, solid construite, precum ºi o ºcoalã de 4 clase cu
2 dormitoare ºi 1 bisericã clãditã în anul 1865. [...] Mai sunt ºi
alte 2 case la Obedeni pentru tahtu subprefecturii ºi pentru miliþiani,
precum ºi alte 2 la Vadu Lat ºi Sterea pentru proprietar. Venitul
acareturilor este de 60.000 lei noi ºi aceasta dupã 4 mori pe rîul
Nejlov având peste tot 14 alergãtori, dupã chiria a 5 hanuri aflate
în Clejani, Vadu Lat, Obedeni, Sterea ºi Hobaia, dupã 1 povarnã
de spirt situatã în Clejani, precum ºi dupã 2 pive cu 6 roate ºi
dupã 2 heleºtaie.” (f. 8)

Administraþia acestei proprietãþi, cuprinzând conacul (i se
zicea „palat” ºi fusese declarat monument istoric prin Decretul
Regal nr. 1.543 din iunie 1936) cu multele sale dependinþe,
biserica, ºcoala, locuinþele moderne pentru lucrãtori etc., era
localizatã în satul Clejani, mai cunoscut astãzi nu prin cine ºtie
ce mãreþe înfãptuiri, ci prin þiganii lãutari de aici, care îºi
datoreazã meseria tot mãrinimiei ºi mai ales vânãtorilor,
petrecerilor ºi serbãrilor de sfârºit de an ºcolar pe care le organiza
maiorul Miºa la „palatul” sãu, în prezenþa unor invitaþi de cea
mai aleasã stirpe, precum Carol I, domnitor ºi rege al României,
Titu Maiorescu, C. A. Rosetti, Ion C. Brãtianu, August Treboniu
Laurian, Eufrosin Poteca, Simion Marcovici, arhitectul
Alexandru Orãscu, Ioan Zalomit, Christian Tell etc.

La gimnaziul din Clejani studiau tineri nu numai din
împrejurimi, ci ºi din restul þãrii, pânã tocmai în Moldova, ba
chiar ºi din Serbia, pregãtind oameni de o extraordinarã calitate,
recunoscãtori pe veci marelui lor filantrop. Este ilustrativ gestul
unui fost elev, Scarlat Popescu, ajuns procuror general al Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie, care a þinut sã fie înmormântat în
apropierea binefãcãtorului sãu, în dreapta bisericii din Clejani.

Dupã moartea lui Miºa Anastasievici, în ianuarie 1885, trupul
neînsufleþit va fi îmbãlsãmat de niºte specialiºti austrieci, aºezat
într-un sicriu cu geam transparent ºi coborât în cripta bisericii
din Clejani, ajungând apoi vestit prin faptul cã s-a conservat atât
de bine încât aratã la fel ca în ziua morþii. „Mumia” a atras curioºi
din cele patru zãri, ierarhi ai bisericii ortodoxe þinându-i slujbã
de „dezlegare” de vreun eventual blestem, ba chiar propunând
Sfântului Sinod o cercetare canonicã pentru a fi trecut în rândul
sfinþilor. Mai încoace, au umblat zvonuri cã mormântul ar fi fost
profanat, coºciugul spart, iar trupul ar fi avut de suferit din
aceastã aceastã cauzã, dar nu ºtim câtã încredere sã le acordãm.

În privinþa moºiei, cele trei moºtenitoare ale maiorului se vor
grãbi sã o înstrãineze, ea intrând în posesia unui oarecare Ghiþã
Trifu, care o va îmbucãtãþi ºi vinde, astfel încât în 1889, alãturi
de cumpãrãtor mai erau proprietari fraþii Tãnãsescu (Hobaia),
Gh. Niculescu (Obedeni), principesa Natalia Ghica (Dãnciuleºti/
Sterea), Dobre Popescu, St. Mihãilescu ºi pictorul Gh. M.
Tattarescu (pãrþi din Clejani).

ªcoala va avea o soartã tragicã. Donatã Statului român,
responsabilitatea întreþinerii ei avea sã fie pasatã de la unul la
altul. Prin 1886, Ministerul Cultelor ºi Instrucþiunii Publice cerea
lãmuriri în aceastã privinþã de la Creditul Funciar Rural:

„Reposatul Maior Miºa Anastasievici, proprietarul moºiei
Clejani, a lãsat prin testament la moartea sa ca ºcoala ºi biserica
din acea comunã sã rãmâie a comunei. Prefectura judeþului Vlaºca

mi-a fãcut cunoscut cã ºcoala s-a închis din causa cã moºtenitorii
repausatului anume: Principesa Karagheorghevitz, D-na
Garaºanin ºi alþi cari-ºi reservaserã dreptul de a îngriji de acea
ºcoalã nu s-au þinut de acest angajament. La întrebarea fãcutã
acestora, d-lor mi-au rãspuns cã prin actul de vânzare cãtre dl

Gh. Trifu a acestei proprietãþi, s-a stipulat ca biserica ºi
ºcoala sã rãmânã a Comunei, iar cât despre angajamentul ce
se zice cã ar fi luat, aceasta nu e adevãrat.”

Adicã, ca sã înþelegem tâlcul acestei corespondenþe,
degeaba îi faci cuiva cadou o maºinã dacã nu-i dai ºi bani de
benzinã, sau, mai pe ºleau: „Muieþi-s posmagii?”.

În vremea regimului comunist clãdirilor ºcolii li s-au dat
diferite întrebuinþãri, ele aparþinând I.A.S.-ului local. Prin
anii ’80, în timpul unei chermeze tovãrãºeºti s-a declanºat
un incendiu distrugãtor, iar construcþiile nu au mai fost
refãcute, servind de „carierã de cãrãmidã” pentru localnici.
Bine cã bustul ctitorului amplasat în faþa bisericii stã cu
spatele la aceste triste ruine.

„Palatul”, cu o arhitecturã absolut deosebitã, care îi
gãzduise în atâtea rânduri pe conducãtorii þãrii, a servit în
vremea comunismului ca sediu al I.A.S.-ului, conservându-
se mulþumitor. Nu va rezista însã tranziþiei post decembriste,
când a fost pus la pãmânt de furia distrugãtoare a localnicilor,
iar astãzi este înscris pe lista ruºinoasã a „monumentelor
istorice dispãrute”.

Biserica a avut o soartã ceva mai bunã, în sensul cã este
încã în picioare. Picturilor lui Tattarescu, prost restaurate dupã
cutremurul din 1940, nu li s-a dat o atenþie mai mare în anii din
urmã. „Modernizãrile” ºi grija, desigur sincerã, arãtatã edificiului,
s-au împletit cu nepriceperea în ceea ce priveºte tratamentul ce
trebuie acordat unui monument istoric ºi împrejurimilor sale.

În concluzie, spaþiul este ignorat, nevalorificat, neatrãgãtor
decât ca subiect de bârfã. Rãmâne doar amintirea marelui filantrop
Miºa Anastasievici, care a ales sã investeascã în semeni tot fructul
strãduinþelor sale cu speranþa cã generaþiile viitoare vor fi demne
de aceastã danie.

(Fotografia lui Miºa Anastasievici de pe prima paginã provine
din Colecþia Mihai Braticevici, iar semnãtura de la SMBAN,
Fond Creditul Funciar Rural, 220/1875, f. 1b.)
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Maiorul Miºa Anastasievici ºi „ªcoala Naþionalã din Clejani”
Vasile GRIGORESCU

Biserica din Clejani

Bustul maiorului Miºa Anastasievici din faþa bisericii;
în spate ruinele „ªcolii Naþionale din Clejani”

Palatul Miºa Anastasievici din Belgrad, azi
sediul Universitãþii
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Florentin
Popescu

Între topos ºi atopos

Dupã alte opt volume de versuri (Timpul mareelor ºi
Orfeu printre himere, 1994; Alchimia sferelor, 1998;
Cãlãtoria, 2002; Geometrie glisantã, 2001; Dresorul
de umbre, 2009; Urcând colina fierbinte, 2013; Invers
numãrând Niobe, 2014; Departe de Shangri-La, 2016),
dâmboviþeanca Vilia Banþa (s-a nãscut la 4
februarie 1950 în localitatea Tãtãrani, jud.
Dâmboviþa), absolventã a Facultãþii de
Matematicã din Universitatea Bucureºti ºi, aflãm
de pe manºeta noii cãrþi de poezie apãrutã recent
(Joia risipirii noastre, Editura Bibliotheca,
Târgoviºte, 2018) cã are în spate ºi o bogatã
activitate publicisticã, fiind întemeietoarea ºi
conducãtoarea revistei ªcoala Iancului, cu care
a câºtigat numeroase premii la concursurile
revistelor ºcolare, în poezie debutând însã în
revista Familia în 1981.

Cu un asemenea bilanþ, la care se adaugã
numeroasele sale apariþii lirice în multe reviste
de prestigiu din þarã, a fost primitã în Uniunea
Scriitorilor în 2003, iar în 2014 ºi în Societatea
Scriitorilor Târgoviºteni.

Trebuie spus cã noul volum (chiar dacã am
face abstracþie de cele apãrute anterior) se impune
prin câteva merite care o individualizeazã pe
autoare în contextul din ce în ce mai larg al zecilor
ºi sutelor de volume care apar astãzi în întreaga þarã.

Este vorba, desigur, întâi ºi-ntâi de o anume ºtiinþã a
construirii poemelor, care par a veni de undeva din
interiorul trãirii ºi simþirii poetice, fiindcã din acest punct
de vedere poeta deþine un bagaj de sentimente destul de
serios ºi care se cere a fi transpus în metaforã. Iatã, de
pildã, cum sunã sui-generis un poem ce poate fi interpretat
ºi ca artã poeticã: „Poem tardiv ºi tandru,/ mã recunoºti,
mã ºtii?/ Te-am cãutat în lume,/ în necuprins de ape,/ în
file de ninsoare,/ în gãri de anotimp./ …/ Poem uitat,

stingher,/ rãtãcitor, nostalgic,/ o literã la început de lume,/
un nume cu un veac mai mult,/ poem niciodatã sfârºit.”
(Poem niciodatã sfârºit). Dorinþa supravieþuirii spirituale
prin creaþie, prin versul aºternut pe hârtie se conjugã, în
plan mai profund cu meditaþia asupra trecerii

iremediabile a timpului:
„Totul este aºteptare, totul.
ªi clipa/ ne bea prin
fereastra deschisã/ fãrã sã
ºtim, cu toatã lumina/ ce ni
se lipeºte de trup.”
(Aºteptare). Din contextul
gândirii poetice nu poate
lipsi nici reflecþia asupra
condiþiei umane de
muritori: „ªi totuºi,
întâmplarea nu e-
ntâmplare/ Am putea sã
credem/ cã ne tragem din
ea/ ºi totuºi/ ºi totuºi/
suntem urmarea minunii cã
suntem,/ chiar dacã vom
arde numai/ cât o fluturare
de aripi,/ cât o pãrere de
zbor.” (April).

Înzestratã, ca orice poet
autentic, cu marea capacitate de a vedea ºi ceea ce omului
comun îi poate scãpa ori trece abia observat, autoarea
(cântãreaþã ºi d-sa, ca mulþi alþii, a anotimpurilor)
propune pe alocuri un unghi întors pentru privirea
miºcãrilor naturii: „Da, mai e ºi-o primãvarã-a toamnei,/
o singurãtate-n care/ din lacrimi dimineþile-nfloresc/ ºi
se încolãcesc peste orele zilei, / peste clipa prezentã,/ îþi
trebuie doar ochi,/ sã taie întunericul,/ urechi sã asculte/
muzica silabelor uitate/ ori, mai bine, o inimã/ unde sã te
gãseºti/ ºi sã-þi faci mânãstire.” (Primãvara toamnei). În

ambianþa oraºului care condamnã pe oricare locuitor al
lui la anonimat, d-na Vilia Banþa simte adesea nevoia sã
se autodefineascã, sugerând cititorului o personalitate
verticalã ºi inconfundabilã: „Nu sunt deloc naivã,/ cum
credeþi uneori,/ cunosc prea bine aerul/ pe care-l respir,
iluzia/ de care mã prind/ ca de sfoara subþire/ a zmeului
pornit sã se-nalþe// Despic în patru lumea/ sã pot vedea
cu inima,/ cu mintea-n patru anotimpuri ºi-n patru punct
cardinale,/ chiar dacã trec/ neobservatã prin somnul/
oraºului trudit, cu pleoape umflate/ peste nimicuri ºi
dezastre.” (Nu sunt). Sau: „Sunt trecãtorul treaz/ la ceas
de pâine,/ mâinile-mi, sunt grele/ de grâu ºi de grija/
zilei de mâine.// Sunt trecãtorul mut/ sub lumina de
pâine./ Macii picteazã în roºu/ gândurile mele,/ pãmântul,
liniºtea, cerul.// Pe umeri mi se vãd/ urmele aripilor
smulse/ deasupra îngerilor prãbuºiþi.” (Sunt trecãtorul).

Dincolo de cuvinte, în poezia d-nei Vilia Banþa existã
o nostalgie a neîmplinirii ºi totodatã o simbolisticã
ascunsã legatã de „Joia risipirii noastre” (poate referitoare
la o iubire neîmplinitã, poate în legãturã cu o întâmplare
sau un eveniment asupra cãrora pãstreazã tãcere), cum
limpede se relevã într-un poem scris în manierã folcloricã:
„Joia mare fãrã hotar,/ de ambrã ºi de amar,/ joia mea de
iarbã verde,/ nu te-aº rupe, nu te-aº pierde,/ nu te-aº
frânge, nu te-aº da,/ orice numai ai purta,/ De-ai fi salcie
nãtângã,/ strânge-þi umbra sã nu plângã,/ las-o cântec de
zadar/ risipitã-n gând hoinar,/ rãtãcind prin întâmplare,/
risipi-te-aº, risipi,/ joia mea dac-ai mai fi.” (Cântec simplu
de zadar).

Pe un alt palier al aducerilor aminte evocare a locului
copilãriei, a pãrinþilor ºi bunicilor trimite cu gândul la
Ion Pillat, deºi aici tonalitatea este alta. Poeta trece în
revistã „gardul încovoiat de vreme”, „cuptorul de varã”
în care acum doarme un câine, „fântâna cu lanþul mâncat
de ruginã”, „viºinul strâmb” pe care miºunã gândacii
domnului ºi gândul îi alunecã spre verile în care tatãl
cânta acoperind cântecul coasei, pe când copilul care a
fost zburda simþind cã îi cresc aripi pe umeri etc. Limanul
în care sã pot respira; Psalm pentru mama; Vis cu mama;
Acolo, acasã; Ultimul omagiu sunt poeme care se
circumscriu reînvierii, pentru o clipã, a paradisului
copilãriei, pierdut pentru totdeauna – izvor nesecat de
frumuseþe ºi puritate. Volumul, în întregul lui, vine sã
reconfirme virtuþile remarcate, pe bunã dreptate ºi de
cãtre comentatorii cãrþilor anterioare.

Un „sudist” get-beget ni se pare a fi d-l Marian Dumitru
(nãscut la Ciorogârla, lângã Bucureºti la 8 august 1946),
o prezenþã tonicã ºi mereu bine primitã în lumea cercurilor
ºi cenaclurilor literare din Capitalã, autor a unsprezece
volume de poezie, care l-au precedat pe cel recent, Pelerin
în Þara zborului (Editura Betta, 2017).

În ordinea cronologicã a apariþiei lor celelalte cãrþi au
fost: Oglinda nevãzutã, 1993; Cântec din vremea
eclipsei, 1999; Ochiul zimbrului, 2005; Divina muzicã
de uragan, 2008; Faguri sãlbatici, 2009; Eleganþii
atomi ai frumosului, 2011; La o ceaºcã de lunã, 2013;
Les elegants atomes de la Beaute (ediþie bilingvã);
Elegant atoms of the Beauty (ed. bilingvã); Maria
lacrimilor mute, 2014; Fiorul cu inel de aur, 2016.

Avem, aºadar, de-a face cu un poet nu numai
experimentat, ci ºi comentat favorabil de mulþi
recenzenþi, de la Geo Dumitrescu, Ion Dodu Bãlan ºi Ion
Rotaru ºi pânã la Emil Lungeanu sau alþi scriitori din
generaþiile mai noi.

Dacã pentru Ion Rotaru (care i-a consacrat un întreg
subcapitol în istoria sa) Marian Dumitru era considerat
„un liric extrem de lucid”, iar pe Ion Dodu Bãlan îl
cucerise „varietatea tematicã, profunzimea ºi îndrãzneala
gândurilor, noutatea surprinzãtoare a expresiei”, nouã
autorul recentului volum ni s-a relevat mai degrabã ca
un ironist, ca un ins care se autopersifleazã, care priveºte
lucrurile printr-o grilã de umor, adesea amar, nesfiindu-
se sã aducã în poezie chiar ºi evenimente mici din viaþa
literarã ºi din cea a boemei bucureºtene pe care a
frecventat-o alãturi de figuri ajunse celebre în domeniu,
precum Teodor Pâcã, cel cãruia mai demult ºi Tudor
George (Ahoe) îi dedicase un sonet în care, dacã bine ne
aducem aminte susþinea cã „Beþivii mor ca arborii-n
picioare”. Vestitului muºteriu al cârciumilor d-l Marian

Dumitru îi dedicã Balada cãderii cu stil, în care printre
altele scrie: „Nu þipa niciodatã, nu mormãia des,/ Era
ocupat pânã peste cap, cu geloasa/ Gravitaþie,/ Care îl
vrea doar pentru ea:/ Muncea
la pãstrarea echilibrului,/ La
ajustarea verticalitãþii,/ Simþea
cã e drept ca funia în sac,/ ªi
prea bãtea la ochi, la kilometrul
Zero”.

Poezia din acest volum ne-a
amintit de un filon liric care
vine de departe, poate de la
Anton Pann ºi Ienãchiþã
Vãcãrescu, ori poate mai de
încoace, de la Caragiale ºi
Topârceanu, cultivat fiind ºi de
contemporanii noºtri Marin
Sorescu, George Stanca sau Ion
Mureºan, însã reuºitele n-au
fost ºi nu sunt prea multe.

D-l Marian Dumitru are
umor, e spiritual, ºtie sã
braveze chiar ºi atunci când
subiectul/subiectele pe
marginea cãrora gloseazã cu
talent ºi mãiestrie sunt dintre
cele mai serioase, cum se
întâmplã în Ritual cu tãrii în care, nici una nici douã
ciocneºte paharul de „cer” cu Dumnezeu ºi în final
exclamã: „Ei, aºa euforie, mai rar!/ ªi, învioraþi, spargem
paharele/ De zidul dintre noi.”. În alt loc (Nou sub soare)
un poet „ºi-a proclamat Beþia/Senator”. În altã parte
tabloul locantei în care poetul se aflã faþã în faþã cu

Vilia Banþa, poeta care „nu poate

gândi fãrã cuvinte ºi nu poate exista

fãrã nesomnul lor”

Marian Dumitru, poetul care se întreabã

„Ce zaruri sã dea ca sã nu îºi piardã viaþa”

alcoolul e sugestiv: „Aceste puteri, adunate în cupã,/
Vor sã-mi tragã tãcerea de limbã,/ Pentru un scop neclar,
încã, mie./ Mã uit la aceste, numite popular,/ Sticle de
bãuturã,/ Un fel de peºteri verticale cu picturi,/ Iar, de
acolo, vietãþile suprarealiste/ Se uitã la mine,/ Când
bãnuitoare, când mimând lenea.”. Iar ceva mai la vale, în
acelaºi poem vine ºi „morala”: „Pãcat, mare pãcat,/ Pentru
cârciumile închise, ca mine./ Emoþie sub lupa tãriei,/

Clãditã din valuri, vãzduhuri ºi zmei/
ieri cu mânie, astãzi, cu pace./ Vinul te
minte frumos,/ Adevãr de aur, aliat
istoric,/ Dar meritã sã guºti aceastã
înºelãciune./ Paharul plãcut e bun ºi e
rãu:/ E ca diamantul topit într-o vorbã
memorabilã,/ Dar neclarã ca otrava
lentã/ A trecerii timpului.” (Baladã în
limba tãriei).

Din cele spuse pânã aici s-ar putea
crede cã avem în faþã o carte inspiratã
de zeul Bachus, cu subiecte sugerate
de el – ceea ce nu este adevãrat. Sub
masca ironiei de care aminteam se
ascund idei ºi gânduri dintre cele mai
nobile. Totul e sã ºtii sã le descoperi ºi
sã le „citeºti”.

Nu în cele din urmã sunt interesante
ºi fãrã îndoialã originale câteva
definiþii propuse de poet. Astfel
nostalgia este „monstrul sacru al
amintirii”, „poemul este vãpaia-n
transã, ca bobocul/ Din candelabrul
crinului ce fu”, „fericirea” este „ac din
snopul cu fân”, „Inima e podiumul pe

care s-au pupat zeii”, rãzboiul e „un Socrate ispititor”.
Pelerin în Þara zborului (sã fie, oare acest titlu sugerat

de operele lui Brâncuºi, pe care autorul îl aminteºte într-
un loc?) este o carte care se citeºte cu plãcere ºi care-i
oferã cititorului prilejul de a se întâlni nu numai cu o
poezie originalã, ci ºi care îl provoacã la reflecþii.
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farmacist sas, doctorul Honigberger (nume ce va deveni celebrissim
graþie lui Mircea Eliade) îi pune la dispoziþie Luciei numeroase
tratate orientale ce consemnau „un adevãrat sistem filosofic ºi religios,
care te ajutã sã-þi depãºeºti condiþia pe drumul desãvârºirii spirituale”.
În acest fel, calea spre marile revelaþii îi este deschisã.

Dupã o experienþã eroticã petrecutã alãturi de frumoasa Teodora,
Lucia Ferescu va strãbate Europa ºi Egiptul pe care marele
arheolog francez Auguste Mariette tocmai îl decoperta, înlesnind
cunoaºterea unei lumi sacre demult dispãrutã sub furtunile de
nisip.

Se-ntoarce prin Stambul la Bucureºti ºi se consacrã cercetãrii
civilizaþiei dacice în munþii Buzãului ºi în Bucegi, anticipându-l
deci pe Nicolae Densuºianu ºi punând în valoare cunoºtinþele
astronomice ale strãmoºilor neamului ei.

Cãsãtoritã cu prinþul rus Alexandr Kolþov Massolski, aspirant
la tronul imperial al Rusiei, Lucia Ferescu va cunoaºte „biciul
ud” al Ohranei din pricina comentariilor sale nefavorabile la
adresa þarului Nikolai I.

Întoarsã în þarã cu unicul regret cã nu putuse sã consulte
biblioteca þarilor de la Sankt Petersburg, Lucia Ferescu îºi
pregãteºte ieºirea din timp în momentul în care atenþia
protipendadei bucureºtene era atrasã de inaugurarea clãdirii
Teatrului Naþional. Întors de la ceremonie, „polcovnicul Alecu
Ferescu gãsi pe birou un plic cu stema familiei în care se afla
scrisoarea de adio a Luciei”.

Aici se spulberã vraja, pentru a face loc „vrãjilor”...
Avem deja confirmarea însuºirilor de prozator ale lui Petru

Vintilã jr. chiar dacã acestea se vor disipa în urmãtoarele douã
secþiuni ale cãrþii pentru a face loc unui enciclopedism ezoteric în
care se vor reuni „iubirea, magia ºi secretele zeilor” cu „vizitele
extratereºtrilor în relatãrile sacre indiene ºi cele biblice” iar
„fiinþele de luminã ºi hologramele cosmice” vor coexista cu „o
supersocietate a superfiinþelor din universuri multiple”.

Existã ºi un „epilog” plasat în Cetatea Eternã a anului 2060,

când întâlnirea autorului cu Lucia Ferescu urmeazã sã se producã

(în aºteptarea deschiderii bibliotecii Vaticanului) la douã veacuri

dupã ce fata vãzutã în tabloul casei din Uranus dispãruse din

lumea fizicã a Bucureºtilor.

E adevãrat, ea mai apãruse între timp, în 1940, în viaþa lui

Marius Apostolescu, „care absolvise filosofia ºi teologia ºi-ºi

pregãtea doctoratul în istoria religiilor la Sorbona, fiul unic al

bancherului Grigore Apostolescu” cãruia îi mãrturiseºte cã se

aflã în România pentru doar 2-3 sãptãmâni, urmând sã se îndrepte

spre India. De altfel ea este în mãsurã sã prevadã pânã ºi „strãlucita

carierã internaþionalã de istoric al religiilor” care-l aºteaptã pe

Mircea Eliade, savantul pe care Lucia l-a ºi cunoscut de altminteri

„în grãdina unei cârciumioare din cartierul Mântuleasa”, evident

într-o „superbã noapte de iunie” ce nu putea fi decât Noaptea de

Sânziene...

Marius Apostolescu avea sã disparã fãrã urmã, ca ºi

comisarul de poliþie care ancheteazã dispariþia discipolului întru

magie al Luciei Ferescu, frumoasa femeie ce reapare „într-o zi

de octombrie a anului 1988" la Chicago, unde-l interpeleazã pe

Alexandru Teodorescu, „unul dintre învãþãceii preferaþi ai lui

Ioan Petru Culianu, profesor invitat la Divinity School” ºi care

(urmare din pagina 5)
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reuºise „o analizã istoricã eruditã a relatãrilor de pe tot globul

despre cãlãtoriile în alte lumi ºi, mai ales, cele de dupã moarte”.

Evident, Lucia Ferescu este un personaj antrenat în astfel de

cãlãtorii „spre un univers plural, compus din lumi paralele” ºi pe

care Petru Vintilã jr. se strãduieºte sã-l cartografieze cât mai

profund. Ce-i drept, acest demers în care sunt convocaþi mari

gânditori ai planetei ºi se fac abundente referiri la surse ezoterice

excitante pentru gândirea comunã pericliteazã eºafodajul literar

al cãrþii (ºi astfel înþelegem de ce autorul ºi-a subintitulat cartea

„pseudo-roman”)

Personajul Luciei Ferescu rãmâne însã una dintre cele mai

incitante proiecþii ale imaginaþiei unui scriitor care, adolescent

fiind descoperã într-un tablou reprezentarea unei fiinþe ce

„dezvãluie dialogul ascuns ºi totuºi atât de uºor perceptibil între

angelic ºi diabolic, între luminã ºi întuneric, între inocenþã ºi

perversitate, între suav ºi scârnav, între albul imaculat ºi negrul

antracit” (pag. 9).

Aceastã expresia a manicheismului oferitã de frumoasa din

tablou se extinde ºi asupra cãrþii: un imaginar bogat ºi fertil e

contrabalansat de trimiteri cvasipermanente la un fond documentar

ezoteric pe care Lucia Ferescu pare a-l fi parcurs în întregime...

Henri Bergson ne-a arãtat cã „o libertate din ce în ce mai

mare lãsatã miºcãrii în spaþiu” este un lucru vizibil. În schimb,

„ceea ce nu vedem este tensiunea crescândã ºi concomitentã a

conºtiinþei în timp”.

Cartea lui Petru Vintilã jr. demonstreazã cã ºi acest lucru este

posibil prin mobilizarea superioarã a imaginarului.

Poetul Petre Ghelmez (nãscut la 2
martie1932 în comuna Gogoºari),
iubitor al cuvântului scris în paginile
ziarelor vremii ºi-a publicat multe din
versurile sale în periodicele
giurgiuvene, ca semn al iubirii
pãmântului natal.

Rãsfoind colecþia sãptãmânalului
Lupta noastrã, „organ al Comitetului
raional PMR ºi al Sfatului popular al
raionului Giurgiu”, al cãrui prim numãr
a apãrut duminicã, 1 iunie 1954, având
redacþia ºi administraþia la Giurgiu, pe
strada Molotov, numãrul 15, am putut
gãsi, în pagina a treia din ziarul apãrut
la data de 6 februarie 1957, semnãtura
poetului Petre Ghelmez, sub o poezie,
având ca titlu Monument.

Drumul Giurgiului în pâcla surã
Cu oglinzi de apã, trist se pierde,
Din tãcerea nourilor burã
Nevãzutã apa-n iarba verde.

Chirigiul blând, cuprins de vise,
Moþãie-n ºuºleþ pe deal amurgul
ªi-a uitat ferestrele deschise
Opintit în ºleau se-ndoie murgul.

La Gogoºari, un „monument” necunoscut
realizat de poetul Petre Ghelmez

Pâlcuri de ciulini se pierd în urmã
Tresãrind de frig peste cãrare,
Umbrele-nserãrii ies ân turmã
ªi-o pornesc întins la drumul mare.

Am ajuns la „Crucea lui Ilie”,
Murgul sã rãsufle se opreºte…
ªi ciulind urechea, pe câmpie,
El aude vântul cum sporeºte.

Crucea veche strãjuie în noapte,
Omul ei demult este þãrânã,
Cãci de-atunci, din nouã sute ºapte,
I-a fost dat aicea sã rãmânã.

Flãmând ceruse mãmãligã
ªi-a muºcat pãmântul sub rafalã
Câmpul, primãvara parã-l strigã...
Dar el doarme trist ºi nu se scoalã.

Emil
Talianu

Crucea doar, când trec pe înserate
Oamenii spre târg ºoptit le spune,
Despre acele vremi însângerate...
Sã nu-ºi uite, parcã, tot le spune !

O paginã liricã frumoasã din cartea de istorie a acestor locuri,
din pãcate uitatã. Acum 111 ani, un om al pãmântului, din
Gogoºari, a cerut mãmãligã ºi „a muºcat pãmântul sub rafalã”,
ostoindu-ºi foamea. Ce imagine “monument” a creat poetul
câmpiei solare, eroului Ilie.

Din discuþiile purtate cu unii localnici, am putut afla cã mai
rezistã timpului câteva fragmente din aceastã cruce, care zace
lângã un gard, într-o curte. O mãrturie, uitatã de lume, a unui
episod cutremurãtor din istorie, aflat vecinãtatea noastrã, se nãruie.
Rãmâne, pentru veºnicie, monumentul sãpat în cuvinte de poetul
Petre Ghelmez, dintr-o paginã de ziar, îngãlbenitã de trecerea
timpului. Au trecut deja, de când poezia a vãzut lumina tiparului,
61 de  ani. ªi, „crucea lui Ilie” aºteaptã sã fie ridicatã din colbul
drumului, iar numele eroului vlãºcean aºteaptã o primãvarã, în

care sã fie strigat!

Printre cãrþile din biblioteca mea
de suflet se aflã volumul pe care îl
deschid acum, cu emoþie, cu
pietate. L-am numit în gând „biblia
limbii-române”, iertatã-mi fie

sintagma, dar aºa cred ºi astfel vã spun despre cartea primitã de
la profesorul Gh. Bulgãr, devotat cercetãtor al limbii române ºi
al stilului literar. Gh. Bulgãr a fost colaborator îndeaproape al
profesorului Tudor Vianu, la „Dicþionarul poetic al lui M.
Eminescu”.

O dedicaþie pe fila cãrþii mã onoreazã, de când am primit-o ºi
este o dedicaþie simplã, plinã de afectivitatea unui suflet rar:
„Omagiul cordial al lui Gh. Bulgãr”.

Cartea se numeºte Scriitori români despre limbã ºi literaturã.
Este o antologie în care sunt cuprinºi scriitorii noºtri, de la
cronicari, la Nichita Stãnescu, cu opinii despre limba maternã,
limbã în care au vorbit, au scris cei din neam cu noi, iar cei cu har
au creat opere literare valoroase; este „o carte de înalte delectãri
ºi de mult folos”, aprecieazã în prefaþã Perpessicius, în anul
apariþiei cãrþii, în 1967.

 Eu am folosit aceastã „biblie” ca suport de texte ºi idei la
realizarea emisiunilor „Vorba dulce româneascã”, (între anii
1997-2005, la Radio România Cultural), la care a participat ºi
prof. Gh. Bulgãr ºi deseori lângã el s-a aflat poetul Petre
Ghelmez, amândoi pasionaþi de creºterea ºi cultivarea limbii
române. Petre Ghelmez chiar se mãrturisea astfel: „ºansa mea
în literaturã a fost limba românã”...

Cartea lui Gh. Bulgãr mã ajutã ºi astãzi, rãmâne pentru mine o
carte de cãpãtâi, în care gãsesc cu adevãrat „înalte delectãri ºi

mult folos”... vãd cât ºi cum au preþuit-o creatorii români, prin
secole, prin istorie. Din epoca veche vin, cu înþelepciunea lor
despre originea ºi bogãþia limbii ce-o vorbim, Varlaam, Simion
ªtefan, Dosoftei, Antim Ivireanu alãturi de ei fiind ºi tipograful
Coresi.  Îi auzim spunând:  „cuvintele trebuie sã fie ca banii,
banii aceia sunt buni, care îmblã în toate þãrile, aºa ºi cuvintele,
acelea sunt bune care le înþeleg toþi”. ªi  tot cronicarii aduc
aminte ºi despre originea latinã a limbii noastre, spunând cã:
„toþi de la Râm ne tragem...”

Vin la rând în carte gânditorii ªcolii
Ardelene, cu bogãþie de idei despre limba
strãmoºeascã, apoi Vãcãreºtii, pânã la Anton
Pann, vine Eminescu, Junimea, marii critici
ºi istorici literari  de la Titu Maiorescu, la
Ibrãileanu, Densuºianu, Iorga, Lovinescu,
Pompiliu Constantinescu, Perpessicius,
Vianu, Cãlinescu, Vladimir Streinu, C.
Noica... Ultimul care semneazã în carte este
Nichita Stãnescu, cu memorabila sa cugetare:
„Limba românã e Patria mea”.

Aduc în aceastã paginã ºi alte câteva
gânduri ale creatorilor români, iubitori de
neam ºi limbã. Îl citez, în anul bicentenarului
naºterii sale, pe Vasile Alecsandri, care scrie,
la pagina 16 din cartea citatã, astfel: „Limba
românã este o forþã, pentru cã ea este limba
maternã”, iar la pag. 92 mã opresc la  aceastã
bijuterie de comentariu:

Limba este tezaurul cel mai preþios pe
care îl moºtenesc copiii de la pãrinþi,
depozitul cel mai sacru lãsat de generaþii
trecute ºi care meritã sã fie pãstrat cu
sfinþenie de generaþiile ce îl primesc. Ea este
cartea de nobleþe, testimoniul de naþionalitate al unui neam,
semnul caracteristic prin care membrii aceleiaºi familii se
recunosc în marea diversitate a popoarelor din lume...altarul
în jurul cãruia se adunã cu inimi iubitoare ºi cu simþirea de
devotament unii cãtre alþii... iar a te atinge de acest altar este o
profanare!

În cartea lui Gh. Bulgãr am gãsit ºi „Scrisoare cu tibiºirul”,

autor Tudor Arghezi... un poem în prozã despre cuvintele limbii
române. Iatã un scurt fragment.

Un cuvânt numeºte, alt cuvânt îl pune în miºcare, un alt cuvânt
îi aduce lumina. Un cuvânt cântãreºte un miligram ºi alt cuvânt
poate cântãri greutatea muntelui rãsturnat din temelia lui ºi
înecat în patru silabe. Cuvinte-fulgi, cuvinte-aer, cuvinte-metal...
cuvinte întunecate ca grotele ºi cuvinte limpezi ca izvoarele
pornite din ele... într-un cuvânt se face ziuã ºi alte cuvinte

amurgesc... cuvintele scapãrã ca
pietrele sau sunt moi ca melcii....
Chimia aplicatã în culori ºi parfume
este o copilãrie, comparativ cu
imaginile foarte vechi pe care le
realizeazã cuvintele de la primele
cântece ºi basme despre Dumnezeu
ºi om.

De la poetul Eminescu am ales unele
sentinþe-scurtissime, adevãrate
aforisme despre limbã ºi stil, aºa cum
au fost ele adunate de Gh, Bulgãr,
desigur, alãturi de multe altele, mai
ample, din manuscrisele  poetului sau
din revista Timpul.

„Limba românã la sine acasã e o
împãrãteasã bogatã...”; „Noi nu
suntem stãpânii limbei, ci limba e
stãpâna noastrã... este însãºi floarea
sufletului etnic al românimii...”;
„Limba strãmoºeascã e o muzicã ºi
ea ne atmosferizeazã cu alte timpuri,
cu timpuri în care unul s-au fãcut
poporul ºi una limba...”; „Limba ºi
legile ei desvoltã cugetarea...”

Fiecare dintre textele cãrþii Scriitorii români despre limbã ºi
literaturã, antologie de mare valoare alcãtuitã de prof. Gh. Bulgãr,
este un omagiu adus creatorilor care, cu asupra de mãsurã s-au
aplecat, cu evlavie,  cãtre limba maternã, strãmoºeascã, prin
scrierile lor dar ºi prin gândurile sensibile privind aceastã
frumoasã „floare” de origine latinã, pe care o celebrãm, la 31
august: ZIUA LIMBII ROMÂNE.

pornind de la o

dedicaþie...

Limba
românã

Romanita-Maria
Stentel, ,

,
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Vizitatorul marelui muzeu parizian Louvre poate remarca uºor
faptul cã odatã intrat în incinta imensei clãdiri, o bunã parte a
compactei mase a celor ce ºi-au propus sã facã cunoºtinþã cu
capodoperele aflate pe simeze se îndreaptã foarte grãbiþi spre
sala unde se aflã opera lui Leonardo da Vinci, mult adorata
Giocondã, neglijând în precipitarea lor mari valori care se aflã în
proximitate.

Pentru vizitatorul Florenþei este la fel de uºor
sesizabil fenomenul asemãnãtor, petrecut însã
pe strãzile minunatului oraº, coborât parcã din
basm. Existã o mare afluenþã de public cãtre
Accademia, acel sãlaº de culturã dedicat
sculpturii, înfiinþat în anul 1783. Grupuri de
elevi aflaþi în vacanþã cu profesorii lor, cete de
turiºti de prin toatã lumea împreunã cu ghidul
lor purtând un semn de recunoaºtere într-un
proþap, familii mai mult sau mai puþin
numeroase, cupluri venite de mai ºtiu unde cu
rucsacul în spate, consultând hãrþi ºi telefoane
mobile, toþi se îndreaptã cãtre acel obiectiv
turistic în care se gãseºte expusã o lucrare
coborâtã parcã din sferele divine, acel David,
sculpturã de referinþã în opera marelui pictor,
sculptor, arhitect, poet ºi cercetãtor al trupului
uman care a fost Michelangelo Buonarroti,
amplasatã iniþial în faþa Palazzo Vecchio, unde
astãzi este o copie.

Pentru realizarea acestei perfecþiuni, artistul
florentin a disecat la lumina opaiþului corpul
uman, riscându-ºi libertatea. A reuºit astfel, cu
o mare precizie, sã transpunã corpul uman, dar
nu numai prin descripþia anatomicã, ci ºi prin
farmecul proporþiilor ºi al integrãrii fiecãrei
componente a strucþurii corporale în ansamblul
somatic al individului. Minunãþia este
tranformarea staticului într-un paralelogram
dinamic al forþelor dezvoltate de cãtre sistemul
muscular, ceea ce dã viaþã statuii.

Studiul anatomiei l-a pasionat pe Michelangelo. Dar cum sã
cunoºti corpul uman altfel decât disecând, aflându-i componenþa
intimã? Ori, acest lucru era imposibil în acea vreme. Biserica
interzicea drastic studiul prin disecþie al corpului uman. Inchiziþia
nu ierta un astfel de „mare pãcat”. ªi totuºi... Un alt mare
renascentist ºi în acelaºi timp contemporan cu Michelangelo,
mereu neliniºtitul Leonardo da Vinci, practica ºi el disecþia cu
folos, dar nu numai pentru arta lui, ci ºi pentru ºtiinþele medicale,
fãcând diferite remarci citate ºi
astãzi în marile tratate de anatomie,
ba mai mult, fãcând chiar
descoperiri cum ar fi aceea a
sinusului frontal, element
necunoscut pânã la el.

Cercetãrile sale în domeniu,
precizia desenului ca ºi a genialului
Michelangelo, vor constitui o
solidã fundamentare pentru
flamandul Andreas Vesalius, cel
care va contrazice concepþiile
tradiþionaliste ale lui Galien,
punând piatra de temelie la studiul
morfologiei corpului uman.

La 26 de ani, tânãrul Michelan-
gelo va primi din partea Republicii
Florentine comanda unei statui
dedicatã lui David, cel devenit
Rege al Israelului.

Cine era acest personaj fascinant,
David? Era al doilea rege iudaic,
urmaº al lui Saul (1015-975 î.Hr.),
învingãtor al filisteienilor ºi care
cucerind Ierusalimul va face din el
capitalã a regatului. David a fost
considerat un mare poet, atribuindu-
i-se compunerea de cânturi
religioase ºi de psalmi. Rãmâne în
legendã prin victoria sa asupra
gigantului Goliath.

Cine erau filisteienii? Un popor indo-european instalat în
secolul al XII-lea î.Hr. în Palestina, de la fâºia Gaza la muntele
Carmel. Puterea lor militarã reprezenta pentru Israel un continuu
pericol. De aceea David îi va supune.

Pentru tânãrul artist nici nu se putea ceva mai potrivit. Era de
pe acum preocupat de ideea de frumuseþe ºi de redarea acesteia
în materialul sculptat, pe care cãuta sã-l însufleþeascã. Era din ce
în ce mai apreciat ºi cu toatã tinereþea se impusese drept un
sfãtuitor al celor din jur. Se maturizase în ambianþa neoplatonicianã
de la Curtea Medicis. Frumuseþea era conceputã drept o reflectare
a lumii divine asupra lumii pãmântene.

Artistul era convins de obþinerea unei frumuseþi „superioare”
utilizând în acest scop elementele din naturã, imaginaþia, ideile
artistice însuºite, nedând importanþã acelei copii exacte a naturii.
Acest lucru l-a fundamentat prin disecþii, obþinând îngãduinþa
pentru acest act greu pedepsit în schimbul operei sculptate a lui
David, un ideal care întruchipeazã acea frumuseþe superioarã
într-o operã de referinþã a culturii mondiale.

A muncit în stilul marilor robi ai artei, zile ºi nopþi, timp de trei
ani. Era într-atât de istovit dupã o zi de muncã, încât se culca
îmbrãcat ºi încãlþat, pe un pat de scândurã în atelierul friguros, de
multe ori nemâncat, cu gândul de a se trezi dis de dimineaþã pentru

a relua cioplitul la colosul din marmurã, înalt de patru metri.
În 1504 statuia va fi amplasatã în faþa Palazzo Vecchio din

Piaþa Signoriei, drept un simbol al libertãþii cucerite de cãtre oraº
ºi hotãrârea popularã de a pãstra cu fermitate acest bun dobândit

prin luptã.
Eroul biblic, mutat apoi în Accademia, avea privirea unui

luptãtor hotãrât sã învingã. O serenitate asociatã cu un trup atletic,
în care muºchi încordaþi ºi o rotire brusca a corpului ºi a mâinilor
care prind praºtia ºi piatra care-l va înfrânge pe Goliath, par a
declanºa gestul într-o clipitã.

Accademia, creatã în 1784 de catre Arhiducele Pierro Leopold,
va fi mãritã în secolul urmãtor. În 1873, arhitectul Emilio de

Fabris va proiecta podiumul pe care va fi amplasatã opera, ceea
ce va conferi o mai somptuoasã perspectivã ºi în acelaºi timp o
mai mare securitate faþã de curiozitatea ºi entuziasmul vizitatorilor.

În Accademia se mai gãseºte ºi lucrarea cu cei patru prizonieri,
care se aflã în grãdina Boboli de la Palatul Pitti. Spre deosebire
de David, care este perfecþiunea prelucrãrii în marmura de Carrara,
aºa cum Brâncuºi a atins perfecþiunea polizãrii în Mãiastra,
aceºti patru eroi au fost lucraþi de Michelangelo în tehnica „non
fini”, urmele dãlþii Maestrului fiind evidente, ceva desigur voit,
traducând lupta dintre materie ºi spirit.

Înconjuratã de tapiserii flamande ºi o bogatã colecþie de picturã
(sec. XIV-XVI), piesa care uimeºte prin genialitatea creaþiei
rãmâne epicentrul frumuseþilor din expunere.

Subiectul David a fost abordat ºi de alþi maeºtri ai Renaºterii,
dar chiar ºi din perioada contemporanã, câteva dintre aceste opere
aflându-se pe malurile cetãþii de pe Arno.

Maestru al lui Michelangelo, Donatello i-a dedicat anticului
rege douã statui aflate astãzi la Muzeul Naþional Bargello din
Florenþa. Prima a fost lucratã din marmurã, fiind realizatã prin
1409. Dupã trei decenii, marele maestru care a realizat celebra
statuie ecvestrã a condotierului Gatamelatta, va realiza o a doua
lucrare în bronz întruchipând personajul biblic.

Cinci mari maeºtri ºi un personaj: David
Florin COLONAª

Prima lucrare a fost iniþial plasatã la Santa Maria del Fiore,
vecinã cu absida Sfântului Isaiia, opera lui Nanni di Banco.
Tânãrul Donatello ºi-a dat seama, însã, cã proporþional era prea
micã. Dupã ce a fost depusã în magazie, va fi repusã la Palazzo
Vecchio. Degajând o alurã religioasã ºi totodatã un simbol civic
ºi politic, va fi socotitã o emblemã a oraºului.

Lucrarea în bronz, comandatã de Cosma cel Bãtrân, se aflã
astãzi în Palatul Medicis-Riccardi ºi a fost socotitã de poporul
revoltat drept simbol al Republicii Florentine.

Opera, având un metru ºi jumãtate
înãlþime, reprezintã o noutate în modul de
reprezentare. Nu este vorba despre un
luptãtor. Un tânãr gracil, nud, degajat, cu
privire seninã, timidã, purtând o pãlãrioarã,
într-o atitudine triumfãtoare, strivindu-l pe
gigantul Goliath. Sabia sa simbolizeazã
virtutea civicã ºi triumful locuitorilor asupra
nãvãlitorilor. Poziþia lejerã a eroului biblic,
mâna în ºold, gamba flectatã ºi acea
destindere a corpului întruchipeazã
sculptural forþa personajului, transmiþând
privitorului forþa locuitorului cetãþii
florentinilor.

Marele sculptor Gian Lorenzo Bernini
(1598-1680), totodatã ºi arhitect, a lãsat
opere memorabile. Maestru al barocului
monumental ºi decorativ, a lucrat un timp
ºi în Franþa, unde fusese poreclit
„Cavalerul”, proiectând faþade ale Palatului
Louvre, din pãcate nerealizate.

La mai bine de o sutã de ani dupã
Michelangelo apare un nou David dupã
David, într-o nouã interpretare. La comanda
cardinalului Scipione Borghese, sculptorul
va face mai multe încercãri (personajul biblic
fiind în poziþie verticalã, nemiºcat, dar în
acelaºi timp gânditor). Personajul pare a fi
însã în plinã acþiune, cu muºchii bine
evidenþiaþi, cu un torace de luptãtor, ceea ce
îi conferã o forþã, un curaj ºi o concentrare

cu totul aparte, exprimând perfecþiunea trupului supus forþei
spiritului.

Dinamica sa este opusã statismului precedentelor creaþii,
arãtând cã opera este capabilã sã transmitã în exterior ºi sã
surprindã pe privitor prin tehnicã, dar ºi prin mesaje ºi simboluri,
dar mai presus de orice emanând frumuseþea esteticã.

Un alt maestru, binecunoscut prin statuia ecvestrã aflatã la
Veneþia a condotierului Bartolomeo Colleone, florentinul
Verocchio a realizat ºi el un David expus, de asemenea, la Galeria

Bargello, piesã turnatã în bronz la 1476.
Talent multilateral, ca toþi cei din epocã,
pictor ºi giuvaergiu, a lãsat opere de
referinþã, între care ºi statuia lui David,
înaltã de circa 1,30 metri, realizatã la 30
de ani dupã Donatello. Sculptorul va
continua linia triumfãtoare a
adolescentului, dând eroului o expresie
mai copilãreascã, mai fragilã, mai
androginã, simbolizând prin aceste
trãsãturi virtutea civicã a Florenþei, oraº
mai mic decât Milano ori Roma, dar
foarte tenace, eroic în disputele cu
inamicii. David are o tunicã scurtã ºi
un bust cu un piept dezgolit specific
luptãtorului, dovedind caracterul ferm
al tânãrului hotãrât sã se sacrifice pentru
libertatea comunitãþii.

Opera a fost comandatã de Pierro de
Medicis. Capul lui Goliath este þinut între
cele douã labe ale picioarelor. Se zice ca
opera a fost luatã de Guvernul florentin
ºi depusã apoi în Palazzo Vecchio ºi cã
ar fi chiar vorba de faimosul sãu elev
Leonardo da Vinci, care i-ar fi servit drept
model profesorului.

Tema abordatã de maeºtri continuã
pânã în secolul trecut, când în 1935
modernistul Giacomo Manzu prezintã
un nou David, într-o posturã ºi o
expresivitate artisticã absolutamente

necunoscutã ºi neluatã în calcul, fiind vorba de o întoarcere de
360 de grade faþã de trecut. O adevãratã provocare în bronz a
barocului. Un tânãr într-o atitudine dramaticã, singur, aflat în
faþa unei imense responsabilitãþi, semnificând forþa, siguranþa ºi
semeþia omului tânãr, hotãrât sã lupte cu forþe superioare lui.

Un David în faþã cu un uriaº pe care-l va înfrânge ºi un privitor
cãruia îi solicitã participarea, teama sau compasiunea. Este un dialog
permanent, operã de artã – privitor, în toate cele cinci mari abordãri
ale subiectului, care transmit la unison acelaºi mesaj: Victoria.

Cinci artiºti grandioºi prin operã, care au cãutat sã ilustreze
acelaºi simbol al forþei individului ºi al societãþii în care trãiau,
cãlãuziþi de voinþa de neînfrânt a izbânzii.

Dacã peste veacuri marele scriitor italian, laureat al Premiului
Nobel, Luigi Pirandello, avea sã scrie piesa de teatru ªase
personaje în cãutarea unui autor, putem afirma, extrapolând
domeniul artistic, cã fiecare statuie care-l reprezintã pe legendarul
personaj ºi-a cãutat autorul, aflându-l cum nu se putea mai bine
în noianul de mari talente pe care mirabilul ev mediu l-a oferit
umanitãþii.

(Au fost folosite date ºi fotografii din publicaþia Nuita, nr. 1,

2018. Cu cele mai alese mulþumiri Redacþiei.)

BerniniMichelangelo

Manzu

Bartolomeo Colleone
DonatelloDonatello
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ÎNTREGIRI LA

BIOBIBLIOGRAFIA

LUI NICOLAE

CANTONIERU
Biobibliografia prozatorului ºi publicistului Nicolae

Cantonieru (n. 13 martie 1899, Giurgiu – m. 13 octombrie 1935,

Giurgiu) este incompletã ºi, fireºte, derutantã prin impreciziile

ce le conþine.

Autor al unei singure cãrþi, Întâmplãri omeneºti1, publicatã

în Braºov, unde funcþiona ca locotenent de administraþie într-o

unitate militarã, Nicolae Cantonieru a desfãºurat o intensã

activitate publicisticã în paginile revistelor Ritmuri, Braºovul

literar ºi artistic ºi Frize, pe care a coordonat-o alãturi de Mihai

Chirnoagã, Aurel Marin ºi adolescentul ªtefan Baciu.

Atmosfera culturalã ºi literarã a Braºovului din acei ani ºi

contribuþia fiecãrui scriitor au fost evocate, cu exactitate ºi

simpatie, de poetul ªtefan Baciu în cãrþile sale de

memorialisticã, Praful de pe tobã2 ºi Microportrete3.

Tânãrul Nicolae Cantonieru a colaborat ºi la alte reviste ºi

ziare din þarã, printre care menþionãm Adevãrul literar ºi

artistic, Foc tânãr, 13, Pãmântul, Viaþa literarã ºi altele.

Moartea prematurã nu i-a îngãduit sã finalizeze proiectele

celor douã romane, începute ºi, parþial, publicate prin revistele

literare ale timpului, iar prietenul sãu, Mihail Chirnoagã nu a

izbutit sã tipãreascã nimic din manuscrisele rãmase de la

Nicolae Cantonieru.

Informaþiile, ºtirile ºi necrotextele publicate la moartea lui

Nicolae Cantonieru conþin, în linii clare ºi sigure, portretul

unui prozator înzestrat ºi a unui caracter de necontestat.

Elocvent, în acest sens, este ºi necrologul4 lui Ion ªtefan,

poet, publicist ºi redactorul revistei Flux din Covasna.

*

Nicolae Cantonieru a murit în ziua de 13 octombrie 1935

într-o margine zdrenþãroasã a Giurgiului ºi a fost îngropat fãrã

discursuri ºi pompe, pe care le merita poate mai mult decât

alþii.

Acela care ar fi chemat mai degrabã ca sã-i fixeze viaþa

zbuciumatã, aici, în rândurile acestea pe care le împrejmuim cu

negru, este desigur d[omnu]l Mihai Chirnoagã, al doilea

susþinãtor al fostelor Frize, însã cum anumite „javre” îi

pândesc orice miºcare din umbrã, el nu poate, cel puþin

deocamdatã, sã facã o asemenea treabã.

Sunt sigur cã de acolo de unde stã acum, Nicolae

Cantonieru îmi va ierta aceastã ieºire poate la nelalocul ei în

rândurile de faþã, cãci l-am ºtiut înþelegãtor ºi drept.

Era atât de înþelegãtor ºi atât de drept, încât n-a pregetat sã

ºfichiuiascã de la tribuna Frizelor peste sfârcul nasului tuturor

acelora care lui i se pãrea cã ºi-l întind prea mult, fãrã motiv.

Nu accepta compromisuri ºi nu-i pãsa dacã cel pus la

punct era un potentat al literelor sau nu.

L-a dezgustat necinstea ºi învârteala dosnicã ºi le-a scuipat

aºa cum ºi-a scuipat pânã la urmã plãmânii.

ªi atunci nu este de mirare cã nu putem culege decât foarte

puþine regrete presãrate pe mormântul lui.

(Acest necrolog se transcrie din revista Junimea literarã,

Cernãuþi.)

O NOUÃ CONTRIBUÞIE

LA BIBLIOGRAFIA LUI

VASILE MILITARU

Unul dintre imperativele fundamentale ale istoriei literare

actuale este, desigur, cunoaºterea integralã a operei scriitorului

despre care se gloseazã. Identificarea, cu exactitate, a cãrþilor pe

care le-a publicat, a revistelor ºi ziarelor la care a colaborat ºi,

fireºte, a tuturor reacþiilor critice despre opera ºi autorul ei.

Un caz special îl constituie Vasile Militaru (n. 21 septembrie

1886, Dobreni, jud. Giurgiu – m. 8 iulie 1959, Ocnele Mari)

care este cunoscut biografilor, cercetãtorilor ºi istoricilor literari

doar ca poet.

Cercetarea presei literare ºi nonliterare din perioada interbelicã

ne oferã surprize din cele mai interesante, în aceastã ordine de

idei, privind recuperarea.

Recent, prin consultarea unor calendare, almanahuri, albume,

crestomaþii ºi alte tipuri de cãrþi, am identificat o prozã a lui

Vasile Militaru, Niculãiþã, în Calendarul revistei „Universul

copiilor ºi al tineretului” pe anul 1932, p. 58–60, scrisã cu

talent ºi elaboratã cu minuþiozitate, asemenea altor proze din

literatura naþionalã, având ca temã morala sub diversele ei aspecte.

Cunoscãtor profund al psihologiei lumii rurale, Vasile

Militaru evocã, cu voluptate, pornirile ºi acþiunile lui Niculãiþã ºi

ale lui Moº Marin, care, în final, izbuteºte sã compatibilizeze

dihotomiile existente între cele douã familii.

Impresioneazã, dintru început, profilurile celor douã

personaje, Niculãiþã ºi Moº Marin, care reprezintã, de fapt, o

lume ruralã aflatã întrun evident proces de descompunere

materialã ºi moralã.

Vasile Militaru, afirmat ºi cunoscut ca poet meritoriu, apare,

astfel ºi în ipostaza de prozator ce posedã reale calitãþi de evocator

al unei lumi aflatã în continuã schimbare.

NICULÃIÞÃ
de V. Militaru

Pãrinþii lui Niculãiþã erau niºte oameni rãi afarã din cale ºi

gãseau prilej sã se certe mereu cu bietul moº Marin, vecinul lor,

pentru te miri ce lucru de nimic: ba cã porcul lui moº Marin le-a

intrat în grãdinã ºi le-a mâncat cartofii; ba cã salcâmul din curtea

aceluiaº[i] moºneag îºi scuturã vara florile ºi toamna frunzele în

fântâna lor ce se aflã lângã gard, tocmai sub ramurile salcâmului;

ba cã pisica moºului le mãnâncã bobocii ãi mici de raþã, – ºi

pentru multe alte motive pe care pãrinþii lui Niculãiþã le gãseau cu

nemiluita, ºi dintre care prea puþine erau îndreptãþite, pe când

cele mai multe erau numai nãscociri duºmãnoase, ca sã facã viaþã

amarã bietului moº Marin.

Din multã rãutate ce aveau în suflet, cei doi pãrinþi îndemnau

mereu pe Niculãiþã al lor, – care era elev în clasa patra primarã –

, ba sã dea cu pietre seara, în geamurile moºului; ba sã-i fure

zarzãrile ºi nucile din grãdinã; ba sã-i mânjeascã pereþii casei cu

pãcurã, – ºi multe alte rele, pe care bãiatul le fãcea cu mare

plãcere din douã pricini: întâi, pentru cã – vorba veche – „aºchia

nu sare departe de trunchi”, adicã pentru cã semãna ºi el la suflet

cu pãrinþii lui ºi, al doilea, pentru cã era îndemnat la acele fapte

de cãtre pãrinþii lui.

Bietu moº Marin le vedea ºi le auzea pe toate, dar se fãcea cã

n-aude, nu vede, – bun din fire cum îl lãsase Dumnezeu.

În dupã amiaza unei zile de iulie, când, din cauza cãldurii,

pânã ºi câinii suflau greu, cu limba scoasã, deºi culcaþi la umbrã,

Niculãiþã s-a dus sã se scalde în apa Sabarului, ce curgea chiar pe

la spatele grãdinii lor.

Cum plouase o sãptãmânã în ºir, apa venise mare, dar

Niculãiþã, neluând în seamã acest lucru, s-a azvârlit în apã ºi,

cum nu ºtia sã înoate, fu luat repede de ºivoi. Bãiatul vãzând cã

e gata sã se înece, a început sã þipe cât îl lua gura, cerând ajutor.

Nu era însã nimeni pe acolo ºi Niculãiþã vãzu cu groazã cã în

curând avea sã fie târât în „bulboaca” cea adâncã ce se gãsea ceva

mai la vale, sub ramurile aplecate ale unei sãlcii bãtrâne. Cine

intra în acea bulboacã ºi nu ºtia sã înoate zdravãn, se ducea pe

copcã. Mulþi copii ºi chiar flãcãi se înecaserã acolo. Copilul þipã

ºi mai înspãimântãtor, dar nimeni... Începu sã înghitã apã, cãci i

se sleiserã puterile ºi mai avea ca vreo zece paºi pânã sã intre în

bulboacã.

Deodatã rãsãri moº Marin pe mal ºi, vãzând ce se petrece, îºi

azvârli doar pãlãria pe iarbã ºi sãri în apã, în cãmaºã cum era.

Dar pe Niculãiþã îl ºi trãsese bulboaca ºi rãsucindu-l de douã-

trei ori, când cu capul, când cu picioarele în sus, îl sorbise în

adâncul ei.

Moº Marin se azvârli ºi el în bulboacã.

Braþele lui rãscolirã apa clocotitoare, cãutând pretutindeni

copilul ºi în câteva clipe îl prinserã. Fu scos afarã pe mal, mai

mult mort, cu pântecul tobã de multã apã ce înghiþise ºi moº

Marin îl luã numaidecât de picioare ºi începu sã-l învârteascã, cu

capul în jos, pânã ce Niculãiþã prinse a da afarã apa ce bãuse.

Când se dezmetici niþel ºi deschise ochii, vãzu pe moº Marin

ud leoarcã ºi pricepu cã el îl scãpase de la înec.

Moºul îºi scoase din brâu tabacherea în care pãtrunsese apa

ºi îºi întindea la soare tutunul pe iarbã, sã se usuce, privind cu

bunãtate la Niculãiþã.

„Cum? tocmai moº Marin, cãruia eu ºi alde tata i-am fãcut

atâta rãu, m-a scãpat de la moarte? De ce nu m-a lãsat sã mã înec

ºi, astfel, sã scape de mine, sã nu-i mai sparg geamurile, sã nu-

i mai mânjesc pereþii cu pãcurã?!”

Întrebându-se toate acestea ºi negãsind rãspunsul, bãiatul

rãmãsese cu ochii pironiþi asupra moºneagului, fãrã sã poatã grãi

mãcar un singur cuvânt.

Dar bietul moº Marin a înþeles ce gânduri se învârtesc în

mintea copilului ºi zâmbindu-i prieteneºte, îl întrebã dacã se

simte bine, apoi îi zise: „Acum du-te acasã, fãtul meu, dar sã nu

spui ce þi s-a întâmplat cã are sã te batã taicã-tu”.

Niculãiþã nu se clinti din loc, ci se întrebã iarãºi în sine, din

ce în ce mai uimit:

„Ce fel? omul acesta care mi-a scãpat viaþa, în timp ce eu îi

eram duºman, nu mã lasã nici mãcar sã spun acasã cât bine mi-

a fãcut?!” ºi Niculãiþã izbucni într-un plâns cu sughiþuri, apoi se

duse la moºneag, îi sãrutã mâinile ºi obrajii, cãzu în genunchi ºi

abia putu sã spunã, printre hohote: „Iartã-mã, moº Marine ºi

Dumnezeu sã-þi rãsplãteascã binele ce mi-ai fãcut!”

Peste puþin timp, pãrinþii lui Niculãiþã, aflând de la el ce i s-

a întâmplat, se duserã umiliþi ºi ruºinaþi la moº Marin, cãruia îi

cerurã [i]ertare de toate relele câte îi fãcuserã, – în schimbul

cãrora moºneagul nu se pricepuse ºi nu putuse sã le facã altceva

decât „binele acesta mare” – cum ziceau ei, – la care moºneagul

rãspunse blând, întinzându-le mâna frãþeºte:

„Numai Dumnezeu poate sã facã bine; noi oamenii facem ce

ne taie capul”, – apoi îºi aprinse liniºtit luleaua, trãgând cu poftã

fumuri din tutunul, mai adineauri ud.

(Aceastã prozã se transcrie din Calendarul revistei

„Universul copiilor ºi al tineretului” pe anul 1932.)

1 Nicolae Cantonieru, Întâmplãri omeneºti, Braºov, Editura

„Frize”, 1934.
2 ªtefan Baciu, Praful de pe tobã. (1918-1946), Honolulu, Mele,

1980.
3 Idem, Microportrete, Honolulu, Mele, 1984.
4 Ion ªtefan, Nicolae Cantonieru în Junimea literarã, 24,  nr.

10-12, octombrie-decembrie 1935, p. 390 (Necrolog).

INSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTII,,,,,

Nicolae Scurtu
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Serban Codrin,

Victoria Milescu

Trebuie sã mãrturisesc din
capul locului, poetul George
Cãlin îmi este un vechi prieten
literar, cu toate cã el nu cunoaºte
sau nu recunoaºte. Evadat
dintr-un Feteºti, care nu are
altceva mai bun de arãtat lumii
decât un nod în gâtul cãilor
ferate, nici mãcar cârciumi
boeme, în lipsa poeþilor locali,
însã blagoslovit în acte publice
ca loc de naºtere al sculptorului
de geniu Ion Vlad (1920-1992),
alãturi de Brâncuºi – cel dintâi
gigant valah al artei volumelor,
George Cãlin a ajuns locuitor/
înlocuitor al municipiului

Urziceni, oraº aureolat de numele romancierului Constantin Þoiu
(1923-2012) ºi al lui Alexandru Bulandra, gânditor ºi eseist,
care a demonstrat logic, cu uneltele ideologiei, filologiei, esteticii,
folcloristicii, istoriei literare cã Vasile Alecsandri este astralul
autor al epopeii epice/baladei Mioriþa, în dauna baciului anonim
din Soveja Vrancei, pomenite fie-i neamul, stâna ºi vrednicia,
însã nu poezia.

Nu ºtiam cã poetul, mai nou, romancierul George Cãlin a
absolvit pe vremuri Academia de studii social politice „ªtefan
Gheorghiu”, Facultatea de ziaristicã, dovadã cã a învãþat carte
serioasã de vreme ce a ajuns diplomat de carierã, cu studii speciale
în România, Ungaria, Austria. A debutat în revista „Arcadia”,
Slobozia, 1976, an când eu deveneam director al Bibliotecii
judeþene-Ialomiþa, apoi, din nou, profesor navetist dintr-o uºã de
ºcoalã în uºã de autobuz. Dupã 1999, George Cãlin ºi-a clãdit
drumul editorial, publicând volum dupã volum, imposibil de
numãrat, ºi colectând zeci de diplome de excelenþã ºi de
recunoaºteri publice, trofee mari, medii ºi mai mici, medalii de
protector al artelor, de care este foarte mândru, iniþiator ºi director
de festivaluri ºi de concursuri dedicate inclusiv lui Nichita
Stãnescu, reperul sãu poetic, de sesiuni de comunicãri, de reviste
de culturã ºi civilizaþie, de reviste de informaþie, de atitudine, de
reviste ºcolare ºi al unei cunoscute reviste, „Apollon”. Când le
face pe toate nu ºtiu, însã scrie, antologheazã, editeazã,
organizeazã, ajutat inclusiv de fiica sa, Anca Elena Cãlin, este
prezent în multe capitale, cãlãtorind în permanenþã cu automobilul
ºi avionul, cunoaºte pe toþi, scriitori, stewardese, hotelieri,
poliþiºti de frontierã.

La Cofee Shop Zebranno din Urziceni, cu prietenii Societãþii
culturale Apollon ºi ai revistei, la o cafea cu patronul mitologic,
George Cãlin pune la cale aproape sãptãmânal, luni, seri de
poezie ºi muzicã, medalioane literare, încât, susþin unii iniþiaþi,
„Nu ai fost la Zebranno? Nu exiºti!” (poetul Florin Costinescu).
Aflasem pe cãi oculte, de telegrafie fãrã fir, cã niºte „poeþi” ai
Sloboziei fuseserã invitaþi, prin urmare eu nu existam. Prin
intervenþiile doamnei Clementina Tudor, directorul Centrului
Cultural „Ionel Perlea” ºi ale artistului fotograf Florin Floreanu,
m-am pomenit într-o luni seara la „o cafea”, într-o salã arhiplinã,
cu un George Cãlin, orator desãvârºit, în mare febrã poeticã.
Prezenþa mea a surprins lumea subþire din inima oraºului, toþi,
fãrã exceþie, cititori de carte, intelectualii urbei, fiecare poet în
felul sãu, sau admirator al poeþilor, ceea ce este minunat, inclusiv
câþiva prieteni, eseistul Alexandru Bulandra, poetul Ion Vãduva,
omniprezentul pretutindeni ºi oricând Titi Damian. Preºedintele
fondator al „Festivalului internaþional de poezie – Zilele Nichita

Stãnescu”, ediþia a XII-a, 15 martie- 15 aprilie 2018, George
Cãlin, programase sã ofere câtorva invitaþi, de bunã seamã
implicaþi, „Diploma Nichita Stãnescu – 2018, pentru pãstrarea ºi
promovarea valorilor culturale româneºti”, cu toate aprecierile ºi
laudele pentru meritele fiecãruia. Am vãzut oameni fericiþi, foarte
fericiþi, deci se poate.

Culmea a fost alta, a primit o diplomã a festivalului, cu toatã
revãrsarea de elogii, cineva absolut neimplicat, complet neºtiitor,
mai bine-zis amestecat ca uleiul cu apa. Adicã eu. Sã nu tac din
gurã, într-un moment de slãbiciune, am imitat pe ceilalþi premianþi,
mulþumind între limite decente, prilej pentru Titi Damian sã mã
punã la punct cu strãºnicie, cã nu sunt un iubitor desãvârºit de
Nichita, precum distinsa adunare.

A urmat un demodat recital folk, chitaristul zbârniind vechi
cântecele de pe vremea unui anumit cenaclu pãunescian al anilor
70-80, ceea ce a ajutat la bãutul ceºtilor pe un fond muzical
asonant, disonant. Astfel am fost invitat sã citesc într-o  viitoare
întâlnire a „zebranniºtilor”, precum i-a denumit o distinsã poetesã
necunoscutã mie, Sabina Cojocaru, probabil foarte talentatã, însã
nu doresc sã mã conving.

M-am pregãtit pentru lectura publicã dintr-o viitoare luni seara
ºi m-am prezentat însoþit de aceeaºi echipã, Clementina ºi Florin.
Surpriza a fost cã mai erau invitate douã doamne de Bucureºti, o
poetesã cu poeme prea lungi ºi o cântãreaþã din toamnele trecute,
cu repertoriu aºijderea, însã îndrãzneaþã la butoane ºi în etalarea
þinutei masculinizante. În aceste condiþii, a trebuit sã improvizez
ceva ºi sã las, din respect, concurenþa femininã sã se desfãºoare.
Noroc de lipsa lui Titi Damian, desigur programatã, aºa cã
dialogul polemic a lipsit cu desãvârºire.

Dincolo de atmosfera civilizatã, retro-distinsã, nu m-a
impresionat altceva, aºa cã a doua zi, la Slobozia, în clãdirea
Centrului cultural cu numele marelui Ionel Perlea aveam sã-l
reîntâlnesc pe poetul George Cãlin tocmai sosit, între douã
cãlãtorii diplomatice, sã propunã colaborãri viitoare, aveam sã
aflu, editoriale, dedicate Centenarului naþional. Mi-a oferit douã
cãrþi, „Poemele prieteniei”, Editura Ro.cart 2018, ºi „Amurg cu
ninsori de stele”, aceeaºi editurã, 2017. Astfel deveneam fericitul
posesor al multor amãnunte prin „Ora bilanþului” de Titi Damian,
prefaþa primei cãrþi. „Zebraniºtii”, prin „fenomenul cultural (...)
unic în þarã” reînnoadã mai vechi tradiþii ale oraºului, cu totul
reale, cu totul de cea mai înaltã stimã.

„Oraº cu vocaþie culturalã”, oraºul lui Constantin Þoiu de ieri,
al câtorva condeie de azi deja amintite, a invitat, prin strãdaniile
unui singur om, la fel, cu totul dedicat misiunii sale culturale,
zeci ºi zeci persoane ºi aici, spre ridicarea mea din umeri, mai
mult anonime, sau lipsa mea de informare este condamnabilã.
Am descifrat numele câtorva poeþi contemporani, chiar prieteni,
însã rãtãciþi într-un pustiu al necunoaºterii mele, nume de interpreþi
ºi de oameni de culturã anonimi, nume de scriitori anonimi, o
listã degeaba de „scriitorii” ialomiþeni, înfigãreþi care mai de
care, premiaþi prin judeþe care mai de care, dar nicãieri lumina

unuia dintre marii poeþi români contemporani, Dan Elias, sau
tragismul unui extraordinar poet vizionar, ªtefan Neagu, o culme
a modestiei ºi a talentului.

În masivul volum „Poemele prieteniei” se tipãreºte o foarte
lungã listã de poeme dedicate invitaþilor, actorilor necunoscuþi,
interpreþilor ieºiþi din modã, „scriitorilor” judeþeni, locali, unor
preoþi ºi domniºoare cu nume propriu, unor oameni stimabili din
toate direcþiile, despre care aflu cã sunt de culturã. Da, foarte bine,
însã adevãratele valori recunoscute lipsesc, actorii importanþi nu
au timp, poeþii valoroºi, sã presupunem, de la Octavian Soviany la
Mihail Soare, sunt absenþi de la apelul de luni seara. Luat în parte,
fiecare poem compus de George Cãlin este o risipã de talent real,
de talent încãrcat de imaginaþie, de frumuseþi aruncate dinaintea
cui? Poetul recunoaºte: „urmãrind cu ochiul Steaua Polarã”
(Þurþuri de gheaþã... doamnei prof. Iolanda Aura Pârvu), însã
lipsesc stelele. La ce bun sã scrii „caii gândurilor / aºteaptã ca
Dumnezeu / sã se ridice de la masã” sau „zâmbetul tãu a fost aerul
pe care îl respirau / îndrãgostiþii lumii” pentru nimeni.

Fãrã dedicaþiile inutile, cartea este admirabilã, depunând
mãrturie despre un poet în plinã afirmare. La fel, al doilea volum
nu dezminte harul autorului, din contra, lipsa dedicaþiilor îl
compenseazã : „Îngerul îndrãgostit / îºi boteazã trupul / cu ploi
mãrunte / de fluturi gângavi (...)” (Pradã instinctelor). Totuºi,
pe prima paginã, „aceastã carte se dedicã pictorului-fenomen
(...) ºi penelului sãu fermecat (...)” etc. Ce formidabil ar fi fost ca
diplomatul-poet sau poetul-diplomat sã-ºi dedice poemele unor
adresanþi fãrã nume ºi prenume, fie chiar îngeri fãrã aripi, fluturi
urmãriþi penal sau lacrimi pe obraz, aº fi savurat ironia jocului,
pe când aºa, cuvintele se pustiesc de orice sens, sunt obligate
prin dedicaþie, de exemplu, sã suporte fumurile unei oarecare
„scriitoare” judeþene, campioanã localã la orgolii, singura
încãrcãturã a golului.

Extrem de activ prin tot ceea ce face ºi desface cu multã energie,
George Cãlin ar trebui sã se dovedeascã mult mai chibzuit cu
propriul mare talent înainte de a-ºi aºeza pe hârtie poemele, dintre
care destule strãlucitoare, adresate otova. Cel puþin Homer, pentru
a-l învinovãþi pe bard în stil „zebranno”, avea o scuzã înaltã: odã
cãtre Apollo, cãtre Demetra, cãtre Asclepios, pe când George
Cãlin dedicã protopopului, colonelului, cantautorului cutare,
distinsei profesoare. Probabil are dreptate în felul sãu, Homer
ºi-a câºtigat mãslina de pe masã ca un fel de cantautor, dascãl de
popoare, onorat cu premiul „Platon” ºi invitat sã pãrãseascã
cetatea idealã, unde nu era loc pentru poeþi. La Urziceni este loc,
Coffe shop Zebranno îi aºteaptã, numai sã fie invitaþi ºi lãsaþi sã
citeascã în liniºte ºi pace.

În ceea ce mã priveºte, mi-am cam ratat recitalul. Este de
unde, începutul de mileniu umple piaþa literarã, cãci existã inclusiv
aºa ceva, cu vibrante mesaje din partea unor profunde talente,
întrebaþi-l pe criticul literar Aureliu Goci, expert în culisele istorice
ºi contemporane ale poeziei româneºti, iar ceea ce vã va spune vã
va umple de mirare, cã secerãtori nu avem, însã de trubaduri fãrã
lãutã nu ducem lipsã. Sã nu se interpreteze aiurea: toþi poeþii au
loc sub soare, toþi poeþii sunt „mari”, inclusiv cei invitaþi sã-ºi
facã un nume pe uºa din faþã a talentului autentic. Pânã una alta,
George Cãlin a eºuat sã devinã bardul Feteºtiului, a preferat
municipiul Urziceni, alt nod de cale feratã, mai mic. Meritã sã fie
recunoscut de cei de-o seamã lui, inclusiv în frumoase recitaluri,
cu mai puþin bruiaj nemuzical, pentru cã nu înzestrarea lipseºte
poeþilor de rasã, ci, în cazul acesta concret, un loc public de
întâlnire, o cafenea, o bibliotecã, o scenã, un „altar”, un
„homereon” ºi câte un brav George Cãlin sã-i selecteze pe
merituoºi cu grija cu care s-ar selecta pe sine însuºi.

Poeþi ai sudului (I)

George Cãlin sau poemele
prieteniei într-un amurg

cu ninsori de stele

Domnul Iustin Moraru

a debutat în 1972 cu

volumul de poezii La poarta

pietrelor dar a scris ºi

romane bine primite de

critica vremii. Din când în

când s-a reîntors la poezie,

iar cartea sa recentã Ferestre

între lumi, apãrutã la editura

bucureºteanã eLiteratura, în

acest an, reprezintã o astfel

de reîntoarcere, pentru cã

autorul simte nevoia din

când în când  sã respire aerul tare ºi pur al înãlþimilor ideatice ºi

armonioase ale poeziei. Dar mai ales simte nevoia de a se confesa

aluziv, prin metafore, de a-ºi detensiona sufletul prin inducerea

unui alt tip de tensiune  într-un enunþ profund dar rostit în puþine

cuvinte, jubilând când asocierile dintre concret ºi abstract se

produc parcã de la sine în paradoxuri scânteietoare.

Respiraþia poetului e uneori sincopatã din cauza ritmurilor

abrupte, a unor alternanþe de prozodie, cu împerecheri neaºteptate

dând o senzaþie de sunet straniu, ce captiveazã ºi intrigã. Totul

este însã gândit cu inteligenþã, construit inginereºte, dictat de o

conºtiinþã artisticã formatã, cu un condei experimentat ce dirijeazã

perfect afectele spre efecte nu ºocante ori teribiliste, cât

remanente, urmãrindu-ne prin timp spre a le descifra simbolistica

bine montatã într-un text simplu ºi complex în acelaºi timp.

Poezia domnului Iustin Moraru este nesofisticatã, chiar

austerã, cu formulãri eliptice, comprimând în enunþuri limpezi

un adevãr, abstractul unei idei, din convingerea cã dacã idee nu

e nici poezie nu e. Desigur sunt ºi poezii ale emoþiei pure,

introspective, cu reveniri ºi obsesii privind nemurirea, divinitatea,

universul, misterul existenþei noastre fericite ori nefericite. „Sunt

aici ºi acum/ Freamãt de gând luminând/ Aºez un gând pe Lunã/

ªi devin inima înfioratã a nopþii./ Aºez un gând pe

Soare/ ªi învãþ dãruirea/ ca formã de respiraþie/ A

prietenului meu, Dumnezeu./ Aºez un gând pe o

stea/ Din altã dimensiune/ ªi ea mã recunoaºte

iubind./ Vorbesc cu apa/ de prin pretutindeni/ ªi ea

mã vede, mã ºtie/ Venind de foarte departe pe fluviu.

(Cineva mã trãieºte)”. Tonul sobru nu dã senzaþia

unei detaºãri glaciare, ci exprimã decenþa unor

sentimente de gingãºie ºi duioºie, în special în

poeziile cu un mai pronunþat caracter personal.

Spune poetul în poezia „O mamã în zori”: „La

pieptul ei de mamã/ Se cuibãreºte Dumnezeu/ Când

viseazã”. Dorul specific românesc este clamat cu o

solemnitate surdinizatã în poeziile: „Mi-e dor de

tine, mamã”, „Mi-e dor sã mor” etc., la care se

adaugã poezii ce îi aduc în amintire pe cei din

familie: bunica, bunicul, acesta fiind dat dispãrut

pe frontul Primului Mare Rãzboi Mondial.

Pentru un cititor grãbit, exprimarea frustã e o

capcanã ce ar pãrea simplistã, dacã nu ar reprezenta

în fapt un concentrat de idee ºi sentiment nobil

cristalizate, în special în poeziile de dragoste, nu

prea numeroase, dar dense, deoarece preaplinul

iubirii pare aproape covârºitor. „Iartã-mã, inimã/ Cã nu mai pot

duce/ Atâta bucurie, atâta extaz”.

Pentru Iustin Moraru  lucrurile mãrunte ori banale  din naturã

sau din societate sunt motive de analizã, de reflecþie asupra

propriei existenþe, asupra rostului lumii a cãrei pãrticicã se

socoteºte, una care simte, respirã ºi gândeºte. Pentru a o înþelege

ºi a se înþelege pe sine, îºi impune o privire de sus, lucidã,

autodefinindu-se: „Sunt ºi eu un fir nemuritor/ În þesãtura divinã

a lumii!”; ori „Sunt doar un gând întrupat/ Doar un gând/ Din

fluxul de gânduri/ Trimise de

Dumnezeu pe pãmânt”.

Dar gândul sãu urcând pe

culmi de superbie prinde ºi

irizãrile  unei blânde

autoironii: „Fiind nemuritor

îmi îngãdui/ Sã trãiesc fãrã

grabã”. Da, autorul trãieºte

fãrã grabã, dar scriind febril,

nonºalant, dar nu extravagant,

atras fiind de esenþa lucrurilor

capabile de miracolele ce se

extind în imaginaþie, în

cotidianul de toate zilele, în

vis, deºi se declarã „Imun la

miracole”,  considerând cã

face parte din ele.

Titlul recentei sale cãrþi,

Ferestre între lumi, este

generos. Sunt lumi pe care

doar poetul le vede ºi le

transfigureazã etic ºi estetic.

Despre Iustin Moraru,

echinoxist format în anii ’70, la Cluj-Napoca, criticii ºi istoricii

literari au spus cã nu seamãnã cu nimeni. Cred cã aceasta este

una din performanþele la care viseazã orice scriitor.

Un poet imun la
miracole
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Dupã umila-mi pãrere, societatea
româneascã din zilele noastre s-a dovedit
complet nepregãtitã sã întâmpine
aniversarea unui veac de la cel mai
important eveniment din istoria neamului.
Prin „societate” înþeleg deopotrivã „elitele”
(câte mai sunt!) ºi „masele” (care ºi-au
ales, democratic, conducãtorii).

Chiar dacã nu existã un „proiect de þarã”,
rod al unor strategii veritabile pe termen
mediu ºi lung, credem cã ele se vor elabora
cândva. Acum, dacã nu se pot întocmi
bilanþuri triumfaliste, ºtim cã ele pot fi
evitate. Pe zi ce trece, devine tot mai evident
cã – departe de a ne fi dezbãrat de

festivismul care a dominat în regimul politic comunist (bine
altoit pe un fond psihologic „ancestral”) – ne vom mulþumi cu
manifestãrile mai mult ori mai puþin încropite de la toamnã, având
momente culminante în zilele de sãrbãtori legale (30 noiembrie –
2 decembrie a.c.). Presupunem cã deja de Sf. Nicolae preocupãrile
concetãþenilor noºtri vor fi îndreptate în cu totul alte direcþii.
Pânã atunci vom consemna tot soiul de activitãþi (dintre cele ce
se desfãºoarã ºi în ani „obiºnuiþi”), puse acum sub semnul
Centenarului ºi care au legãturi cât se poate de vagi cu acesta în
general ºi cu ideea de Unire în special.

Ca sã nu stârnesc prea multe comentarii acide (fie din partea
gânditorilor de modã nouã, corecþi politic, fie din partea
naþionaliºtilor depãºiþi, fundamentaliºti ori chiar burebistani),
mã voi opri aici cu modestele-mi consideraþii introductive ºi mã
voi limita sã înfãþiºez cam cum stã treaba pe meleagurile noastre
„sudiste”.

Ce s-ar fi putut face

în judeþul Giurgiu?
Am fi aflat mai multe despre chestia asta, dacã toþi cei ce ºtiau

cã un anume Centenar bate la uºã – mãcar cu doi ani în urmã – i-
ar fi deschis-o. ªi dacã ne-am fi întrunit sã punem þara la cale ºi
dacã am fi identificat câteva obiective realiste, care puteau fi
realizate pe parcursul anilor 2017-2018.

Sã reamintim cã visul Marii Uniri s-a întrupat datoritã imenselor
jertfe ale românilor din primul rãzboi mondial. Judeþul Vlaºca – pe
teritoriul cãruia s-a desfãºurat în toamna lui 1916 bãtãlia pentru
Bucureºti ºi care a fost ºi invadat, ocupat ºi jefuit vreme de doi ani,
al cãrui pãmânt a fost înroºit de sângele a mii ºi mii de români – a
fãcut ulterior prea puþin pentru întipãrirea în memoria colectivã a

aportului sãu la împlinirea idealului naþional. Cultul Eroilor din
epoca României Mari a intrat într-un con de umbrã dupã ocupaþia
sovieticã ºi instaurarea regimului comunist. Multe monumente au
fost mutilate, deoarece simbolurile religioase ºi monarhice nu mai
cadrau cu noua ideologie. Ba, pentru cei cãzuþi în al doilea rãzboi
mondial s-a introdus chiar criteriul selectiv al punctului cardinal
bun. Apoi, dupã o oarecare înviorare în scurta perioadã „liberalã” ºi
în cea aºa-zis „naþional comunistã”, educaþia patrioticã a fost
compromisã pentru vreme îndelungatã. În epoca postdecembristã,
cultul eroilor a renãscut, în plan instituþional ºi – într-o oarecare
mãsurã – în cel social-religios, dar prea puþin în plan educativ.
Renovãrile ºi completãrile monumentelor interbelice ori inaugurãrile
(mai rare) de monumente noi în comunele judeþului au fost (ici-
colo) rod al eforturilor societãþii civile, dar implicarea primãriilor a
avut (mai mereu) ºi o laturã electoralã localã.

O campanie concertatã de restaurare a monumentelor
comemorative din judeþ ºi o ilustrare a lor într-un album-repertoriu
ar fi avut un impact tonic asupra multor giurgiuveni cu drept de
vot. Nu-i vorbã, lucrurile vor putea fi fãcute ºi de acum încolo,
dar ocazia mobilizatoare s-a pierdut. S-o aºteptãm pe urmãtoarea!

La Giurgiu, chiar eu am propus un proiect pentru popularizarea
ansamblului format din Mausoleul Eroilor ºi Biserica „Înãlþarea
Domnului”, proiect care – în principiu – primise undã verde de
la cei în drept. Am început sã strâng materiale pentru o
micromonografie, dar am constatat în curând cã pânã la
Dumnezeu te mãnâncã sfinþii, aºa cã proiectul a fost reportat
pentru 2020 (în cel mai bun caz). O altã propunere, a unui autor
bine intenþionat, pleca de la surprinzãtoarea ºi cruda realitate cã
în municipiul nostru nu existã un monument pentru proprii
cetãþeni care au pierit în Marele Rãzboi. Propunãtorul a reuºit sã
documenteze circa 250 de ostaºi giurgiuveni cãzuþi la datorie în
urmã cu un veac. Noi înºine am mai scormonit în arhive ºi am
crescut numãrul lor cu cel puþin o sutã, apoi am gãsit ºi o soluþie
pentru formã ºi amplasament. Probabil însã cã timpul pentru
toate acestea nu a venit pe la noi.

Desigur cã erau ºi alte activitãþi ce puteau contribui la
întâmpinarea cum se cuvine a Centenarului, dar ne abþinem sã le
menþionãm deocamdatã, spre a nu le purta ghinion celor ce mai
pot fi realizate, chiar dacã în variante mai modeste.

Ce se mai poate face în acest an?
Întrebarea din subtitlu lasã un gust amar, deoarece induce

adevãrul cã multe (ºi solide calitativ) nu se mai pot face în scurtul
timp rãmas. Au ºanse de izbândã proiectele demarate în prima

parte a anului, dacã nu încã de mai înainte. Îmi cer scuze cititorilor
în cazul în care existã asemenea proiecte ale altor instituþii decât
cele cu care colaborez ºi eu nu am aflat despre pregãtirea lor, fie cã
nu m-am învrednicit sã mã informez, fie pentru cã au fost þinute
secrete cu scopul de a ne face surprize plãcute la toamnã. De aceea
mã voi limita sã vorbesc numai despre cele pe care le cunosc.

Muzeul judeþean „Teohari Antonescu” a câºtigat un proiect
finanþat de Administraþia Fondului Cultural Naþional, avându-i
drept parteneri pe câþiva specialiºti ai Institutului Naþional al
Patrimoniului din domeniul I.T., al cãror C.V. reprezintã o garanþie
a doritului succes. Muzeul ºi-a propus câteva acþiuni specifice
(expoziþii, simpozioane, publicaþii), calibrate pe posibilitãþile sale
actuale (un potenþial uman ºi financiar mult diminuat în lustrul ce
se încheie în acest an faþã de precedentul). Personal am pregãtit
o culegere de contribuþii la cunoaºterea aportului giurgiuvenilor
la evenimentele din urmã cu un veac.

Primãria municipiului Giurgiu, prin Direcþia de Urbanism, cautã
soluþii pentru punerea în valoare a unor monumente legate de
evenimentul sãrbãtorit, dar ºi pentru cele care scot în evidenþã rolul
oraºului nostru în istoria naþionalã, de-a lungul existenþei sale
multiseculare. Sperãm sã putem invita Ambasada Franþei la ceremonia
programatã la 10 noiembrie, atunci când vom sãrbãtori 100 de ani
de la eliberarea Giurgiului de sub ocupaþia Puterilor Centrale prin
intervenþia trupelor aliate din Armata Francezã a Dunãrii.

Experienþa ultimilor ani ne îndrituieºte sã credem cã vom putea
coagula energiile ºi expertiza mai multor persoane, instituþii ºi
organizaþii, care au probat cã rãspund pozitiv la propuneri de
colaborare. Dintre toate acestea ºtim cã nu vor lipsi Inspectoratul
ºcolar, Episcopia, Centrul cultural „Ion Vinea”, Asociaþia
Arhiviºtilor, Asociaþia „Cultul Eroilor – Regina Maria” ºi
enumerarea ar putea continua.

Facem un apel cãlduros ºi cãtre cei debusolaþi, neîncrezãtori,
secaþi de entuziasm, care fug de iniþiative ºi rãspunderi, dacã nu
se pot mobiliza sã ne sprijine, barem sã se abþinã de la a ne
încurca. Aceeaºi rugãminte este adresatã ºi cârcotaºilor de
serviciu, iar propunerea de armistiþiu temporar îi priveºte pe toþi
cei ce gândesc altfel decât noi.

Joaca „de-a Centenarul” nu a contribuit ºi nu va contribui la
creºterea respectului de sine al românilor de pretutindeni. Totuºi,
în circumstanþele de acum, ar fi bine dacã unii dintre cei aflaþi
efemer în poziþii decizionale s-ar situa deasupra politicianismului
ieftin ºi al birocraþiei excesive, ar manifesta mai multã bunãvoinþã
ºi ar transmite celor din jur un apel la solidaritate „naþionalã” ori

mãcar... raþionalã.

DE-A CENTENARUL

Oare câte despãrþãminte ale ASTREI  îºi celebreazã
aniversarea? Nu ºtiu dacã sunt asemenea despãrþãminte. Însã
ºtiu sigur cã Despãrþãmântul ASTRA „Dr. Teodor Mihali”,
Dej, nu uitã în niciun an ziua de 4 iulie, pentru a o marca aºa cum
se cuvine. Este data când, în urmã cu 148 de ani, la 4 iulie 1870,
s-a constituit Despãrþãmântul Dej al Asociaþiunii Transilvane
pentru Literatura Românã ºi Cultura Poporului Român
(ASTRA).

Conducerea actualã, preºedinte dr. ec. Radu Gavrilã, a reuºit ºi
în acest an, unul special, al Centenarului Marii Unirii, sã organizeze,
la un înalt nivel, Ziua ASTREI dejene. Motivarea
afirmaþiei mele de „înalt nivel” are în vedere
cele trei componente bine gândite ale
evenimentului organizat. Importanþa acordatã
de autoritãþile locale acestei manifestãri culturale
astriste s-a concretizat prin prezenþa domnului
Costan Morar, primarul municipiului Dej. Este
un fapt demn de toatã lauda.

La început, astriºtii de astãzi ºi-au adus aminte
de înaintaºii lor, prin sãvârºirea unui parastas
dedicat memoriei astriºtilor trecuþi la cele
veºnice, prin slujba oficiatã în Biserica
Ortodoxã, numitã Nouã, cu hramul Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavril, cu participarea
pãrintelui protopop Ioan Buftea ºi a preoþilor
parohi Gavril Chirilã ºi Iuliu Leach. Multã lume
a umplut biserica, chiar dacã era dupã-amiaza
unei zile obiºnuite de lucru. Localnicilor li s-au
alãturat invitaþi din despãrþãmintele ºi cercurile
ASTREI aflate în zone relativ apropiate Dejului. Astfel, amintesc
delegaþia Despãrþãmântului Nãsãud, condusã de ec. Floarea Pleº,
vicepreºedinte, o alta din Târgu Lãpuº, preºedinte, prof.dr. Valeria
Bilþ, ºi o altã delegaþie de la ASTRA ªomcuta Mare, însoþitã de
preºedintele, prof. Alina Angela Talpoº.

Dacã în prima parte au fost cinstiþi înaintaºii, partea a doua a
evenimentului a fost consacratã cinstirii contemporanilor, prin
conferirea titlurilor de „Membru de Onoare al Despãrþãmântului
ASTRA Dr. Teodor Mihali, Dej” ºi de „Ambasador al Culturii
Someºene” academicianului Emil Burzo (n. 1935), preºedintele
Filialei Cluj a  Academiei Române ºi un prieten statornic al Dejului,
dupã cum a specificat, în Laudatio, dr.ec. Radu Gavrilã. De
menþionat cã acad. Emil Burzo este, din 1990, profesor la
Facultatea de Fizicã a Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj,
precum ºi decan în perioada 1992-2000. Din anul 2009, este
membru titular al Academiei Române. În prezent, este ºi director
al Centrului de Excelenþã Fizica Corpului Solid (atestat de MEC)
ºi al Bazei de Cercetare cu Utilizatori Multipli.  Activitatea sa
meritorie de cercetãtor ºi eminent dascãl universitar a fost
recompensatã cu numeroase ºi prestigioase premii. Alocuþiunea
rostitã de domnia sa a evidenþiat personalitãþi ce-au adus preamãrire
culturii comunitãþii româneºti de la confluenþa Someºelor.

A treia componentã a întregului eveniment astrist din Dej s-a
desfãºurat în sala de ºedinþe a Protopopiatului Ortodox Român
din Dej, unde s-a marcat sãrbãtorirea naþionalã a Centenarului
Marii Uniri prin conferinþa susþinutã de prof. dr. Luminiþa Cornea,
membrã a Uniunii Scriitorilor, care a realizat prezentarea
powerpoint cu titlul „Transilvãneanul Romulus Cioflec (1882-

Luminiþa CORNEA

Impresii despre un EVENIMENT din Transilvania:

ASTRA Dej în anul Centenarului Marii Uniri
1955) ºi Unirea Basarabiei cu România”.

Scriitorul Romulus Cioflec, nãscut la Araci (Covasna), cu
studii începute la Braºov ºi continuate în Vechiul Regat
(Câmpulung Muscel ºi Bucureºti), se afla în Basarabia, chiar la
Chiºinãu, în acea zbuciumatã perioadã a anilor 1917-1918, când

s-a pregãtit ºi s-a înfãptuit Unirea. Legat
prin fire nevãzute de marii intelectuali
transilvãneni, care, de-a lungul istoriei,
au fost luptãtori pentru limbã, credinþã,
neam, tradiþii, Romulus Cioflec se
încadreazã perfect în traseul acestora, în
lupta pentru realizarea unitãþii naþionale,
pentru realizarea unirii tuturor românilor.
Romulus Cioflec, un ardelean în care
vibra sufletul întru iubire faþã de românii
basarabeni ºi de neamul românesc, poate
fi considerat unul dintre fãuritorii Unirii
Basarabiei cu Þara.

Impresiile despre perioada trãitã în
Basarabia sunt prezentate în volumul sãu
Pe urmele Basarabiei (1927, Bucureºti),
care nu este numai o carte de
memorialisticã, ci este o carte a crezului
autorului despre naþiunea românã, prin

ce are ea specific în Basarabia, o carte a identitãþii autorului cu
speranþele ºi idealurile românilor basarabeni, dintr-o perioadã
dificilã a istoriei acestei provincii româneºti atât de amarnic
vitregitã de soartã.

Scriitorul Romulus Cioflec a primit, drept urmare a activitãþii
sale, o importantã distincþie: Medalia „Bãrbãþie ºi Credinþã”,
clasa I (Înaltul Decret nr. 3411 din 15 noiembrie 1918), pentru
servicii în Basarabia înainte de Unire ºi Adresã de mulþumire
din partea Ministerului Instrucþiunii Publice (nr. 47.233 din 7
iunie 1921), „pentru servicii aduse ideii naþionale în Basarabia”.

Prin expunerea precisã, clarã, la obiect, cu prezentarea
powerpoint a imaginilor semnificative din activitatea scriitorului
Romulus Cioflec, considerãm cã publicul a reþinut aportul
transilvãnenilor, în special al scriitorului Romulus Cioflec, ºi
aspectele esenþiale legate de Unirea Basarabiei cu România.

Evenimentul organizat de Despãrþãmântul ASTRA „Dr. Teodor
Mihali” din Dej, cu ocazia aniversãrii a 148 de ani de la înfiinþare,
numit semnificativ „Ziua ASTREI dejene”, s-a încheiat cu o
agapã prieteneascã, prilej de interacþiune între participanþi, de
realizarea unor schimburi de opinii, de gândit alte evenimente
astriste, de legat prietenii.

Delegaþia Despãrþãmântului ASTRA Covasna-Harghita,
subsemnata ºi prof. Monica Rusu, a fost deosebit de plãcut
impresionatã de întregul eveniment desfãºurat sub semnul
responsabilitãþii ºi al respectului faþã de valorile culturii româneºti.

Cu bucurie, adãugãm faptul cã am primit din partea conducerii
Despãrþãmântului ASTRA Dej mai multe volume, având surpriza,
la cercetarea lor, sã constatãm cã toate au fost editate la Editura

ASTRA-Dej. Am descoperit astfel o altã laturã importantã a
activitãþii Despãrþãmântului ASTRA din Dej, aceea editorialã
care, cu adevãrat, face cinste astriºtilor dejeni. Apreciem în mod
deosebit diversitatea tematicã a cãrþilor tipãrite de ASTRA Dej,
de la substanþiala „Monografia oraºului Dej” scrisã de preotul
George Mânzat (ediþia a II-a, 2006), la inedita antologie literarã
a astriºtilor dejeni, intitulatã „Semne ºi sensuri” (2016), apoi la
savantul volum, prin semnãturile unor autori de prestigiu în
domeniu, „Economie ºi istorie la confluenþa Someºurilor”,
coordonat de Radu Gavrilã ºi Emilian M. Dobrescu (2017). În
anul 2017, a fost tipãritã cartea „Anul ACADEMIA ROMÂNÃ –
150 la Dej” (coordonator Radu Gavrilã), o carte-anuar ce prezintã
bogata activitate a astriºtilor dejeni în anul aniversar al Academiei
Române. Poezii pline de sensibilitate am descoperit în volumele
„Gânduri din miez de suflet” (2017) de Gina Cobârzan ºi
„Psaltirea în versuri” (2018) de Viorica Aurelia Pop. Alt volum
de versuri savant meºtesugite, volum reuºit din punct de vedere
poetic ºi al tematicii abordate este acela semnat Radu Zãgrean, cu
titlul inedit „Clepsida cu clape”(2018). Iatã deci autori apreciaþi
ºi promovaþi de ASTRA Dej, ceea ce înseamnã cã la Dej cultura
se aflã... pe podium. Cinste astriºtilor ºi sponsorilor – în primul
rând, Consiliul Local ºi primãria Dej!

În scurtul nostru popas în Dej,am avut fericita ocazie de a vizita
câteva dintre  obiectivele istorice, religioase, culturale ale Dejului
– însoþite fiind de doamna Livia Dãscãlescu, cãreia îi mulþumim
pentru amabilitate. Am admirat grupul statuar din bronz, realizat
de sculptorul clujean Alexandru Lupu, reprezentând trei dintre
corifeii Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918: dr. Teodor Mihali
(1855-1934), dr. Alexandru Vaida-Voievod (1872-1950), dr. ªtefan
Cicio-Pop (1865-1934). Am aflat cã monumentul a fost inaugurat
la 30 noiembrie 1995, devenind unul din simbolurile heraldice ale
stemei actuale a municipiului Dej.

Am vizitat ºi ne-am recules în atmosfera plinã de liniºte a
bisericii reformate cu orgã, din centrul oraºului, un fel de emblemã
a cetãþii; în biserica franciscanã, ne-au impresionat decoraþiile în
stil baroc – biserica este destul de ascunsã între clãdiri, deºi în
centrul oraºului. Am admirat „una dintre cele mai frumoase
sinagogi din Transilvania”, Sinagoga din Dej, unde  ne-au
emoþionat mãrturisirile ghidului Miºu Rosenberg, care ne-a vorbit
din inimã, cu vãditã implicare sufleteascã... Istorie!

Profesoara Monica Rusu din Sf. Gheorghe (Covasna), care
m-a însoþit la Dej, a fãcut urmãtoarea sincerã mãrturisire: „Un
oraº frumos, îngrijit, oameni primitori, iar activitãþile Astrei din
Dej sunt de o înaltã þinutã ºtiinþificã ºi culturalã... Preºedintele
Astrei, dr. ec. Radu Gavrilã, realizeazã activitãþile cu
profesionalism, încât impactul asupra participanþilor, foarte
numeroºi, a fost deosebit! Activitaþi de þinutã, public avizat,
mulþumim organizatorilor ºi... felicitãri! Totul a fost la superlativ!”

Activitatea Despãrþãmântului ASTRA „Dr. Teodor Mihali”
este dedicatã culturii ºi naþiunii române. Felicitãri din suflet
astriºtilor din Dej! Mult succes în continuare!

Emil
Pãunescu
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Motto: Europa este o

realitate vie, dar, rece ºi

distantã, ea nu mai inspirã

dorinþã cetãþenilor sãi ºi, cu

atît mai puþin, amanþilor sãi...

Cãci, Europa de asta suferã...

Europa are nevoie de cetãþeni

interesaþi sã dezbatã liberi

asupra destinului viitor...

Europa este frigidã. (Elie
Barnavi, L’Europe frigide, Ed.

André Versailles, Paris, 2008)

În acest mod, fostul ambasador al Israelului la Paris
ºi profesor emerit în istoria ocidentului modern la
Universitatea din Tel Aviv, prezenta impasul în care se
gãsea actuala construcþie europeanã în 2008, când era

lovitã brutal de criza economico-financiarã mondialã ale
cãrei efecte au adâncit ºi mai mult divergenþele existente,
atât în interiorul UE, cât ºi în relaþiile Europei cu SUA ºi

cu alþi actori cu vocaþie regionalã sau planetarã: China,
India, Rusia, Japonia.

Criza, care a debutat în 2008, a scos în evidenþã
fragilitatea ºi limitele funcþionale ale instituþiilor
comunitare, caracterizate de o puternicã birocraþie ºi lipsã
de eficienþã, ceea ce explicã ºi valul de euroscepticism

care a cuprins întregul continent ºi a generat ieºirea Marii
Britanii din UE. Astãzi, la un deceniu de la criza
economico-financiarã din 2008, Europa este tot mai
divizatã ºi, în ciuda unor cosmetizãri menite sã salveze
ce mai poate fi salvat din acest proiect grandios,
demonstreazã încã o datã lipsa unei viziuni ºi strategii

clare privind modul de regândire a construcþiei viitoarei
Europe unite.

Cã ne place sau nu, UE se aflã într-un serios impas,
iar orgoliul sãu de a deveni un imperiu, a evidenþiat
existenþa unor diferenþe majore între þãrile nordice
(scandinave), centrale (Franþa, Germania, Italia, Austria)
ºi periferie (þãrile din sud-estul Europei, foste state

socialiste) care, se pot transforma în crize ºi revolte ce ar
putea pune în pericol viitorul UE.

Sophie Bessis în lucrarea sa, L’Occident et Les Autres

(2008), atrãgea atenþia cã: „De îndatã ce un imperiu
doreºte sã se extindã în mod nelimitat, atât la periferie,
cât ºi în centru, se înmulþesc crizele ºi revoltele. Dacã la

aceastã regulã adãugãm impactul factorilor de dezordine,
datoraþi amplelor transformãri ale lumii actuale, vom
înþelege de ce s-au înmulþit aceste revolte, încurajate pe
deasupra ºi de ecoul formidabil furnizat de mass-media.
Mutaþiile actuale sunt, poate, pe cale sã punã punct
perioadei foarte lungi în care un actor unic a modelat

destinul omenirii”.
Europa zilelor noastre se aflã în faþa a noi provocãri,

în goana dupã resurse energetice ºi nu numai, cât ºi într-
o competiþie nemiloasã pentru promovarea exporturilor
ºi cucerirea de noi pieþe. Europa se aflã între SUA care,
din partener ºi aliat în domeniul securitãþii, s-a

transformat într-un rival în timpul administraþiei Trump
ºi între o Rusie care, dupã realegerea preºedintelui Putin
pentru un nou mandat, îºi revendicã tot mai ferm
rãdãcinile sale europene ºi intenþia de a fi tot mai activã
în treburile continentului. De asemenea, Rusia îºi doreºte
sã devinã liantul între Turcia, Iran, China, Eurasia ºi

bãtrânul continent, care are mare nevoie de aceastã
deschidere spre noi oportunitãþi comerciale.

Analizând cu obiectivitate ºi realism viitorul
relaþiilor transatlantice, vom înþelege cã dupã întâlnirea
la nivel înalt a ºefilor de state ºi guverne ale G7, Europa
ºi Canada sunt într-un adevãrat rãzboi hibrid cu SUA.

Prin poziþiile ferme exprimate de preºedintele Macron ºi
premierul canadian Justin Trudeau, susþinute ºi de
Germania, s-a reuºit iritarea peste mãsurã a orgoliosului
preºedinte american, care a pãrãsit reuniunea, refuzând
sã semneze declaraþia comunã ºi sã efectueze „poza de
familie”. Dupã cum este deja cunoscut ca având reacþii

spontane bine regizate, preºedintele Trump a aruncat în
urma sa o bombã cu efect întârziat, cerând ca G7 sã
reintregreze Federaþia Rusã în grup, afirmând cã: „Ei au
aprobat expulzarea Rusiei, ei trebuie sã o reintegreze

pentru cã noi ar trebui sã avem Rusia la masa
tratativelor”.

Cu atât este mai surprinzãtoare ºi cinicã aceastã
poziþie, cu cât în Congresul american, la insistenþele sale,
s-au aprobat noi sancþiuni economice contra Rusiei,

inclusiv blocarea conturilor unor oameni de afaceri
controversaþi sau politicieni ruºi.

La reuniunea la nivel înalt a G7 de la Malbai, Quebec
(8-9 iunie 2018), SUA, prin vocea preºedintelui Trump a
þinut sã-ºi reafirme hegemonia ca „stãpân al lumii”,
justificând impunerea de taxe vamale la importurile de

aluminiu ºi oþel din UE, China ºi Canada din raþiuni de
securitate naþionalã. Aceastã atitudine a generat o
atmosferã tensionatã ºi discuþii crispate.

„America first” s-a transformat în America singurã
împotriva tuturor.

Atitudinea arogantã a preºedintelui Trump a fost

prompt taxatã de preºedintele Macron care a þinut sã
precizeze cã: „Rãzboiul comercial nu este bun pentru
nimeni. Sunt convins cã Europa va þine la unitatea sa pe

durata acestui subiect”. Deci, preºedintele francez
recunoaºte cã Europa se aflã într-un rãzboi comercial cu
SUA, însã are unele îndoieli privind „fermitatea”
membrilor G7 de a riposta cu aceeaºi mãsurã în faþa SUA.
De altfel, Japonia are tot interesul sã menþinã o relaþie
bunã cu SUA pentru a nu fi marginalizatã în negocierile

viitoare cu Coreea de Nord, iar Germania simte din plin
efectele represaliilor comerciale americane prin taxarea
automobilelor germane ce reprezintã 60% din exporturile
sale.

Într-o situaþie dificilã se aflã ºi noul guvern din Italia,
dar ºi Franþa, care se confruntã cu un adevãrat boicot

economic pe piaþa americanã de genul celui declanºat
de administraþia Bush (2004-2007) ca urmare a refuzului
preºedintelui Chiraque de a se alãtura coaliþiei
americano-britanice de invadare a Irakului ºi de rãsturnare
a regimului Sadam Husein.

Cu toate aceste ezitãri, UE a depus plângere contra
SUA în faþa OMC ºi pregãteºte drepturi de vamã pentru

importul produselor americane.
Aºa cum subliniam, ne aflãm în faþa unui adevãrat

rãzboi hibrid, când se folosesc toate pârghiile de
exercitare de presiuni: economice, financiare, militare
(prin solicitarea creºterilor bugetare militare la 2% în
cadrul NATO pentru achiziþii de armament ºi

echipamente militare din SUA), presiuni diplomatice,
atacuri în spaþiul cibernetic, campanii media calomnioase
etc.

Astfel, la criticile frecvente lansate de preºedintele
Trump la adresa Bruxellului, dar ºi la adresa cancelarului
german, Departamentul de stat, prin vocea ambasadorului

american la Berlin, Richard Grenell, s-a implicat
nepermis în afacerile politice germane generând reacþii
negative din partea autoritãþilor care au cerut
Washingtonului rechemarea diplomatului de la post.
Despre ce scandal este vorba?

Diplomatul american a afirmat într-un interviu acordat

la 3 iunie 2018 site-ului american de extremã dreapta
Breibat, cã: „Misiunea mea din partea preºedintelui
Trump în Germania este de a susþine personalitãþi ºi
partide politice ale dreptei dure din Europa”.

Faþã de aceastã declaraþie, ex-preºedintele
Parlamentului European, Martin Schulz, a cerut

rechemarea lui la Washington pentru comportamentul
de „vicecancelar german” ºi de „ofiþer colonial”. În acest
context, Martin Schulz a arãtat cã „Dacã ambasadorul
german la Washington ar fi spus cã se aflã la post cu
misiunea de a se întâlni ºi sprijini Partidul Democrat, el
ar fi fost imediat rechemat de la post”.

În plin scandal diplomatic, care prefigura discuþiile
tensionate de la G7, purtãtorul de cuvânt al
Departamentului de Stat, Heather Nauert, a þinut sã
precizeze cã: „Eu cred cã ambasadorul Grenell nu a fãcut
decât sã sublinieze cã sunt partide ºi candidati care sunt
aleºi în Europa în acest moment ºi nimic mai mult.

Ambasadorii americani au libertatea de expresie”.
Pe de altã parte, senatoarea democratã Jeanne

Schaheen reaminteºte cã „Ambasadorii nu se pot

amesteca în politica localã sau regionalã susþinând
partide politice, candidati sau cauze. Dacã ambasadorul
Grenell nu vrea sã se abþinã de la declaraþii politice, el
trebuie sã fie rechemat imediat”.

Dupã acest scandal, la 4.06.2018, ambasadorul

Grenell, în aroganþa sa, a organizat o întâlnire cu
premierul israelian Benjamin Netanyahu la câteva ore
dupã ce acesta avusese întrevedere cu cancelarul german.
Ambasadorul Grenell a fost acuzat de oficialii germani
cã se comportã ca un „vicecancelar”, organizând întâlniri
cu conducãtori strãini de prim rang în trecere prin

Germania. Angela Merkel tocmai reafirmase voinþa de a
menþine în viaþã acordul nuclear cu Iranul, acord respins
de premierul israelian ºi susþinut de administraþia Trump.

Fãrã nicio jenã, ambasadorul american a organizat la
13.06.2018 o întâlnire particularã cu cancelarul austriac
Sebastian Kurk pe care îl admirã ca pe o adevãratã vedetã

rock. Este cunoscut faptul cã demnitarul austriac conduce
o coaliþie politicã alãturi de extrema dreaptã ºi a formulat
în dese rânduri critici la adresa politicii în domeniul

migraþiei practicatã de Germania, înscriindu-se pe linia
promovatã de preºedintele Trump. De asemenea, o
poziþie similarã este exprimatã de cancelarul austriac ºi
în problema alocãrii de 2% din buget pentru cheltuieli
de înarmare pe care Germania nu este dispusã sã le facã
în ciuda presiunilor ºi apostrofãrilor regulate venite din

partea preºedintelui Trump.
Prinsã în aceastã menghinã geopoliticã, Europa

încearcã sã-ºi creeze o forþã militarã de intervenþie rapidã,
independent de structurile operaþionale ale NATO,
propunându-ºi sã-ºi construiascã propria „umbrelã de
securitate” fãrã contribuþia americanã.

De altfel, atât preºedintele Macron cât ºi cancelarul
german, în contextul declanºãrii rãzboiului hibrid cu
SUA, cautã o nouã deschidere în direcþia Rusiei ºi a Turciei
care ar putea contribui la desenarea noii arhitecturi de
securitate ºi cooperare în Europa. În acest sens, au fost
remarcate semnale încurajatoare cu ocazia Forumului
Economic Internaþional de la Sankt Petersburg (24-25

mai 2018), unde prin contactele realizate de cãtre cei doi
demnitari cu preºedintele Putin s-a cãzut de acord pentru
crearea unui „spaþiu comun” cu patru dimensiuni:
cunoaºtere (ºtiinþa ºi cultura), economie (liber schimb
ºi bune practici ale OCDE), securitate (lupta împotriva
terorismului, crimei organizate, terorismului cibernetic

etc.), libera circulaþie (a ideilor ºi persoanelor).
Drept urmare au fost avansate ºi douã propuneri:

punerea în aplicare a acordurilor de la Minsk prin
menþinerea unei forþe de pace (pe baza Rezoluþiilor
Consiliului de Securitate al ONU) la frontiera ruso-
ucrainianã ºi a doua propunere importantã care se referã

la creºterea numãrului studenþilor ruºi în statele membre
UE (dupã modelul programului ERASMUS).

Prin aceste acorduri ºi înþelegeri s-a transmis un mesaj
clar în direcþia SUA cã este momentul sã se respecte
multilateralismul ºi dreptul internaþional, elemente
esenþiale care asigurã garantarea pãcii ºi prosperitãþii în

lume.
Interesant este cã la acest forum economic premierul

nipon Shinzo Abe a solicitat preºedintelui Putin sprijin
pentru a salva Parteneriatul Trans Pacific, dupã ieºirea
SUA din acest tratat.

La forumul de la Petersburg, preºedintele francez a

exprimat poziþia Franþei (întãritã ºi de declaraþiile fãcute
la lucrãrile G7) de a sprijini ancorarea Federaþiei Ruse în
Europa, precizând cã: „Vreau sã asigur un dialog strategic
ºi istoric cu preºedintele Putin, care sunt convins cã nu
va lãsa Rusia sã se izoleze în ea însãºi, când ea are vocaþia
de a se ancora în Europa”. Cu siguranþã cã aceastã

atitudine l-a iritat pe orgoliosul preºedinte american care
a avut la lucrãrile G7 reacþia cunoscutã.

Analiºtii politico-militari francezi vãd în atitudinea
preºedintelui francez o revenire la politica promovatã
de generalul De Gaule, de deschidere ºi cooperare cu
þãrile Europei de est ºi Rusia, în plin Rãzboi Rece ºi de

limitare a influenþei SUA în aceastã zonã. Potrivit unor
surse de încredere din mediul politico-diplomatic

 Gl.Bg.(r) Gheorghe DRAGOMIR
Preºedinte Centrul de Eticã ºi Strategii (CES)
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european, noua dimensiune a politicii externe franceze
ar putea pregãti o eventualã retragere sau o reducere a
prezenþei Franþei în cadrul NATO, cum de altfel s-a
întâmplat pe vremea preºedintelui De Gaule, dupã
spectaculoasa afacere de spionaj care a avut protagonist
pe generalul Mihai Caraman ºi reþeaua creatã în cele mai

sensibile departamente ale NATO, acþiune care a
schimbat modul de abordare a relaþiilor politice, militare
ºi economice între Vest ºi Est, prevenindu-se o eventualã
confruntare cu armament nuclear între cele douã blocuri
militare. Din acel moment s-au declanºat negocieri
politice, diplomatice ºi militare care s-au concretizat în

semnarea acordurilor de reducere a armamentului
convenþional ºi a focoaselor nucleare între SUA ºi URSS,
reducându-se în acelaºi timp forþele armate ale celor douã
blocuri militare (NATO ºi Tratatul de la Varºovia)
staþionate în Europa.

Din pãcate, dupã destrãmarea URSS ºi rãsturnarea

regimurilor socialiste din Europa de est, liderii americani
care s-au succedat la conducerea SUA, nu ºi-au respectat
angajamentele luate la Malta în decembrie 1989 ºi au
trecut la o puternicã ofensivã pentru înarmarea Europei
ºi avansarea spre Rusia prin extinderea NATO ºi a UE,
prin integrarea în structurile euroatlantice a þãrilor foste

socialiste, ajungând pânã în Ucraina ºi R. Moldova,
profitând de fragilitatea economiei ºi a unei armate ruse
aflatã în plin proces de modernizare.

Astãzi Federaþia Rusã a reuºit sã atragã investitori
strategici europeni ºi asiatici astfel cã economia ºi piaþa
ruseascã a devenit tot mai competitivã, fapt reflectat ºi

în alocarea unor sume importante din PIB pentru
programele de cercetare ºi inovare în materie de armament
inteligent, jucând în aceaºi ligã a „greilor” alãturi de
SUA, China ºi India.

Cum aratã Europa la ºase ani de la primirea
premiului Nobel pentru pace?

Aºa cum am descris-o mai sus. Mãcinatã de
confruntãri interne care sunt consecinþa fireascã a
disfuncþiilor ºi opacitãþii funcþionãrii puzderiei de
instituþii suprastatale ºi agenþii a cãror existenþã cu greu
poate fi justificatã, cu o lipsã acutã de oameni de stat
vizionari ºi conºtienþi de importanþa lor misiune de a

servi cu smerenie ºi devotament cetãþenii europeni.
De-a lungul a peste ºase decenii de existenþã, UE s-a

transformat treptat într-un adevãrat Turn Babel în care se
poartã dialogul surzilor, iar problemele contribuabilului
european, tot mai împovãrat de taxe, impozite ºi tot felul
de constrângeri, nu se regãsesc pe agenda de lucru ale

Parlamentului ºi Comisiei Europene. Aceastã situaþie
demonstreazã încã odatã cã UE nu poate fi luatã în calcul
drept partener credibil ºi puternic al SUA, care sub
administraþia Trump nu scapã niciun prilej ca sã
ridiculizeze lipsa de viziune, coerenþã ºi coeziune în
gãsirea soluþiilor pentru a scoate din crizã ºi recesiune

economia europeanã.
De aceastã situaþie confuzã se foloseºte Rusia care a

devenit „salvatoarea” Europei prin investiþiile directe
în diverse domenii, dar ºi prin rezervorul, deocamdatã
inepuizabil, al resurselor energetice ºi nu numai, de care
economiile Europei sunt tot mai dependente.

În acest context geopolitic ºi geoeconomic instabil
ºi imprevizibil, la care se adaugã presiunile SUA ºi Chinei
asupra pieþelor lumii, Rusia cautã sã-ºi promoveze în
mod ferm ºi agresiv interesele geopolitice ºi
geostrategice, întãrind alianþa cu Franþa ºi Germania,
negociind peste capul UE împãrþirea sferelor de influenþã

pe bãtrânul continent ºi nu numai.
Din analizele recente efectuate de institute de

cercetãri politico-strategice, cât ºi din discuþii
confidenþiale la nivelul unor organizaþii iniþiatice
europene ºi americane, rezultã clar interesul Rusiei pentru
a readuce în sfera sa de influenþã politicã ºi economicã

þãrile din Europa de est iar prin extinderea parteneriatelor
bilaterale cu þãri ale Europei Occidentale aflate în crizã
economicã sã-si asigure o prezenþã tot mai activã în
treburile europene.

În lucrarea Europa cu capul în stele ºi trupul
însângerat (2011), atrãgeam atenþia cã valul de
neîncredere ºi scepticism care a cuprins þãrile europene

vor genera apariþia germenior ieºirii din UE a unor þãri
puternice (Marea Britanie) ºi de intrare în scenã a unor
partide extremiste, naþionaliste ºi xenofobe, ce vor
zdruncina din temelii postamentul pe care s-au aºezat de
decenii la conducerea UE, a partidelor politice
tradiþionale (conservatoare, social-democrate, liberale,

socialiste, ecologiste etc.).

De asemenea, anticipam cã fenomenul migraþionist

generat de „primãvarã arabã” va fi un factor destabilizator
ºi de fracturã în interiorul UE, situaþie care astãzi
tensioneazã relaþiile Franþei cu Italia, iar stabilitatea
guvernului german condus de cancelarul Angela Merkel
este pusã sub un semn mare de întrebare.

Acesta fiind tabloul geopolitic, cred cã sunt puþine

ºanse ca România sã fie capabilã în anul Centenarului
Marii Uniri sã viseze la un proiect de þarã care sã
prefigureze o evoluþie spre progres ºi prosperitate, cu
atât mai mult cu cât situaþia politicã internã indicã mai
degrabã o degradare accentuatã, arãtându-ne deja
semnele evidente ale disoluþiei autoritãþii instituþiilor

fundamentale ale statului care genereazã anarhie ºi o
fracturare ºi mai profundã a societãþii româneºti.

Din pãcate, înaintaºii noºtri, care s-au jertfit de-a
lungul veacurilor pentru realizarea acestui mãreþ ideal
al reîntregirii neamului românesc, privesc spre noi
nevrednicii cu tristeþe ºi plâng cu lacrimi de sânge

decãderea la care a ajuns societatea româneascã care a
produs oameni politici ºi de stat lipsiþi de simþul onoarei
ºi respectului faþã de sacrificiile înaintaºilor, care
înfãptuind Marea Unire au sperat cã lasã urmaºilor
misiunea de a desãvârºi unirea tuturor românilor din
Basarabia, Bucovina de Nord ºi Þinutul Herþa cu patria

mamã.
Se pare cã „profeþia” pãrintelui geopoliticii ºi un

apropiat al preºedintelui Putin, A. G. Dughin, se
adevereºte,  acest proiect de reîntregire a neamulu
românesc va rãmâne „o utopie naþionalã a României
Mari”.

Când România a aderat la NATO ºi UE s-a gândit cã
asociind forþa celor douã organisme ar putea face presiuni
asupra Rusiei ºi Ucrainei pentru ca acest proiect de þarã
sã se materializeze. Dar ghinion! UE a arãtat cã are
probleme mai importante pe agenda sa, iar marile puteri
europene au tot interesul sã conserve o relaþie privilegiatã

cu Moscova ºi sã nu o „irite” cu asemenea abordãri. Dar
ipocrizia Occidentului nu se limiteazã doar la a avea un
dublu limbaj în relaþia cu România în problema
menþionatã, ci a rãmas insensibil la acþiunile
provocatoare iredentiste organizate de Ungaria prin
reprezentanþii guvernului ºi parlamentului de la

Budapesta, sprijinite  din umbrã de Moscova.
Parteneriatul strategic cu SUA, semnat la

Washington (11 septembrie 2011) de cãtre preºedintele
Traian Bãsescu pãrea o soluþie necesarã ºi oportunã
pentru securizarea frontierei de est a României, ceea ce
corespundea ºi intereselor strategice americane de a
împinge un pion avansat cât mai aproape de frontierele

Rusiei.
Din pãcate, respectarea angajamentelor a fost

unilateralã, România gãzduind instalarea scutului
antirachetã la Deveselu ºi stârnind reacþii negative din
partea vecinului de la rãsãrit, situaþie care a tensionat ºi
mai mult relaþiile bilaterale.

De asemenea, guvernele României, indiferent de
coloratura politicã, au mãrit bugetul pentru cheltuieli
militare la 2% din PIB, la presiunea americanã, alocând
câteva miliarde de dolari pentru achiziþionarea de
avioane de luptã (la mâna a doua, dar la preþuri exagerat
de mari, pe când Polonia a achiziþionat avioane de luptã

din noua generaþie, la preþuri mai mici), tancuri ºi
echipamete militare depãºite fizic ºi moral.

Partea americanã, deºi a promis rezolvarea problemei
vizelor ºi dezvoltarea dimensiunii economice a
parteneriatului strategic, nu a schiþat nici un gest concret
ci numai promisiuni ºi, în plus, prin ambasadorii

acreditaþi la Bucureºti a dus o politicã de ingerinþã în
lupta politicã din România, dar ºi în direcþionarea luptei
anti-corupþie împotriva politicienilor ºi oamenilor de
afaceri români incomozi.

Noua administraþie Trump a impus o nouã conduitã
în relaþiile internaþionale ºi anume de promovare mai

întâi a intereselor americane, iar cei care se opun sunt
trecuþi pe lista neagrã a sancþiunilor de tot felul,
considerându-i inamici. Aºa se  întâmplã ºi în relaþiile
cu marile puteri europene care sunt rezervate în a menþine
colaborarea euroatlanticã la cote ridicate, fiind nevoite
sã apeleze la soluþii de avarie, fãcând curte Rusiei, Chinei,

Turciei, Iranului.
Din toatã aceastã harababurã geopoliticã

euroatlanticã, România a ieºit în pierdere pe toate
fronturile, adicã, vorba românului ºi urecheatã de toþi cã
nu respectã statul de drept ºi libertatea justiþiei pentru a
combate corupþia ºi cu banii luaþi. Pentru aceasta ar trebui

sã mulþumim oamenilor de stat ºi politicienilor care în
interiorul þãrii îºi aratã unii altora „muºchii” atrofiaþi,
iar în faþa instituþiilor euroatlantice se dovedesc a fi elevi

ascultãtori care, fiind nepregãtiþi sã-ºi negocieze

interesele naþionale stau în poziþia ghiocelului.
Deci, în anul Centenar, poporului român i se serveºte

circ ºi scandal de mahala în loc sã ne unim toate eforturile
pentru a construi o societate pregãtitã pentru viitor în
care sã prevaleze meritocraþia în propulsarea la pârghiile
puterii ºi nu impostura ºi analfabetismul instituþional.

Þinând cont de ipocrizia legendarã cu care ne-a
obiºnuit Occidentul, cred cã a venit momentul sã ne luãm
în mâini propria soartã ºi sã regândim o nouã arhitecturã
instituþionalã valorificând potenþialul imens de
genialitate de care dispunem, dar care din motive
binecunoscute este exploatat  cum se cuvine de marile

corporaþii ºi agenþii aparþinând  statelor puternice din
punct de vedere economic ºi informaþional.

Cred cã este momentul sã gãsim soluþii proprii pentru
a înfiripa un dialog pragmatic cu vecinul de la rãsãrit,
folosind toate canalele oficiale ºi oficioase, pentru a
reveni la o normalizare a relaþiilor bilaterale, ºtiind din

experienþa tragicã a zbuciumatei noastre istorii cã de
fiecare datã când interesele celor mari au impus, ne-au
folosit ca monedã de schimb, amputând teritoriul în
favoarea Rusiei ºi dizlocarea unor mase importante de
români din vatra strãbunã.

Trebuie sã fim realiºti cã niciodatã SUA sau UE nu se

vor rãzboi cu Rusia pentru apãrarea suveranitãþii ºi
integritãþii teritoriale a României, ci se vor gãsi soluþii
de compromis, în ciuda asigurãrilor formale date de cãtre
organismele euroatlantice. Administraþiile americane,
indiferent de coloratura politicã, au în vedere în elaborarea
strategiei de securitate naþionalã ºi de politicã externã

de studiile efectuate de prestigioºii analiºti geopolitici
ai Universitãþii Stattfor care au precizat cã „În timp ce
Ucraina este vitalã pentru supremaþia Rusiei, Moldova
aflatã între Munþii Carpaþi ºi Marea Neagrã reprezintã o
bucatã de teritoriu de care Rusia are nevoie pentru a se
asigura la sud-vest. Creºterea influentei Rusiei în

Moldova a fost posibilã dupã reîntoarcerea Ucrainei în
sfera sa de influenþã”.

Dacã Europa va fi pacifistã sau rãzboinicã, vom trãi
ºi vom vedea. Interesant este cã dupã 1990, marile puteri
europene au visat la refacerea fostelor imperii, trezindu-
se în ele dorinþe belicoase concretizate în declanºarea

rãzboiului din Balcani pentru dezmembrarea Yugoslaviei
ºi crearea unor state vasale Germaniei, Franþei, Italiei.

În organizaþii iniþiatice mondialiste se discutã douã
scenarii care ar putea desena viitoarea arhitectura
europeanã:

– dacã Rusia va face tandem cu SUA ar însemna cã
aceastã axã la care ar putea adera ºi unele þãri europene

(îndeosebi din estul european ºi din Asia Centralã ºi
Caucaz), va domina pentru o lungã perioadã lumea,
existând posibilitatea ca la un moment dat sã se
contopeascã în marele proiect de creare a Statelor
Euroatlantice;

– dacã Rusia va înclina spre lumea asiaticã, apare

clar cã alãturi de China, Japonia ºi India, la care s-ar
putea sã adere ºi þãrile din Asia Centralã, Caucaz, Iran ºi
Turcia, atunci aceastã construcþie geostrategica va
domina lumea.

Europa este conºtientã cã deja în spaþiul sãu vital
existã trei comunitãþi economice: CSI, UE, EURASIA,

ceea ce impune o serioasã regândire a locului ºi rolului
pe care îl va juca pe continent ºi în lume, acum când
sistemul de alianþe are o geometrie variabilã ºi fiecare
þarã încearcã sã -si protejeze cât mai bine interesele ºi
poziþiile dobândite.

Sper din toatã inima ca Europa sã revinã la epoca sa

de aur, când lumina credinþei ºi apãrarea drepturilor ºi
libertãþilor fundamentale ale omului erau valorile ºi
fundamentul construcþiei unei comunitãþi europene
paºnice ºi prospere având în centrul ei respectul
demnitãþii umane.

Într-o asemenea Europã visez sã se desãvârºeascã

profesional ºi spiritual nepoþii mei, fiindu-le cãlãuzã
omenia, buna educaþie ºi spiritul de întrajutorare, care
au caracterizat de-a lungul veacurilor trãitorii acestor
meleaguri ºi care au reuºit prin unitate de cuget ºi simþire,
sã realizeze visul de aur al întregirii neamului românesc
ºi de participare semnificativã la progresul civilizaþiei ºi

culturii europene.
În acest an binecuvântat al Centenarului Marii Uniri,

vã îndemn dragi români la unitate ºi bunã înþelegere,
pentru a cinsti cum se cuvine sacrificiul înaintaºilor
noºtri!

Cinstiþi cum se cuvine memoria martirilor care îºi

duc somnul de veci pe câmpurile de luptã pentru apãrarea
onoarei ºi demnitãþii neamului românesc!

(urmare din pagina 14)
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La 15 noiembrie 1924 intrã în arena avangardei internaþionale

o nouã revistã. Este vorba despre publicaþia apãrutã la Bucureºti,

care se numea Punct.

Pânã la acel moment apãruserã în sfera avangardei: în 1912,

cel patru numere din Simbolul editat de cãtre

Marcel Iancu, Tristan Tzara ºi Ion Vinea; în

1915, se editau cele douã numere din

Chemarea, apãrute prin grija lui Tristan

Tzara ºi Ion Vinea.

Contimporanul lui Marcel Iancu se afla

la numãrul 49, în decembrie apãrând acel

„numãr amiral” al publicaþiei, numãrul dublu

50-51, care va fi nucleul colecþiei respective,

care va numãra 102 numere.

75 H.P. îºi încetase apariþia, rezumatã la

un singur numãr, dar este adevãrat, de

referinþã în avangarda mondialã.

Mai târziu, în martie 1925 va vedea

lumina tiparului Integral, apoi mult mai târziu, în 1928, unu ºi

Urmuz, apoi Alge mici (1930) ºi apoi cele mari în 1933, sau mult

prea fantomaticele Muci (1932) ºi Pulã (1931).

Primul numãr din Punct este un ziar afiº, de culoare maronie,

având dimensiunile de 48x33,3 cm, rolul publicitar fiind evident.

Afiºul are o singurã faþã, care poartã un editorial semnat de Ilarie

Voronca, unul dintre redactori, celãlalt redactor fiind Victor

Brauner, în timp ce director era Scarlat Callimachi, aºa cum se

gãseºte înserat pe manºeta celui de-al doilea numãr.

Editorialul cuprinde doctrina revistei, în viziunea Voronca.

Dupã o serie de giumbuºlucuri lexicale, poliglote, folosind un

calambur (Roll-rol), se terminã cu un apel cãtre direcþie:

„Trebuie sã schimbãm trenul Scarlat Callimachi, trebuie sã-

l schimbãm pe A Marcel Iancu, trebuie sã-l schimbãm pe B

Maxy, trebuie sã-l schimbãm pe C Victor Brauner: il faut changer,

lei 3, asta îmi este absolut calendar.”

Cine era directorul publicaþiei? Prinþul Scarlat Callimachi

(1896-1975), nimeni altul decât un descendent de neam de vechi

rãzeºi moldoveni, din zona Câmpulungului, care a dat patru

domnitori la tronul moldav: Grigore, Ioan, Alexandru ºi Scarlat,

cel cu Codul Callimachi, tipãrit la 1812, a cãrui valabilitate a

continuat pânã în 1859.

Este martor al rãscoalei din 1907. Încã de tânãr va avea

pãreri diferite de ale anturajului.

Licenþiat în drept la Paris, se înscrie ca voluntar în 1915, în

armata francezã. În 1917-18 se va afla la Petrograd (articole din

revistã dovedesc aceasta). Participã la luptele de la Oituz.

Dupã rãzboi se înscrie în Partidul Naþional Þãrãnesc

Democrat ºi începe o intensã muncã de gazetar. Înfiinþeazã

publicaþia Punct ºi gruparea de teatru modern „Insula”.

Devine o persoanã cunoscutã în lumea culturalã datoritã

ideilor sale ºi a concepþiei conform cãreia publicistul trebuia sã

fie „om de culturã ºi om de curaj”.

Devine din ce în ce mai preocupat de ideile de stânga, pledând

pentru libertatea de opinie ºi cuvânt, pentru drepturile

muncitorimii. Fondeazã la Botoºani ziarele Glasul nostru ºi

Clopotul.

Devine membru al Partidului Comunist, apoi membru

fondator al Comitetului Naþional Antifascist, iar la numele sãu se

asociazã porecla „Prinþul roºu”.

Din 1937-1939, aflându-se în Franþa colaboreazã la o revistã

de avangardã Clarté, editatã de Henri Barbusse, la rândul sãu un

binecunoscut militant de stânga.

În 1939 revine în þarã, unde este concentrat, apoi arestat la

Miercurea Ciuc, Caracal ºi Târgu-Jiu, apoi din nou este trimis pe

front. Dupã 1944 îl gãsim în paginile ziarului condus de N.D.

Avangarda de la „A la Z” Cocea, Victoria ºi apoi este numit din 1948 pânã în 1963 director

al Muzeului Româno-Rus (care se afla în fosta clãdire a Muzeului

Literaturii, din prelungirea Bulevardului Dacia).

A scris ºi mult în domeniul poeziei, dar principala preocupare

rãmâne presa. Dupã propria afirmaþie se considera „om de presã

ºi apoi mânuitor de stihuri”.

Cel de-al doilea numãr al Punct-ului apare la 30 noiembrie

1924 ºi are pe prima paginã desenul în peniþã al lui Marcel Iancu

care-l reprezintã pe directorul publicaþiei, Scarlat Callimachi. Sub

iscãlitura ilustrului personaj, revista publicã poezia Neva, scrisã

în sejurul petrogrãdean.

Neva începe cu versurile: „Curge ca lumina nopþilor polare /

ºi priveºte, cu ochi limpezi, / la tãcerea sepulcralã / înegritã în a

pietrelor priviri”, iar în final poetul noteazã: „Neva este un ºir de

lacrimi”.

Un anunþ de mare importanþã este cel din josul primei file a

revistei, prin care se face cunoscut cã în aceeaºi zi va avea loc la

Sala Sindicatului Artiºtilor „premier exposition Internationale

de plastique moderne organisée pár la revue Contimporanul:

toiles, gravures, sculptures”.

Este vorba despre acea manifestare expoziþionalã din strada

Corabiei, locaþie aflatã în proximitatea Ateneului Român, unde

au participat artiºti români ºi mulþi invitaþi strãini, ceea ce a dat o

mare importanþã acþiunii întreprinsã de „revista sorã” din cadrul

miºcãrii româneºti de avangardã, care era condusã de cãtre Marcel

Iancu, cel care împreunã cu Tristan Tzara se numãrã printre

fruntaºii miºcãrii Dada (1916) de la Zürich.

Dealtfel, internaþionalismul revistei Punct se caracterizeazã

ºi prin popularizarea, printr-un chenar de pe ultima paginã (a

patra), în care cu litere cu corp mare sunt anunþate publicaþiile

Contimporanul ºi 75 H.P., care prin unicul sãu numãr a rãmas în

istoria avangardei mondiale ca un reper important.

Sunt apoi semnalate alte publicaþii avangardiste de primã

mânã: Der Sturm (Berlin), Merz (Hanovra), De Stjl (Olanda),

Blok (Varºovia), MA (Viena), Feuilles Libres (Paris), G (Berlin),

Manométre (Lyon).

Tot pe cea de a patra paginã, directorul umple restul paginii

cu douã producþii poetice, una în limba românã, Neguþãtorul de

gândiri ºi alta în francezã, Têtes, ambele datate 1924.

Un titlu care atrage astãzi în mod deosebit: Binomul cu

exponatul de argint, aparþinând lui Mihail Cosma, comis la

Barcelona la 376 mai 1928 (sic!), scris într-o alurã suprarealistã,

se sfârºeºte prin: „le crocodile mistique et téléphone PUNCT”.

Un final la fel de eliptic ca ºi „binomul” politic românesc pe care-

l trãim astãzi!

În pagina a doua gãsim în afara unei compoziþii semnate de

V. Brauner (o gravurã), textul Constatãri aparþinând lui Ilarie

Voronca, tipãrit pe orizontala foii.

Autorul celebrelor volume de versuri, printre care Plante ºi

animale, Ulise, Colomba, atrãgea atenþia asupra acelui numãr

unic, pânã atunci, din 75 H.P., dar rãmas, din pãcate, în acest

stadiu pânã în ziua de astãzi ºi rolul acestuia ca deschizãtor de

drumuri, fãcând comparaþii în acest sens cu renumite publicaþii

occidentale.

Într-adevãr, Voronca a scris un mare adevãr, având o excelentã

intuiþie, timpul confirmând valoarea acelei publicaþii tratatã cu o

ignoranþã rebelã în epocã.

Numãrul al treilea al publicaþiei ne întâmpinã cu un desen al

lui Brauner, reprezentându-l pe Voronca.

O poezie de opt rânduri, cu titlu

românesc dar scrisã în limba

francezã, a lui Vinea, care se termina

cu un soi de sfat/moralã pentru ceea

ce înseamnã arta poeticã: „Art

poétique: imposer au prochain son

délir”. Sub aceasta, o altã producþie

poeticã a aceluiaºi, veche însã de

unsprezece ani (1912), într-un alt

registru, intitulatã Miez de noapte,

din care reproducem primele patru

versuri din cele douãsprezece:

„Printre Tanagre false ºi þesãturi

persane / când dormi, pe mãri

de-arene ºi umbrã de alcov, / Spre trupul tãu alunec, în’not ca

spre-un ostrov / cu golfuri cãlduroase ºi leneºe liane.”

Pe pagina întâi îl întâlnim ºi pe director cu o producþie în

vers alb, Insomnia (1923) ºi cu o mai modernã punere în paginã

a unor versuri scrise în Petrogradul fierbinte (1918) ºi zãmislite

sub forma Cuvintelor în libertate, aºa cum se prezintã careul

care circumscrie Tãcerea.

De remarcat grafica excepþionalã a numãrului, semnatarii

fiind Marcel Iancu cu o Construcþie ºi M.H. Maxy cu a sa

Formã, de fapt un trup feminin stilizat.

Gãsim ºi aici Constatãrile lui Voronca, care într-un articol

polemic aratã deficienþele directoriale ale lui Corneliu Moldovan

la Naþionalul bucureºtean, care de ani buni nu a dat niciun rol

doamnei Dida Solomon devenitã Callimachi ºi nici marii actriþe

Aura Almãjan-Buzescu, cea care va deveni nu numai o mare

tragedianã, dar ºi o ilustrã profesoarã la Conservatorul Dramatic

ºi apoi la Institutul de Teatru.

Ca o micã satisfacþie, doamnei Callimachi i se dã un mic

spaþiu în care apare poezia Inimã sfâºiatã de fatã unde te duci?

(1924), autoarea fiind pe lângã o interesantã actriþã ºi poetã ºi

desenatoare de talent.

Cu iniþialele S.C. (ghici ciupercã cine-i?), citim însemnãrile

la expoziþia „Contimporanului”. Este lãudatã acþiunea revistei

(condusã de Marcel Iancu, n.a.) Contimporanul, care dupã „o

strãduinþã de trei ani” a vernisat aceastã expoziþie în care au

participat artiºti din Polonia, Germania, Belgia, Cehoslovacia,

Serbia, Ungaria ºi România.

Contimporanul anunþa pentru luna mai (1925) o expoziþie la

care vor participa artiºti din Italia, Franþa, Spania ºi Rusia.

Sunt analizaþi expozanþii români: Brâncuºi, Iancu, Mattis-

Teutsch, M.H. Maxy, Miliþa Pãtraºcu, Victor Brauner, Dida

Solomon (cu ale sale pãpuºi, asemenea dadistelor Sophie Arp ºi

Hannah Höch). Se noteazã în articole: Brâncuºi prim „primitivist”

iar mai apoi cel dintâi „abstracþionist”. Printre elevii sãi Lipschitz

ºi Arhipenko.

Se subliniazã rolul lui Iancu la revistele Dada ºi faptul cã a

prezentat la Universitatea din Zürich reliefuri cubiste.

La rubrica Etuva – pseudonimul Ubu-Roi – critici persiflante

la adresa regizorului Soare Z. Soare ºi a marii actriþe Marioara

Voiculescu. Într-un alt context polemic se recomandã „încurajãri

înspre tãcere” a scriitorilor Camil Petrescu, Brãtescu-Voineºti,

Mihail Sorbul, Victor Eftimiu ºi lista continuã...

Din nou chenarul din precedentul numãr, cuprinzând

recomandãrile de titluri ale revistelor avangardiste europene, ocupã

un binemeritat sfert din suprafaþa ultimei pagini din acest numãr.

Florin COLONAª

Punct
revistã de literaturã ºi artã

constructivistã (I)
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La 29 iunie 2017, dl. Adrian

Nãstase, preºedintele Fundaþiei

Europene Titulescu mi-a oferit

la Bucureºti volumul Istoria

Chinei ºi a civilizaþiei chineze.

România ºi China, semnatã de

dr. Ion Buzatu. Cartea a vãzut

lumina tiparului în 2009 sub

egida Fundaþiei Europene

Titulescu, ca un dar preþios oferit

în cinstea celei de-a 60-a

aniversãri de la proclamarea R.

P. Chineze ºi de la stabilirea

relaþiilor diplomatice dintre

China ºi România.

Autorul este Ion Buzatu,

doctor în istorie, sinolog,

diplomat cu experienþã, licenþiat, a studiat în anii 60 din secolul

trecut la Universitatea Beijing, specialitatea istoria Chinei. Dupã

absolvire, a lucrat la Institutul de cercetare a istoriei în România

ºi la ambasada românã de la Beijing având funcþia de consilier

cultural. În 2004, a scris ºi editat volumul Istoria relaþiilor

României cu China: din cele mai vechi timpuri pânã în zilele

noastre.

Scriind o prefaþã pentru carte, domnul

Adrian Nãstase, preºedintele Fundaþiei

Europene Titulescu, a subliniat printre altele:

„În spatele cifrelor stã politica, iar în spatele

acesteia, voinþa politicã determinatã de calitatea

oamenilor ºi de interesul pe termen lung.

Tradiþia ºi rezultatele istorice sunt motivaþii în

aceastã ecuaþie. Restul este un instrumentar

tehnic ºi juridic. Implementarea depinde tot

de voinþa politicã. Dacã aceasta existã, cerul

este virtuos, dacã nu existã, cerul e vicios.

China a dovedit de-a lungul istoriei cã are

voinþã politicã. A dovedit-o ºi acum când a

ajuns o mare putere a lumii. Pentru noi, relaþia

cu China este o mare provocare, una cu bãtaie

lungã. O vãd aºteptându-ne ºi, ca fire lucidã

ce sunt, nu-mi rãmâne decât sã-mi exprim

respectul pentru oamenii sãi, pentru eforturile

extraordinare fãcute, pentru cultura ºi

civilizaþia pe care au împãrtãºit-o cu celelalte popoare ale lumii.

România a ºtiut sã preþuiascã prietenia Chinei. Sper

ca, în viitor, ºi expresiile economice ale acestei prietenii

sã fie mai numeroase.”

Dupã întoarcerea mea în þarã, am citit cartea de la

A la Z. Este un manual de istorie ºi civilizaþie a Chinei, un

tratat al relaþiilor de prietenie româno-chineze. Pornind

de la sursele originale, autorul prezintã istoria ºi civilizatia

Chinei în mod obiectiv, multilateral, de la epoca

preistoricã, la epoca anticã, feudalã, modernã ºi

contemporanã, scoþând în evidenþã dinastiile importante

ºi împãraþii care au adus contribuþii majore la dezvoltarea

economiei, stabilitatea ºi progresul social, înflorirea ºtiinþei

ºi tehnologiei, culturii ºi artei, la ridicarea vieþii poporului,

precum dinastiile Qin cu împãratul Qinshihuan, Han cu

împãratul Wudi, Tang, cu împãratul Xuan Zong, Ming cu

împãratul Yong Le, acordându-le aprecieri potrivite ºi

obiective atât pozitive, cât ºi negative.

În dinastia Qin (221-206 î.Hr.), primul împãrat Qin

Shihuang (221-210 î.Hr.) a realizat unificarea þãrii ºi a

luat mãsuri de consolidare a statului unificat, ca

reâmpãrþirea administrativ teritorialã a statului ºi

impunerea troicii conducãtoare pe plan local,

standardizarea banilor, mãsurilor de lungime ºi de

greutate, edificarea unui sistem radial de drumuri rutiere,

standardizarea scrierii chineze, a realizat construcþiile

monumentale ca Marele Zid Chinezesc, Mousoleul

Imperial Qing cu armata de teracotã, Palatul Afang.

În dinastia Han (206 î.Hr.- 220 d.Hr.), împãratul Wu

Di (141-87 î.Hr.) a marcat Epoca de aur a dinastiei ºi

începutul afirmãrii Chinei ca mare putere în Asia. În

aceastã perioadã, China a cunoscut cea mai intensã

dezvoltare economicã, demograficã ºi culturalã ºi cea mai

mare expansiune teritorialã. ªi Confucianismul a devenit

o ideologie principalã a statului. Solul Zhang Qian a

cãlãtorit în Asia Centralã, vesticã ºi sudicã, deschizând

Drumul Mãtãsii.

În dinastia Tang (618-907), împãratul Xuan Zong

(685-762), a avut o domnie lungã de aproape o jumãtate

de secol. A cunoscut în aceastã perioadã dezvoltarea

economiei, în special a agriculturii ºi meºteºugurilor, s-

au înfiinþat unele instituþii de ºtiinþã ºi culturã, perioada în

care oraºul Changan (Xian) a fost megalopolisul lumii,

cu construcþii magnifice, ca Turnul Clopotului ºi Tobei,

Templele Dacien ºi Famen, Marea moschee islamicã,

Pagoda Cocorul Mare ºi Pagoda Cocorul Mic, Zidul

oraºului. Cãlugãrul Xuan Zang a cãlãtorit în þãrile budiste

din Asia de Sud ºi a adus sutrele budiste din India, le-a

tradus ºi le-a rãspândit în întreaga þarã. Astfel, budismul

a devenit principala credinþã religioasã din China.

În dinastia Ming (1368-1644), împãratul Yong Le

(1360-1424) a mutat capitala þãrii de la Nanjing la Beijing,

unde a construit Palatul imperial de Iarnã, cu 9999 de

încãperi ºi întins pe o suprafaþã de 400 de ha, ca ºi Templul

Cerului ºi multe alte construcþii imperiale. În aceastã perioadã,

marele navigator Zheng He a efectuat 7 expediþii maritime

conducând flote cu sute de vase mari, deschizând Drumul maritim

al mãtãsii.

Corespondenþã din Beijing

O istorie a Chinei, un tratat al relaþiilor
chino-române

Citind Istoria Chinei ºi a civilizaþiei chineze /
România ºi China

Fiecare dinastie ºi fiecare împãrat au avut contribuþii la

progresul societãþii chineze, la dezvoltarea economiei ºi culturii.

Dar, dupã o perioadã de domnie, se îndreaptã spre eºecuri ºi

prãbuºire, datoritã unei vieþi de huzur, înteþirii contradicþiilor din

curtea imperialã ºi a celor sociale, factori care au dus la rãscularea

þãranilor ºi la prãbuºirea dinastiei ºi înlocuirea cu o alta. Este o

lege a dezvoltãrii societãþii chineze, o lege universalã.

Autorul a subliniat creaþiile ºi aporturile importante ale Chinei

la civilizaþia mondialã, ca cele patru invenþii (hârtia, tiparul, busola

ºi praful de puºcã), construcþiile magnifice ca Marele Zid

Chinezesc, Marele Canal, Armata de Teracotã, a prezentat ºcolile

filozofice din antichitatea chinezã, precum confucianismul,

daoismul ºi introducerea ºi rãspândirea budismului.

În partea relaþiilor româno-chineze, pornind din antichitate,

a parcurs întregul proces de evoluare ºi dezvoltare a acestor

relaþii.

Autorul a explorat primele cunoºtinþe despre China care au

venit în România voievodalã pe Drumul Mãtãsii, prin produsul

original ºi atrãgãtor solicitat în Europa – mãtasea, subliniind cã

mãtasea pãtrunsese cu secole în urmã în Europa, încã din timpul

imperiului roman, inclusiv în Dacia romanã, fapt evidenþiat de

criticile din epocã ale omului de culturã Seneca, iar mai târziu,

ale austerului împãrat Marc Aurelius. Iar primele cunoºtinþe

despre China sunt prezentate în þara noastrã (România) de: întâiul

cronicar moldovean Grigore Ureche (1583-1647), al doilea mare

cronicar, Miron Costin, Cronicarul Ion Neculce (1672-1745)...

Primele contacte cu Împãrãþia din mijlocul lumii au avut loc

cu ocazia soliei spãtarului Nicolae Milescu (1636-1703) în a

doua parte a secolului al XVII-lea (1675-1676).

Cartea a parcurs perioada de înainte ºi dupã 1 octombrie

1949, înainte ºi dupã decembrie 1989 ºi a redat momente

importante din relaþiile bilaterale, necunoscute sau puþin

cunoscute. Unele sunt delicate, ca cele în anii 60 din secolul

trecut când a avut loc polemica între PCUS ºi PCC.  În final,

autorul a tras concluzii, arãtând cã „Naþiunea chinezã, cu o istorie

milenarã ºi o civilizaþie strãlucitã, a adus importante contribuþii

umanitãþii.”, „Îndelungata istorie a Chinei ºi civilizaþia chinezã

ineditã relevã însã, ca Împãrãþia din mijlocul lumii – Zhong guo

– a fost, este ºi va fi o mare putere ºi civilizaþie a lumii” ºi cã

„Între China ºi România nu existã conflicte de interese ºi

probleme nerezolvate, intensificarea ºi dezvoltarea relaþiilor

româno-chineze sunt benefice ambelor pãrþi.”. „Fãrã relaþii ample

ºi profunde cu China, România va fi lipsitã de un preþios suport

necesar interesului naþional, pe plan economic, financiar, cultural,

politic ºi chiar strategic.”

Este prima carte voluminoasã scrisã de un român, care

prezintã ºi trateazã în mod obiectiv istoria ºi civilizaþia Chinei de

peste cinci milenii precum ºi relaþiile bilaterale româno-chineze.

Cartea este tipãritã într-o superbã hainã de galã, cu fotografii

istorice foarte clare ºi preþioase, înfãþiºând obiectele de mare

valoare din patrimoniul cultural chinez, cu picturile inedite ale

portretelor împãraþilor ºi personalitãþilor proeminente din istoria

Chinei, momentele importante din relaþiile bilaterale.

(Luo Dongquan este profesor jurnalist, Vicepreºedinte al

Asociaþiei de Prietenie China-România.)

Luo Dongquan
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Numele (Fiºã de cadre cinstitã)

Passionaria
Stoicescu

Ei, da! Mã cheamã

Passionaria. Nu e deloc un

pseudonim. E chiar numele

meu bun, dar nu întreg. Mulþi

mã ºtiu aºa din cãrþi, din

emisiunile de la radio sau cine

ºtie de unde... Puþini însã îmi

cunosc tot numele: Evdochia

- Passionaria.

Asearã, într-o vizitã, am

fost silitã sã reflectez mai mult

asupra lui. Bunãoarã, ce

foloase ºi ce prejudicii mi-a

adus un astfel de nume, pe care

l-am trunchiat cu bunãºtiinþã,

prima lui parte, Evdochia,

nerecunoscând-o ºi

nefolosind-o decât silitã, în

acte ºi documente oficiale.

– De ce? M-a iscodit o femeie cu pãrul creþ ºi gura ca un mic

bot alungit. Ce nu v-a plãcut la primul nume?

– În capul meu, în urechile mele, în sufletul meu, melodicitatea

unui nume trebuie sã fie în consens ºi cu sexul persoanei

purtãtoare, i-am rãspuns. Grupurile consonantice se potrivesc,

mai ales, unei identitãþi masculine, îi conferã acesteia un plus de

vigoare ºi de bãrbãþie.

– Cum adicã? S-a mirat un tinerel

timid ºi plin de coºuri, care tocmai

pusese pe masã o carafã cu vin. Sau

poate, roºeala licorii îi împurpurase

obrajii, scoþându-i în evidenþã coºurile.

– Bunãoarã, când spui Andrei, mi-am

continuat eu pledoaria, accentul

pronunþiei cade pe „ndr”, într-un soi de mârâialã puternicã ºi

prevenitoare pentru arþagul ºi forþa purtãtorului. E clar un nume

masculin. Aglomerarea de consoane fãrã deschiderea rotundã a

vocalelor te duce cu gândul la o duritate, la un soi de încãierare

brutalã, nespecifice genului feminin. Grupul consonantic „vd”

din Evdochia sunã rece, bãrbãtesc, aspru ºi se potriveºte, în

mintea mea, cu o femeie masculinizatã, uscatã, lungã, îngâmfatã

ºi afurisitã. Jur cã nu sunt aºa ºi nici nu am de gând sã devin!

Cei ai casei schiþarã un zâmbet, poate gândindu-se la devenire,

poate amuzându -se de felul hotãrât în care spusesem asta.

– Dar staþi, sã lãmurim un lucru: cum sunteþi în actul de botez?

A þinut sã afle gazda acelei petreceri, un domn pe care îl chema

Alexandru. Un soi de mândrie i se lãþise pe faþã, din cauza

„ndr” -ului comentat, pe care ºi-l aflase acum în nume.

– De fapt, în actul de botez, bietul taicã-meu a cerut sã fiu...

Eudochia, ceea ce e cu totul altceva. Aºa ºi sunt, dar doar acolo,

spre nefericirea mea. Grafia cu „v” în loc de „u” a perseverat în

toate actele mele de stare civilã ºi... mi-a „stricat” numele! Sau

numai mi l-a denaturat, de ajuns cât sã mã lipsesc de el, atunci

când pot. Ca scriitoare nu mã iscãlesc decât cu numele de fatã,

alãturi de care Passionaria sunã normal. Sau, cel puþin, aºa simt

eu! Dar tot normal, caraghios de normal, sunã ºi Evdochia

lângã numele meu de doamnã, Ivanov! „V”-âuri peste „v”-

âuri, într-o vuire de viaþã vijelioasã... Ce mai, am încercat eu sã

închei povestea mea despre identitate, nu daþi copiilor douã nume!

Totdeauna unul le va plãcea mai mult decât celãlalt, din varii

motive. Iar dacã o sã încercaþi sã împãcaþi ºi capra, ºi varza, cum

se spune, o sã iasã o... varzã!

Vai, pe uºã tocmai îºi fãcu apariþia o bãbuþã, care aduse pe un

platou niºte copane de pui într-o clãdãrie de varzã cãlitã.

– Tii, ce potrivealã! Le ziceþi ca din carte, constatã cu satisfacþie

domnul Alexandru.

Doamna cu pãrul creþ se foia neliniºtitã în fotoliul de rãchitã în

care se aºezase. Avea un fel de nemulþumire ascunsã, dar pãrea

foarte interesatã de discuþie.

– Îmi place cum vã gândiþi ºi cum spuneþi, n-am mai auzit pe

nimeni sã vorbeascã aºa despre un biet nume... Continuaþi, mã

rugã ea, ºi vocea ei mi se pãru cã aduce, nu ºtiu cum, a behãit.

– Atenþie, i-am rãspuns. Nu ziceþi aºa despre nume, fiindcã

atunci el chiar devine „biet”! Am prevenit-o eu.

Aveam, mãrturisesc, o stare ciudatã. Parcã priveam pe

dinlãuntrul meu ºi, într-un fel, ºi pe dintr-al lor. De fapt, mã

bucuram sã vorbesc ºi sã aflu eu, despre mine ºi numele meu,

lucruri pe care, pânã atunci le þinusem tãinuite, fiindcã nu mã

provocase nimeni sã reflectez la ele, dar gândurile acelea, ciudat,

parcã aºteptaserã sã iasã la ivealã.

– De cele mai multe ori, douã nume înseamnã douã crezuri,

douã opþiuni de viaþã, douã firi, m-am trezit iar vorbind. În cazul

meu, ale tatei ºi mamei. Evident, într-un vãdit contrast, pentru

cã, de altfel, nici nu au rezistat alãturi în cãsnicie. Conform

preferinþei lui pentru primul meu nume, tata s-a dovedit a fi fost

un tradiþionalist, un naþionalist, un creºtin bun ºi un om moderat.

Cum s-ar zice, un cumsecade „Dochia”, „Dacia” sunau pentru

el firesc, ceva de acasã! Mama, o nonconformistã, o

internaþionalistã în ideile ei, o pãtimaºã, extrem de vitalã ºi cu o

dorinþã marcatã de unicitate, s-a cam „blestemat” cu preferinþele

ºi ideile ei ºi m-a „blestemat” ºi pe mine...

– Cum asta? Nu prea înþeleg unde bateþi, interveni o tinericã

þinând în braþe un prunc adormit. Ce vreþi sã ziceþi cu...

blestemul?

– O treabã urâtã ºi de lungã duratã. Toþi au vãzut în mama mea

o comunistã ºi ea tot asta o fi vrut, dar n-a semãnat nici pe

departe cu comuniºtii pe care i-am ºtiut sau îi ºtim noi. Aºadar,

comunistã, despre ea, nu-i deloc bine zis! Mai degrabã iubitoare

a ideii, pentru cã de scârbavnica practicã a mai înainte menþionatei

idei, mama, sãrmana, nu a avut parte, „tovarãºii” de luptã

excluzând-o dupã numai doi ani de la primirea carnetului roºu,

din „sânii” lor. Un ideal de femeie luptãtoare a avut însã, ºi de

aceea mi-a dat, nu numele, fiþi atenþi, vã rog, cã de nume vorbim,

ci porecla luptãtoarei comuniste Dolores Ibarruri, zisã La

Pasionaria, pentru pasiunea cu care s-a avântat în aceastã luptã.

– ªi eu, care credeam cã sunteþi spaniolã sau evreicã... interveni

cu pãrere de rãu o doamnã rotunjoarã, rubedenie apropiatã cu

gazda.

– Mi-ar fi plãcut, am surâs preþuindu-i sinceritatea, dar sunt

româncã get-beget!

Vinul era cãpºunicã, iar amãrãciunea lui dulce îmi dezlegase

limba ºi-mi îmbujorase obrajii.

Între timp, femeia cu pãrul creþ ºi cu buzele alungite într-un fel

de bot, ieºi sã liniºteascã dulãul care lãtra de mama focului la

poartã.

– Asta a însemnat pentru mama o viaþã de chin într-o lume a

puterii comuniste, mi-am auzit din nou vocea. A fost exclusã de

la tot ce presupunea afirmare ºi conducere, cu aceeaºi soartã

blestemându-mã ºi pe mine, purtãtoarea unui nume fãlos. E

adevãrat, fãrã acel „La” din „La Pasionaria”, dar cu doi de „s”,

ca totuºi sã mã diferenþiez de faimoasa poreclã. Aºa se face cã,

pânã la Revoluþie, am fost þinutã la index în lumea editorialã,

lucrând ºi la corecturã, ºi în redacþii de mâna a doua...

– ªi n-aþi luptat, mãcar dupã Revoluþie, ca sã fiþi repusã în

drepturi? Vru sã ºtie tânãrul cu faþa coºoasã, roºu acum parcã de

furie, compasionând cu trista mea soartã.

– O, tinere, cu cine? Tot ei sunt ºi azi, cei de atunci... Sau

copiii lor... Poate nu chiar dintre aceia care au hãrþuit-o pe maicã-

mea, dar din cei care m-au chinuit pe mine, sigur... ªi apoi mi-e

foarte silã, ºi, slavã Domnului, patima am avut unde sã mi-o

revãrs!

– Aºa-i, zise un domn chelios, pe care nici nu-l remarcasem

dintre ceilalþi. Vã ºtiu de la tipografie, când veneaþi la noi cu

agende ºi calendare... Cu corecturile!

– Ah, cum altfel, am oftat eu, amintindu-mi de cei 15 ani de

„recluziune” la editura Litera, deºi fusesem repartizatã dupã

terminarea facultãþii la editura Univers (!), de alþi 7 ani trudnici

la editurile Ion Creangã, Centrala Editorialã ºi Minerva, unde am

fost pe rând datã afarã sau „promovatã” pe... linie moartã, pentru

un dosar de cadre „pãtat” de o mamã exclusã din P.C.R., dar

care, vai, ce nume îmi dãduse, sãrmana de ea!

Prin fereastra pânã atunci deschisã, intraserã câþiva þânþari, aºa

cã ai casei închiserã geamul.

– Hai, mai bine sã vã spun unele întâmplãri ciudate, legate

de... numele ãsta, care, aºa cum e, îmi e drag! Fiindcã nu tot ce

îþi place, se dovedeºte a fi ºi de folos...

Ca la un semnal, toþi sorbirã o duºcã din cãpºunica rece.

Prin 1986, la o ºedinþã de alegeri la Uniunea Scriitorilor, cineva

m-a propus pentru a fi membrã în birou. Aveam douã norme ca

redactor, colegii scriitori cãrora le lucrasem cãrþile cu aplecare

filologicã ºi har, mã preþuiau... În pauza de dinainte de votare,

bãtrânul poet Moºandrei, zãcaº prin închisorile comuniste ºi

apoi eliberat, neºtiind cine e Passionaria Stoicescu, dar absolut

intrigat cã existã ca nume ºi mai e ºi propusã într-o funcþie de

conducere, s-a apropiat de mine ºi, spre deliciul câtorva colegi

martori, m-a îndemnat cu convingere: „Ai grijã, nu cumva sã o

votezi pe aia de-o cheamã Passionaria!” „O cunoaºteþi?” l-

am întrebat perplexatã. „Nici nu vreau, cu un nume ca ãsta!”

Urmã o tãcere stânjenitoare. Gazda aduse niºte gogoºi mici pe

o tavã ºi spuse, poate ca sã schimbe vorba:

– Scovergile sunt calde. Acum le-a fãcut maicã-mea!

– Dar astea sunt gogoºi, protestã cu blândeþe femeia cea tânãrã

cu pruncul. ªi schimbând copilul în celãlalt braþ, luã una.

– Ei, vedeþi, le-am spus surâzãtoare de exemplul care venise

chiar pe tavã, la propriu ºi la figurat. Numele conteazã ºi reprezintã

ceva altfel ºtiut pentru fiecare din noi.

Gazda scoase niºte ºerveþele dintr-un dulap ºi le puse pe masã.

– Ziceþi-le cum vreþi! Râse ea, important e sã vã placã. Eu

garantez cã sunt bune... Din fãinã curatã, mãcinatã la noi, la

moarã...

– Staþi puþin, se bãgã în vorbã ºi tânãrul care adusese vinul. Cu

numele oamenilor nu e la fel. Astea te pecetluiesc pe viaþã! Bine

a zis doamna... ºi mã privi cu admiraþie ruºinatã. Dar, continuã

el, n-am înþeles eu bine, de ce vã iscãliþi cu doi de s? Insistã plin

de curiozitate. Cã eu aºa am vãzut pe cãrþi... Poate au greºit cei de

la starea civilã? Sau mama n-a ºtiut precis cum se scrie numele,

adicã porecla acelei Ibarruri?

– Sincerã sã fiu, nu cunosc, dar vreau sã vã explic ºi sã-mi

explic, cum simt eu...

– Ce mai, chiar sunã grozav: cum vã „simþiþi” numele! Chiar

îl puteþi „simþi”? Interveni tânãra, al cãrui prunc începu sã se

foiascã ºi sã scânceascã uºor.

– Cei doi „s” din numele meu, cred cã asta pot sã însemne:

din toatã pasiunea pe care o revãrs în ce fac, am ºi pun suflet

dublu, în numele poeziei ºi artei, la modul deloc comunist, dupã

cum aþi vãzut ºi-aþi citit. Chiar mi s-a reproºat la un moment dat

cã nu am poezie patrioticã, nici partinicã!

– Vai! Credeþi cã aveþi suflet... dublu? Se minunã în continuare

tânãra mamã al cãrui prunc încetã aºa, ca prin farmec, sã mai

plângã.

– Nu cred, ci am sigur, am rãspuns eu, convinsã cã nu e cazul

sã las loc vreunei îndoieli. Pentru cã am de unde. ªi de aceea, ºi

suferinþa mea e dublã. Fiindcã are din ce se hrãni. Aceastã

„justificare” i-am mãrturisit-o ºi fostului meu profesor de

lingvisticã din facultate, autor, printre altele, al unor tratate de

onomasticã ºi toponimie. Dupã examenul de an, la care mi-a dat

nota maximã, s-a arãtat interesat cum de port numele ãsta, mai

degrabã cine mi l-a pus ºi de ce îl grafiez cu doi de „s”, când

„originalul” e cu unul singur. A râs la auzul explicaþiei, dar în

sinea lui m-o fi catalogat drept cine ºtie ce aiuritã îngâmfatã.

– Ei, nu, asta nu sunteþi, zise domnul Alexandru. Doar aºa,

într-un fel nu ºtiu cum... aparte... aveþi ceva pe care alþii nu îl au,

dar nu pot sã definesc ce...

Afarã se înserase biniºor, iar aerul verii parcã cerneluise spaþiul

decupat de ferestrele casei. Undeva, în spatele camerei, de data

asta pe un scãunel cu trei picioare se aºezase intrând neobservatã,

femeia cu pãrul creþ ºi buzele alungite ca un bot. Mã încuraja

dând din cap sã continui ºi murmurând

aprobativ: „Da, da, aºa e...”

– Hai, sã mai ºi zâmbim, le-am spus,

vãzându-i prea serioºi ºi cãzuþi pe

gânduri. Numele ascund în miezul lor o

sumedenie de poveºti. Doar sã le

pãstrezi, sã ai darul sã le spui ºi altora ºi

sã-i provoci sã reflecteze ei înºiºi la numele lor. Fiindcã asta mi-

aþi fãcut domniile voastre acum...

Dupã ce pãrinþii mei s-au despãrþit, iar tata a rãmas în Buzãu,

am plecat la Râmnicu Sãrat, cu mama ºi fratele meu, la o prietenã

a ei, colegã de învãþãmânt. Hãrþuitã, mutatã de la o ºcoalã la alta,

biatã mama a fost foarte nefericitã cã am intrat la Liceul teoretic

„ªtefan cel Mare” din oraº. Mândrã de profesia ei de învãþãtoare,

care dãduse atâtea generaþii de elevi buni ºi de faptul cã dintr-o

astfel de leafã, modestã dar cinstitã, a putut sã creascã doi copii,

deci n-am murit de foame, m-a „redirecþionat” la ªcoala

Pedagogicã din Buzãu, unde fusese cândva elevã, apoi învãþãtoare,

la aplicaþie. Am intrat în anul II, cu examene de diferenþã la

gramaticã, anatomie, caligrafie, vioarã, aritmeticã, psihologie.

De ce vã spun toate astea? Ca sã vedeþi, cum v-am promis, ºi

partea hazoasã a unui nume cum e al meu...

Dupã vreo jumãtate de an de stat la internatul ºcolii, la Buzãu,

casa noastrã fiind pe atunci la Râmnicu Sãrat, mama a venit la

ºcoalã, la prima ºedinþã cu pãrinþii. Eram nãzdrãvanã, exuberantã

ºi copilãroasã. Deja fãcusem câteva drãcii. Îl sunasem pe

„cuvioºia sa” pedagogul de la Seminar (recunoaºteþi ce

caraghioasã apelare!, recomandându-mã „Fecioara Maria”), îl

strigasem pe propriul nostru pedagog, cu jalnica poreclã

„Sâmburache”, neºtiind cã adevãratul sãu nume era cu totul

altul, imitasem câþiva profesori mai bãtrâni, fãcusem epigrame

unora tineri... Ce mai, prostioare de adolescentã!

Mama venise la Buzãu cu sufletul la gurã. Mersul autobuzelor

se tot schimba, dar numele strãzilor era acelaºi: Karl Marx,

Friederik Engels, I.C. Frimu, Vasile Roaitã ºi alte asemenea

identitãþi de rãsunet internaþionalist ºi naþionalist proletar.

Urcându-se în primul autobuz care mergea în inima oraºului, ea

l-a întrebat pe ºofer, pentru siguranþã: „Ajunge la ªcoala

Pedagogicã sau sã cobor?” „Staþi acolo liniºtitã, cã v-aþi urcat

numai bine! Vã duc pânã la cap, la Pasionaria!” Speriatã,

jignitã în demnitatea ei de mamã de fatã, pe care, vai, o cunosc ºi

ºoferii din oraº, s-a uitat în ochii bãdãranului ºi i-a zis consternatã:

„Pardon, dar de unde aþi auzit dumneavoastrã de Passionaria?”

„Asta-i bunã, cucoanã!” i-a replicat omul de la volan. „Cine

dracu n-a auzit, în Buzãul ãsta de Pasionaria?!” ºi, desigur,

se referise la bulevardul cu acelaºi nume, de lângã Crâng.

În anul VI de ªcoalã pedagogicã am fost trimiºi în producþie.

Þara avea nevoie de învãþãtori ºcoliþi, cu carte serioasã, nu de

suplinitori amãrâþi. Prin repartiþie guvernamentalã am ajuns la

Sihlea, o comunã aproape de Râmnicu Sãrat, unde puteam face

naveta cu trenul. N-am sã uit niciodatã ºcoala aceea nouã, poditã

cu parchet de fag, cu bãnci proaspãt ieºite din fabricã, în care

stãteau primii mei copii ºcolari, câþiva pui de români ºi-n rest

þigãnuºi inteligenþi, muzicali, dar, din nefericire, cam pãduchioºi.

Cum îi stricasem planurile directorului de atunci al ºcolii, care,

pe postul meu, crezuse cã poate sã-ºi angajeze nepoata, m-a

„pedepsit” alcãtuind catalogul clasei cu 70% tuciurii ºi restul

albiºori amãrâþi. „Bogaþii” rãmãseserã toþi la clasa paralelã.

Pentru cã mama ºi mãtuºa mea cu care stãteam la Râmnic

împreunã erau încã în învãþãmânt, le rugasem sã facã din când în

când mici chete cu lucruri ºi încãlþãminte de la copiii din clasele

lor. Plecam cu bicicleta în „þigãnie”, cum i se zicea pe atunci

acelei pãrþi din comunã, locuitã de romi, ºi le duceam lucruri de

îmbrãcat curate ºi cãlcate, ºi sãpun „Cheia”. Femeile de pe la

porþi, ori îmi mulþumeau ºi-mi ascultau rugãminþile privitoare la

curãþenie, ori puneau câinii pe mine. Mulþi dintre ºcolãreii mei
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Numele (Fiºã de cadre cinstitã)

Concursul de creaþie literarã „ªi eu vreau sã fiu scriitor”
Desfãºurat de-a lungul lunilor februarie ºi martie 2018, în organizarea Liceului Tehnologic „D. Bolintineanu” din Bolintin Vale, Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie

Istoricã Bolintineanu ºi revistei Sud, în parteneriat cu instituþii ºi unitãþi ºcolare din judeþele Ilfov, Giurgiu, Galaþi, Vâlcea, Argeº, Teleorman, Ialomiþa, Suceava,

Dâmboviþa, Bucureºti, Concursul de creaþie literarã „ªi eu vreau sã fiu scriitor” ºi-a desemnat câºtigãtorii. Juriul, format din scriitorii Victoria Milescu (preºedinte),

Alexandru Cazacu ºi Gabriel Dragnea a acordat Premiul I la Secþiunea Poezie Liceu elevei Lavinia Hoinoaia, clasa a XII-a la Colegiul Naþional „Mircea cel

Bãtrân” Râmnicu Vâlcea, profesor coordonator Geanina Oprea.

MELANCOLIE...

ªi câte piese de teatru am jucat…

ªi ce regizor bun am avut…

Unde sunt acele momente?

Nu mai sunt.

Nu mai sunt o pãpuºã,

Nu mai las timpul sã se joace cu mine!

Acum mã joc eu cu el.

Cert e cã nu ºtiu sã fiu regizor în locul lui...

Nu ºtiu sã jonglez cu orele,

Mã pierd numãrând minutele,

Alerg sã aflu zilele,

Dar ele nu au sfârºit.

Am crescut…

Trebuia sã fie diferit,

Aºa am crezut.

Nu pot fi regizor, dar nici nu vreau sã renunþ.

Vreau din nou copilãria! Nu am fost gata!

O vreau!

Dar n-o mai pot avea…

DE DOR...

În liniºtea funebrã a bãtrâneþii

Sã ascultãm cum ploaia ne loveºte-n geam.

Sã ascultãm cum inimile noastre

Bolnave, fãrã ajutor,

În liniºtea funebrã a bãtrâneþii

Încã-ºi mai spun cuvinte de amor.

Hai sã privim în întuneric,

La sufletele noastre din trecut,

Sã ascultãm la râsul tãu demult isteric

Pe care l-am iubit atât de mult.

Hai sã privim la ziua întâlnirii,

La ziua când ne-am dãruit iubirii

ªi s-ascultãm în liniºtea funebrã a bãtrâneþii

Glasul de mult apus al tinereþii.

Hai sã mai fim încã o datã noi,

Acei copii cu trupuri proaspete ºi tot timpul vioi.

Hai sã uitãm cã timpul nostru a expirat,

Închide ochii, dragule,

Ne vom trezi tineri din nou.

Am suspinat...

ARS POETICA...

Rosteºte alfabetul

Cã, poate, doar aºa o sã-þi gãseºti cuvintele.

Strigã dupã vocale ºi consoane

aratã-le cã-þi pasã.

Desparte în silabe tristeþea, compune-þi o altã fericire!

Începe sã numeri

cã poate doar aºa o sã-þi gãseºti o semnificaþie,

numãrã par ºi impar

ºi ai sã vezi cã eºti nenumãrat de bun,

gãseºte-þi infinitatea din suflet.

Uitã-te pe hartã

cã poate doar aºa gãseºti o traiectorie spre visele tale.

construieºte drumuri, parcurge mãri!

Mângâie un pui de elefant ºi deschide ochii,

încearcã sã te bucuri de loc ºi de timpul care curge mai lent,

cautã capitala fiecãrui suflet ºi încearcã sã rãmâi acolo...

Uitã-te prin microscop

cã poate doar aºa o sã preþuieºti lucrurile mici.

orice lucru minuscul poate fi mare,

iar orice lucru mare poate fi, de fapt, minuscul!

Scapã din celula fiecãrei zi,

divizeazã-þi emoþiile ºi pentru alþii...

Combinã apã ºi sare

cã, poate, doar aºa o sã înveþi sã plângi ºi sã suferi.

Chimia din fiecare persoanã e diferitã

aºa cã ai grijã sã nu inhalezi prea mult!

Fii atent la otrava din ochii lor

ºi bucurã-te cã eºti încã viu!

Învaþã o altã limbã

cã poate doar aºa o sã-þi gãseºti cuvintele

Numãrã par ºi impar,

Mângâie un pui de elefant ºi deschide ochii,

scapã din celula fiecãrei zi

ºi bucurã-te cã eºti încã viu!

TRÃIEªTE!

erau rude între ei ºi aveau niºte nume de minune! Belmondo Buligea,

Fãcãleþ Fernandel, Brãþara Cuþarida.

Cei mai nostimi, cântãreþi de soi la vioarã ºi acordeon, erau însã

doi veri, doi mici pãduchioºi balaoacheºi: Ibriº Lenin ºi Ibriº Stalin.

Îi pusesem în aceeaºi bancã, sã nu le stric rubedenia! Stalin era mai

înalt, iar Lenin era dolofan, micuþ ºi veºnic cu niºte lumânãri de

muci la nas. Mã aºezam în bancã lângã ei, sã le iau mânuþa ºi sã-i ajut

sã scrie corect, sã nu depãºeascã liniatura caietului. Atunci, ca la un

fãcut, de sub gulerul cãmãºii lui Stalin apãrea un pãduche

revoluþionar, pe care cu dexteritate îl zburam cu un bobârnac pe

parchetul de fag. Mã ridicam uºor ºi-l striveam fãrã milã. Nu scoteam

un sunet, sã nu tulbur clasa. Apoi treceam în dreptul lui Lenin. Din

duzina de batiste pe care le purtam cu mine, una era rezervatã mucilor

lui. Mã privea recunoscãtor, stârmocea uºurel din bumbul lui de

nas, apoi începea sã se scarpine la ceafã. ªi de sub gulerul lui ieºea

un musafir, care avea aceeaºi soartã cu „chiriaºii” vãrului...

Când inspectorul general a vizitat ºcoala, ºi-n cancelarie toþi

tremurau de spaima comisiei de la raion, directorul, vrând sã mã

ironizeze, a reuºit sã detensioneze brusc atmosfera, îmbiindu-l pe

înaltul oaspete cam aºa: „Iar acum vã invit la o clasã unde vor

rãspunde Lenin ºi Stalin ºi va preda?... Cine credeþi? Passionaria!”

Tot în drumul meu din acel an, cu naveta, am fost surprinsã,

apropo de nume, de vecinele mele de compartiment: o bunicã ºi o

nepoþicã neastâmpãratã foc. Din cinci în cinci minute, bunica îºi

admonesta nepoata: „Traviata, nu mai bate din picioare!”

„Traviata nu mai plescãi aºa!” „Traviata nu scoate capul pe

fereastrã!” „Doamnã, am întrebat-o eu exasperatã de apelativul

absurd dat unei mici ºi nevinovate copile, „ºtiþi ce înseamnã

Traviata?” „Vai de mine”, s-a ºocat bãtrâna de o astfel de întrebare.

„Pãi, cum nu? Numele unei opere de Verdi!” „Aºa e, i-am rãspuns,

dar personajul principal al operei se numeºte Violeta... Ce înseamnã

Traviata?”, am mai insistat eu punând sare pe ranã. „Ei, asta zãu,

nu ºtiu...” „Vai, doamnã, schimbaþi numele bietei copile, pânã nu e

prea târziu...” ªi mi-am luat bagajul din plasã, în semn de despãrþire.

„ªi, mã rog, ce înseamnã?” m-a întrebat bãnuitoare femeia, parcã

simþind o nenorocire. Traviata se liniºtise ca prin farmec. Am coborât

pe peron, i-am fãcut semn sã se apropie de geam ºi am ºoptit în aºa

fel încât sã mã audã doar bãtrâna: „Desfrânata, bunico dragã!”

Sã ne întoarcem la pãrinþii caraghioºi, care vor sã atragã

atenþia celorlalþi pentru odraslele lor, dându-le nume care nu

li se potrivesc, nici ca fire, nici ca „mariaj” cu numele de

familie. Ridicolul e cumplit!

Ca învãþãtoare practicantã nu aveam grijã doar de copii, de

clasã, adicã de ordinea ei, de bogatul material didactic umplând

pereþii cu litere, cifre ºi desene vesele, ci ºi de cum arãt, cum

mã prezint eu în faþa copiilor. Colegele din cancelarie veneau

de acasã mirosind a ceapã prãjitã, cu ciorapii în vine ºi

îmbrãcãmintea pãtatã ºi necãlcatã. Nu se vorbea acolo decât

despre când trebuie prãºitã via, cu cât se vinde kilul de vin,

cum se pun gogoºarii la oþet ºi alte de-alde astea. Le iritam cu

pãlãrioara mea verde la costumul maro sau albastrã la cel

roºu, cu poºetele mele elegant încãtãrãmate, cu ciorapii mei

coloraþi, în ton cu taiorul sau pãlãria.

Aºa se face cã de multe ori, copiii din clasa mea, agãþaþi de

gardul ºcolii dãdeau semnalul sosirii mele cu strigãte care

nãºteau concurenþa în rivalii de la alte clase. „Vi-ne tova-rã-

ºa noa-strã, cu cio-ra-pii verzi! Ea-i cea mai fru-moa-sã!”,

„Ba a noastrã!, cã are rochie cu flori!” strigau alþii care nu

vroiau sã se lase mai prejos.

Într-o zi, am surprins o scenã de luptã în bãlãriile din

poarta ºcolii. Un þigãnuº de-al meu altoia de zor un gãligan,

cãruia îi dãduse ºi sângele pe nas. M-am supãrat rãu ºi dupã

ce i-am descleºtat ºi i-am promis o pedeapsã pe cinste

forþosului meu din prima clasã, l-am ridicat din praf pe Goliat,

l-am ºters de sânge ºi l-am întrebat cu blândeþe: „În ce clasã

eºti?” „A patra!” a scâncit amãrâtul. „Vai, m-am minunat

eu sincer, ºi te-ai lãsat tu bãtut de unul de-a-ntâia?” „Nu,

dar am vrut ºi eu s-o laud pe tovarãºa noastrã, cã ºi ea e

frumoasã...” „Bravo!” i-am zis cu bucurie ºi gândind cã voi

povesti în cancelarie scena, ca sã se amuze ºi colega mea.

„Cum te cheamã?” l-am mai întrebat, ca sã-i pot spune

aceleia numele lui. „Napoleon!” a rãspuns dolofanul cu o

voce leneºã ºi rostogolind „o” -urile, de parcã ºi ele ar fi fost

tãvãlite prin bãlãrii. „Ah, nu”, am tresãrit. „Nu se poate sã ai

un nume de învingãtor ºi sã te laºi bãtut de Ciocârdel, de la

mine din clasã.” Apoi l-am luat de bãrbie, m-am uitat în ochii

lui apoºi parcã, ºi l-am rugat: „Promite-mi cã altãdatã ai sã

fii un luptãtor curajos ºi un învingãtor ca acela al cãrui

nume îl porþi!” „Mda!” a mormãit el moale ºi neconvins.

„Napoleon ºi mai cum?” am insistat eu, dorind sã-i aflu ºi

numele de familie. „Napoleon... Cotarlã...” mi-a rãspuns

încleiat. „Cum?” am îngãimat eu descumpãnitã de aflarea unei

astfel de identitãþi ridicole. „Ah, du-te de-aici!” l-am gonit brusc,

iar apoi, cuprinsã de furie, i-am strigat în urmã: „Bine þi-a fãcut!”

Obosisem, dar parcã nu spusesem tot ce vroiam eu despre

nume, despre numele meu, cu care începuse totul.

– Dar Evdochia e un nume plãcut, vechi, parcã înseamnã chiar

ceva frumos! Zise domnul care mã ºtia de la tipografie.

– Ei, plãcut pe naiba! Se mirã gazda, convinsã cã-mi ia apãrarea

ºi-mi dã satisfacþie. Ce plãcut?! Baba aia cu nouã cojoace þi s-o

fi pãrut dumitale cu nume frumos?! Sau ea poate?!

– Ba, nãzuroasã cât cuprinde! Sã-ºi tot schimbe cojoacele în

fiecare zi... Babã frumoasã ºi copil cuminte cine-a auzit? Aveþi

dreptate! Interveni ºi tânãra mãmicã legãnându-ºi uºor pruncul,

care brusc se trezi sã scânceascã apoi cãtre mine, reverenþios: Nu

sunteþi aºa, nu? ªi mã privi cu îngãduinþã, ca ºi când pe figura

mea ar fi trecut ºi s-ar fi ºters umbrele închipuitelor feþe ale babei

Dochia.

M-am întors iar, fãrã nici un chef, la primul meu nume.

– Hai, sã lãmurim odatã! Evdochia înseamnã în greceºte chiar

„bun”, „bunãvoinþã”. Scrie asta ºi la dicþionar...

– ªi nu vi se potriveºte? Îºi þuguie gura în chip de bot femeia

cu pãrul creþ.

– Nu, nu mi se potriveºte, am decis eu foarte convinsã. Nici ca

sonoritate, nici ca etimologie. A fi bun înseamnã a avea o

comportare de mijloc, ºtearsã, moale. Dacã e sã fiu bunã ºi pot,

copleºesc omul cu bunãtatea mea, pun pasiune în ce dãrui ºi

sunt, ºi mã simt Passionaria, nu Evdochia! Acest apelativ

pasional are pentru mine o forþã ocultã, care mã obligã sã fiu

pãtimaºã, aprinsã în tot ce fac. ªi doar simpla lui pronunþare sã

însemne un adevãrat simbol care sã mã defineascã pe lumea asta.

Pe cealaltã... Sincerã sã fiu, mi-am încheiat eu povestea în faþa

prietenilor care mã provocaserã ºi mã ascultaserã cu atenþie, de

fapt mi-ar fi plãcut sã mã cheme... Pasiunea. Era de ajuns! Cred

cã acesta ar fi fost numele care sã mi se potriveascã cel mai bine.

Sau poate eu sã mã potrivesc lui. ªi pentru cã simt astfel, chiar

aºa mã iscãlesc în scrisorile cãtre cei apropiaþi ºi dragi sau pe

picturile mele în acuarelã...

– Vai, doamnã! Se ridicã brusc în picioare femeia cu pãrul creþ

ºi buzele ei þuguiate se lungirã dintr-o datã a plâns. Acum, cã v-

am ascultat ºi am înþeles cum e treaba asta cu numele, eu ce sã mã

fac?

– Referitor la ce? Am întrebat-o speriatã ºi nedumeritã.

– Mã cheamã... Oiþa Berbec!
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Cuvântare de Ziua Eroilor (1938) la Monumentul
Eroilor din Bolintinul din Vale Ion CARBARÃU

Doamnelor ºi Domnilor,
Ne-am adunat astãzi, în numãr atât de mare, în faþa

acestui chip de bronz, fiind chemaþi de datoria sfântã ce
avem de a preamãri ºi a cinsti cum se cuvine memoria
eroilor cãzuþi pe câmpul de luptã.

Avem azi o dublã sãrbãtoare.
Întâi biserica noastrã pomeneºte despre urcarea la cer

a Mântuitorului nostru Isus Hristos. Tot azi este ziua
Eroilor Neamului ºi întreg poporul
românesc vine sã aducã prinosul
sãu de recunoºtinþã pentru toþi
românii care s-au jertfit pe altarul
Patriei.

Aceasta este ziua reculegerii
sufleteºti, ziua în care cu toþii avem
datoria sã meditãm ºi sã ne ducem
cu mintea departe, cãtre acel trecut
care prin oamenii timpului sãu a
pus temelia clipelor de faþã. Prin
vocea trecutului, a cãrui ecou
rãsunã în sufletul nostru, noi, dacã
suntem vrednici sã-l pricepem, vom
ºti cum sã clãdim cetatea neamului,
culegând tot ce este bun ºi folositor
din faptele înaintaºilor.

Ziua Eroilor trebuieºte s-o
prãznuim cu toatã cinstea ºi azi va
trebui sa vorbim numai de fapte
eroice, sãvârºite de pãrinþii ºi fraþii
noºtri, în toatã „Istoria Neamului”.
Sã-mi permiteþi deci, ca sã vã
povestesc, în linii sumare, câteva
episoade din epopeea rãzboiului
pentru Unitatea Românilor din
1916-18.

Doamnelor ºi domnilor, cauzele deslãnþuirei rãzboiului
mondial sunt multe. Dar una din aceste cauze ºi cea mai
însemnatã a fost ambiþia Împãratului Germaniei, kaiserul
Wilhelm al II-lea, de a face rãzboiul. El, împãratul ºi
poporul german în acelaºi timp, se socoteau aleºii lui
Dumnezeu printre celelalte popoare. Aceastã ambiþie
oarbã, ducea pe împãrat la încrederea cã va stãpâni lumea,
o va cuprinde într-un timp relativ scurt ºi cã se va înfãptui
acel crez german sintetizat în expresia „Deutschland über
alles”.

Iatã, bunãoarã cuvintele prin care Împãratul îmbãrbãta
armata sa în vara anului 1914: „Bãeþi, nu vor cãdea
frunzele ºi vã veþi întoarce, încununaþi de glorie, pe la
casele voastre”. Cu altã ocazie Wilhelm al II-lea rosteºte
cuvintele cancelarului Bismark, cum cã „Tratatele de
pace sunt petece de hârtie” ºi cu încrederea lui oarbã cã
germanii vor câºtiga rãzboiul, Împãratul mai spunea
armatei: „Vom învinge pentru cã vrem sã învingem”.

Contra acestei ambiþii care provocase rãzboiul, se ridicã
atunci marile popoare civilizate din Apus, Franþa ºi
Anglia, cu credinþa cã de partea lor este Dreptatea.
Aceastã dreptate o cereau zeci de naþiuni subjugate de
atâtea împãrãþii, cum erau Austro-Ungaria, Germania,
Rusia ºi Turcia.

Dintre cele douã forþe care se gãseau în luptã,
Dumnezeu a fãcut ca dreptatea sã iasã învingãtoare ºi sã
bucure pe acei cari în toatã istoria lor n-au ºtiut decât sã
plângã timp de secole sub alte stãpâniri.

Cu aceasta spuse, noi ne aflãm în preajma intrãrii în
rãzboiul din 1916-1918.

Oamenii noºtri politici de atunci, mari patrioþi ºi
cãrturari luminaþi, alãturi de regele Ferdinand I, au înþeles
cã trebuie sã rãspundem chemãrii trecutului. ªi
alãturându-ne de Franþa, am declarat rãzboiu puterilor
centrale, pentru a libera pe fraþii noºtri din Transilvania,
Bucovina ºi Basarabia.

Acest vis al unitãþii naþionale constituia, pentru cei ce
îl hotãrau atunci, un act de justiþie milenarã cerut de toþi
românii ºi chezãºia cã vor veni vremuri mai bune pentru
viitorul poporului nostru.

A expune istoricul rãzboiului din 1916, ar fi o faptã
bunã pentru comemorarea de astãzi, dar nu putem face
acest lucru, fiindcã povestea aceasta este prea lungã, eroii
sunt prea numeroºi, iar timpul nu ne îngãdue.

Totuºi, îmi veþi da voie sã vã înfãþiºez câteva fapte ºi
câteva date edificatoare pentru însemnãtatea
evenimentelor de atunci.

România a intrat în rãzboi la 15 august 1916 contra
austro-germanilor. Aveam o armatã de 833.000 ostaºi ºi
cu 18.000 ofiþeri. Pentru luptã aveam 378 batalioane de
infanterie, 299 baterii de tunuri ºi 104 escadroane de
cavalerie. Cu aceastã armatã noi trebuia sã ne apãrãm
graniþele pe un front lung de 1400 km. Peripeþiile
rãzboiului, cu toate luptele ºi suferinþele populaþiei au
fost grele. Mulþi dintre dvs. aþi fost martori oculari ºi
prin urmare vã amintiþi calvarul.

Planul nostru de rãzboi se prezenta astfel: Armata I din

Oltenia va înainta în Transilvania pe Valea Oltului, cãtre
Sibiu, pe Valea Jiului, catre Petroºani ºi pe la Turnu
Severin în Banat. Armata a II-a din Muntenia cu generalul
Averescu, va înainta pe Valea Prahovei, prin Predeal cãtre
Braºov, iar Armata a IV-a, cu generalul Prezan, din
Moldova, înainteazã pe Valea Bistriþei cãtre Sf. Gheorghe
ºi Tg. Mureº.

Armata a II-a, cu generalul Aslan Ceaurul va pãzi
Dunãrea ºi Dobrogea contra bulgarilor,
care ne declarase rãzboi la 19 august
1916.

Armata românã nu dispunea de
armamentul ºi pregãtirea inamicului,
dar cu toate acestea în primele
operaþiuni avem succese în
Transilvania. În august ocupam
Petroºanii, Sibiul este împresurat,
Braºovul este cucerit la 30 august, iar
prin Moldova Armata a IV-a înainteazã
pânã în Câmpia Mureºului de Sus.

Austro-ungarii, vãzând succesele
militare ale românilor, au cerut
ajutorul armatei germane. Împãratul
Wilhelm al II-lea trimite imediat pe
frontul unguresc Armata a IX-a, sub
comanda generalului Falkenhein, cu
misiunea de a distruge armata românã
în timpul cel mai scurt posibil. Ambiþia
împãratului nu s-a realizat ºi s-a vãzut
cã dezastrul Germaniei a putut sã vinã
în bunã parte ºi din cauza armatei
române, pentru cã eroismul ostaºului
român a opus cea mai îndârjitã
rezistenþã de care nu se bãnuia încã.
Dar duºmanii erau numeroºi, puternici

ºi bine înarmaþi, încât orice sacrificiu am fi sãvârsit tot
nu puteam sã-i oprim.

ªi dacã e vorba sã vedem icoana rãzboiului nostru din
august pânã în decembrie 1916, ea ni se înfãþiºeazã astfel.

În Dobrogea, bulgarii uniþi cu
nemþii sub comanda generalului
Makensen, au dispus de noi ºi
printr-o acþiune energicã,
cuceresc la 24 august Turtucaia,
unde pierdem 25.000 de oameni
ºi aproape tot materialul de
rãzboi, mai ales artileria. Armata
românã trece apoi sub
conducerea generalului rus
Zaiankovski, dar acesta nu avea
niciun interes ca sã lupte contra
bulgarilor, fiindcã ofiþerii ruºi
spuneau ofiþerilor români
urmãtoarele: „Noi nu am venit
ca sã ne batem contra bulgarilor.
Îndatã ce ei (bulgarii) vor
recunoaºte mantaua soldaþilor
noºtri se vor arunca în braþele
noastre”. Dupã cum vedem cu
astfel de mentalitate rãzboinicã
ºi cu tovarãºi de aºa manierã, noi
nu puteam duce rãzboiul ºi de
aceea în noiembrie pierdem
Dobrogea.

Astãzi pomenim, deci, pe toþi
eroii care au cãzut pentru patrie
în vechea Dobroge a lui Mircea
cel Mare.

În Transilvania am spus cã
românii obþinuse frumoase
succese, dar din cauza presiunei
armatelor austro-germane am fost nevoiþi ca sã ne
retragem pânã pe linia de frontierã a Carpatilor, pierzând
astfel Sibiul ºi Braºovul.

Germanii erau hotãrâþi sã termine repede cu noi. ªi
încearcã mai întâi sã spargã frontul românesc de la
Petroºani, dar n-au reuºit. Atunci atacã viguros Armata a
II-a la Braºov, silind pe români sã se retragã, dar nici aici
nu reuºesc sã treaca frontiera românã.

Generalul Falkenhain acum se îndreaptã cãtre armata
generalului Prezan ºi ne obligã sã ne retragem pânã la
teritoriile munþilor Carpaþi. Germanii atacã extrem de
puternic pe la Oituz ºi Caºin cu scopul de a întoarce tot
frontul românesc din Carpaþi, dar n-au isbutit sã distugã
frontul, iar dacã ar fi putut face acest lucru, atunci poate
cã terminau cu noi mai repede. Din aceastã pricinã
conducãtorii armatelor germane hotãrãsc sã atace din
nou Armata I din Oltenia ºi se dau în septembrie ºi
octombrie marile bãtãlii de la Petroºani ºi Tg. Jiu, unde
românii au obþinut victoria, dar n-au putut-o continua.
Vãzându-ne în faþa unui inamic puternic ºi fiind
ameninþaþi de la sud de cãtre bulgari, conducerea armatei

noastre hotãrãºte retragerea trupelor din Oltenia, încât
la 8 noiembrie 1916, întreaga Oltenie se gãsea în mâinile
germanilor.

Ofensiva austro-germanã se dezlãnþuise energic ºi
repede pe tot frontul românesc. Astfel, germanii, dupã ce
cuceresc Braºovul, pãtrund în Muntenia prin munþii
Fãgãraº ºi trecãtoarea Bran. Se dau mari bãtãlii la Rucãr,
Dragoslavele ºi Câmpulung Muscel.

Dupã trecerea Oltului ºi a Carpaþilor, germanii vroiau
sã înainteze repede ºi sã nu lase timp armatelor noastre
ca sã se consolideze ºi dacã e posibil sã ocupe
Bucureºtiul.

Ne gãseam atunci în frigurile desnãdejdiei, fiindcã nu
aveam ajutoare nici materiale ºi nici morale. Singurã
Franþa, aliata noastrã de totdeauna, ne-a dat un real sprijin
prin trimiterea generalilor Berthelot ºi Petin.

Armata românã pregãtise planul de apãrare a Capitalei
ºi generalul Berthelot îl aprobã. Nu pot sã expun aci
planul operaþiunilor ce se aranjase atunci, dar trebuie sã
ºtiþi cã germanii au dat o foarte mare importanþã acestei
lupte ce se pregãtea pe lunca Argeºului, de la Piteºti în
jos. Amintim faptul cã austro-germanii dispuneau pentru
luptã de un efectiv compus din 156 batalioane de
infanterie, de 72 escadroane de cavalerie, iar artilerie
aveau foarte numeroasã ºi de bunã calitate. Pe lângã
aceasta, germanii sunt ajutaþi ºi de armata germano-
bulgarã de sub conducerea lui Makensen, care trecuse
Dunãrea pe la ªiºtov ºi Zimnicea, înaintând prin
Alexandria cãtre Bucureºti.

Armata românã se compunea pentru aceastã bãtãlie
numai din 118 batalioane de infanterie, 55 escadroane
de cavalerie ºi 108 baterii de tunuri.

Inamicul era superior ca pregãtire românilor, apoi o
întâmplare nefericitã pentru noi face ca ofiþerii de stat
major care duceau planul nostru de apãrare la Piteºti sã
fie prinºi de cãtre nemþi ºi astfel aceºtia sã ne cunoascã
toatã strategia de care trebuia sã ne folosim ulterior. Eram
în mare strâmtoare atunci. ªi cu toate cã ostaºii noºtri fac

fapte de mare bravurã în bãtãliile
de la Piteºti, Târgoviºte, Neajlov
ºi pe râul Argeº, totuºi ne gãseam
în imposibilitate de a rezista ºi a
trebuit sã se ordone retragerea
trupelor.

Bucureºtiul cade în mâna
germanilor la 6 decembrie 1916.
Regele Ferdinand este nevoit sã
pãrãseascã oraºul, mergând la
Iaºi, iar pentru populaþia ºi
armata românã încep vremuri de
bejenie, neînchipuit de grele.
Erau în refugiu ºi mii de oameni
– copii, femei ºi bãtrâni, cu ochii
plânºi, hãmesiþi de foame ºi
înspãimântaþi de grozãviile
urgiei, care se deslãnþuise
salbatic, contra tuturor, cu toþii
pribegeau în neºtire cãtre acea în
veci neînvinsã ºi îndepãrtatã
Moldovã. Apoi se pare cã ºi
Dumnezeu se mâniase, vãzând
atâta mãcel ºi sãlbãticie între
oamenii pãmântului sãu, încât ne
pedepseºte cu o iarnã foarte asprã
în 1917.

Am încheiat domnilor prima
etapã din rãzboiul nostru ºi ne
închinãm astãzi în faþa tuturor
acestor eroi cari au înfruntat cu

bãrbãþie un inamic înverºunat, dându-ºi viaþa pe ogorul
Patriei.

A doua parte a campaniei se desfãºoarã în 1917.
Am spus cã românii au intrat în rãzboi rãu înarmaþi,

dar cu toate acestea, inamicul s-a gãsit deseori în situaþia
de a pierde lupte ºi a da înapoi. Ostaºul român prin vitejia
lui a uimit lumea atunci ºi fiind încurajaþi de aliaþii noºtri
– Franþa, Anglia ºi Italia, regele Ferdinand ºi guvernul
Ionel I.C. Brãtianu hotãrãsc refacerea armatei.

Ne rãmãsese acum numai 400.000 de ostaºi buni pentru
lupte. Franþa, la stãruinþa generalului Berthelot, ne trimite
muniþie pentru primele nevoi. Astfel am primit la
începutul refacerei 297 tunuri, 130 mortiere, iar aviaþia
ni se reorganizeazã la 12 escadrile. Apoi fiecare regiment
primeºte câte 24 mitraliere ºi 96 puºti mitraliere. ªi când
ne gândim ca la intrarea în rãzboi abia existau 4-8
mitraliere la un regiment, ne întrebãm oare ostaºii noºtri
nu s-au luptat mai mult cu entuziasmul lor de nedescris
decât cu muniþia?

(continuare în pag. 21)

Oct. 1945, Piatra Neamþ, cãpitanul Ion
Carbarãu dupã retragerea trupelor
române de pe frontul antifascist

23 oct. 1933, Ion Carbarãu absolvent
al ªcolii de Ofiþeri în rezervã de la
Bacãu cu gradul de sublocotenent
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Constantin
Bãrbutã,

În situaþia tristã în care ne aflam în iarna din 1917,
mulþi români nu mai credeau în zorii gloriei viitoare.
Totuºi, marii patrioþi ai vremei, tovarãºi de suferinþã ai
regelui ºi ai poporului, ne încurajau prin sfaturile ºi cu
cuvintele lor profetice.

Astfel, dl. prof. N. Iorga se adreseazã regelui Ferdinand
în decembrie 1916, cu vorbele unui Petru Rareº, spunând:
„vom fi iarãºi ce am fost ºi mai mult decât atâta”.

Refacerea armatei dureazã pânã în martie 1917. Atunci
trebuiau sã înceapã luptele. Frontul românesc se întindea
acum pe linia Galaþi, Nãmoloasa, Mãrãºeºti, Munþii
Vrancei, Mãrãºti, Oituz ºi Tg. Ocna.

Germanii credeau cã la începerea ofensivei vor obþine
victoria finalã în timpul cel mai scurt, iar regele Ferdinand
hotãrâse cã va duce lupta pânã la ultimul ostaº.

Armata germanã era condusã acum de Makensen,
supranumit „spãrgãtor de fronturi”. Atmosfera rãzboiului
se întunecase din nou ºi nori negri se arãtau la orizont.
Aºa începe a doua parte a luptelor. Ofensiva germanã se
deslãnþuie la 1 iulie 1917, iar bãtãliile care s-au dat în
iulie ºi august între cele douã armate au dat câºtig armatei
române.

Ne gãseam la desnodãmântul final al tragediei noastre
cu hotãrârea: învingem sau pierim pânã la unul!

Generalul Makensen, în planul sãu de atac, încearcã sã
rupã deodatã frontul românesc, printr-o puternicã
ofensivã pe valea Trotuºului, cãtre Tg. Ocna ºi Caºin ºi
pe valea Oituzului, cu direcþia Mãrãºeºti ºi Adjud, cu
scopul cã dacã s-ar rupe frontul acolo, atunci armatele
noastre de la Mãrãºeºti îºi vor pãrãsi poziþiile. Dar armata
generalului Averescu rãspunde printr-o rezistenþã atât de

(urmare din pagina 20)

23 aug. 1954, prof. Ion Carbarãu

Motto:

Zarurile au fost aruncate.

(Iulius Cezar)

Dupã doi ani de neutralitate,

pregãtiri militare ºi diplomaþie

activã, în vara anului 1916

guvernul român a considerat cã

momentul deciziei finale a sosit, altfel spus, zarurile au fost

aruncate în noaptea de 15/16 august 1916, când armata românã

a pãtruns în Transilvania prin 18 puncte, de la Vârciorova, în

Banat, pânã la Dorna, în Bucovina, salutatã fiind cu entuziasm ºi

speranþã de populaþia localã, eliberând în câteva zile oraºele

Braºov, Miercurea Ciuc, Odorhei, Fãgãraº, Petroºani,

Sibiu. Însã, la scurt timp, aceastã înaintare fulgerãtoare va

încetini datoritã realitãþilor din teren, în primul rând

distanþele mari între unitãþi, rezistenþei inamicului ºi mai

ales situaþiei din Dobrogea, dupã ce Bulgaria a declarat

rãzboi României, producând prima mare înfrângere la

Tudrtucaia, un adevãrat trãznet prin pierderile îngrozitoare,

ºase mii de soldaþi, morþi, dispãruþi sau rãniþi, peste 28.000

de prizonieri: „o nenorocire din toate punctele de vedere, o

greºealã cumplitã” (Regina Maria).

Înlocuirea generalului Aslan la comanda Armatei a III-a

cu generalul Averescu ºi noul plan de operaþii, dovedit

fatalmente greºit în urma episodului de la Flãmânda, nu a

putut opri înaintarea inamicului în Dobrogea, care va fi

ocupatã în câteva sãptãmâni, de la Constanþa pânã la Brãila

ºi Galaþi.

Aproape concomitent se declanºeazã contraofensiva

armatei germane în Transilvania, sub comanda generalului

Falkenhayn, reuºind sã reocupe Sibiul, astfel cã, începând

cu 3 septembrie armata românã este obligatã la o retragere

dureroasã ºi imprevizibilã, însoþitã de convoaie de refugiaþi,

luptând zi ºi noapte cu inamicul în spate.

Abia acum aliaþii încep sã înþeleagã situaþia grea în care se aflã

armata românã, trimiþând o misiune militarã, circa 1.500 de oameni

în frunte cu generalul Berthelot, cãruia primul ministru I.I.C.

Brãtianu îi adreseazã aceste cuvinte, pline de tâlc, la întâlnirea

din gara Periº, la 16 octombrie 1916: „Salut în domnia voastrã,

dacã acceptaþi, pe ªeful Marelui Stat Major al armatei române”,

sau, mai diplomatic, suntem gata sã aflãm ºi sã aplicãm planurile

voastre salvatoare!

Generalul Henri Mathias Berthelot (1861-1931) va avea un rol

determinant în reorganizarea armatei române, în aprovizionarea

cu armament ºi muniþie, participând la ºedinþele Consiliului de

Rãzboi alãturi de regele Ferdinand ºi ceilalþi mari comandanþi

români, va fi decorat ºi va primi cetãþenia de onoare, devenind un

adevãrat erou, foarte popular, prieten sincer al poporului român.

Retragerea armatei române pe toatã lungimea frontului la numai

45 de zile de la începutul unei campanii ce pãrea atât de

promiþãtoare, dincolo de amãrãciune ºi durere, pe fondul

descurajãrii ºi îngrijorãrii teribile, a fost dictatã din raþiuni de

tacticã ºi strategie militarã, în faþa unui inamic experimentat ºi cu

o dotare superioarã pentru lupta în munþi, având comandanþi

care au ºtiut sã profite de greºelile comandamentului român sau

de pasivitatea aliaþilor, dupã ce corpuri întregi de armatã ruseºti

au aºteptat, cu arma la picior, între Carpaþi ºi Prut sau în Dobrogea.

Astfel, trecãtorile prin care soldaþii români au înaintat aproape

fãrã rezistenþã cu puþin timp în urmã, Bran-Rucãr, Dragoslavele,

Predeal, Bratocea-Buzãu, Oituz-Ghimbuº, Jiu, au devenit teren

pentru bãtãlii crâncene, purtate cu eroism ºi sacrificii de ostaºii

noºtri, hotãrâþi sã opreascã inamicul din înaintarea spre Capitalã,

devenitã obiectiv strategic primordial dupã strãpungerea liniilor

de apãrare, pe Jiu ºi Olt, la mijlocul lunii noiembrie.

Cum o nenorocire nu vine niciodatã singurã, la 23 noiembrie

o armatã germanã condusã de generalul Mackensen a trecut

Dunãrea, ocupând Zimnicea ºi, trei zile mai târziu, Giurgiu,

ameninþare gravã pentru Bucureºti, pe care principalele autoritãþi

ale statului îl pãrãsesc, refugiindu-se la Iaºi.

În aceste condiþii dramatice s-a decis cã inima ºi creierul

naþiunii, Capitala, nu trebuie ºi nu poate fi ocupatã fãrã o bãtalie

decisivã, de respingere ºi înfrângere a inamicului. Aceasta va fi

celebra „bãtalie pentru Bucureºti”, desfãºuratã intre 29 noiembrie

ºi 3 decembrie (stil nou) pe Neajlov ºi Argeº, comanda fiind

încredinþatã generalului Constantin Prezan,

La începutul Primului Rãzboi Mondial, Capitala României se

prezenta ca o cetate, puternic fortificatã, având o centurã cu 18

forturi mari din beton ºi un numãr identic de baterii cu tunuri de

150 mm ºi obuziere de 120-240 mm, însã cerinþele rãzboiului

modern au impus în anii de espectativã trecerea la artileria mobilã.

Marea „bãtãlie pentru Bucureºti”, „singura de care depinde

soarta neamului”, cum suna ordinul de zi, a început pe 29 noiembrie

1916 ºi s-a încheiat cu înfrângerea armatei române, balanþa

înclinându-se în favoarea inamicului începând cu a treia zi de

lupte îndârjite, când, colac peste pupãzã, cum spune înþelepciunea

popularã, planurile de operaþii ale armatei române au încãput pe

mâna inamicului prin imprudenþa ºi neglijenþa blamabile a celor

doi ofiþeri capturaþi în timpul misiunii.

La 5 decembrie Mackensen a cerut notabilitãþilor rãmase

predarea oraºului, iar a doua zi germanii pãtrund în Bucureºti pe

Calea Griviþei, concomitent cu coloane inamice care înainteazã

spre Centru dinspre Giurgiu ºi Alexandria, exact în ziua când se

împlineau o sutã de zile de la intrarea în rãzboi!

Pentru armata românã, învinsã dar nu distrusã, începea o nouã

retragere spre Moldova, pe frig, zãpadã, noroaie ºi

drumuri înfundate, unde se înghesuiau coloane de

refugiaþi, disperaþi la coºmarul pierderilor în bãtãlie

(peste 50.000 de morþi, 80.000 de rãniþi ºi tot atâþia

prizonieri), adãugându-se distrugerea, din ordin, a tot

ce putea fi de folos duºmanului în urmãrire: instalaþii

petrolifere, cãi ferate, poduri, fabrici, arsenale, depozite.

Catastrofale din punct de vedere politic, militar ºi

moral, primele o sutã de zile ale rãzboiului de reîntregire

constituie o lecþie asprã, avertisment dur ºi mesaj

perpetuu despre eroismul ºi spiritul de sacrificiu pentru

Þarã al soldatului român, ale cãrui fapte se înscriu în

cartea de aur a naþiei, precum Ecaterina Teodoroiu

„eroina de la Jiu”, împreunã cu generalul Dragalina

sau colonelul Naumescu ºi veteranul George Donici,

morþi în urma ºarjelor legendare de la Prunaru ºi

Robãneºti, ori ofiþerul rezervist Lixeanu Nedelcu,

originar din comuna Iazu-Ialomiþa, care în retargerea

de la Turtucaia a întârziat inamicul cu mitraliera sa

ascunsã într-un copac pânã ce artileria duºmanã l-a

doborât.

Istoria – „tribunalul lumii” – a consemnat ºi cazuri

de laºitate blamabilã în cazul generalului C. Teodorescu, fugit cu

ultima barcã peste Dunãre, al colonelului Ricman, care în fruntea

a 1200 de oamnei, cu 12 tunuri ºi mitraliere, s-a predat la nord de

Roºiori în momentul când ofiþerul german, în inferioritate, hotãrâse

încetarea urmãririi, sau cazurile celor doi ofiþeri din vina cãrora

planurile de apãrare a Capitalei au ajuns la inamic.

De asemenea, aceste o sutã de zile, umilitoare ºi dureroase ale

rãzboiului de reîntregire vor constitui experienþe unice de viaþã ºi

în destinul unor viitoare personalitãþi ale vieþii politice ºi militare,

prezente în miezul evenimentelor ca voluntari sau tineri ofiþeri,

între care Ion Mihalache, Gheorghe Brãtianu, Constantin

Sãnãtescu, Grigore Gafencu, Mihail Manoilescu, Ilie Steflea ºi,

desigur, nu în ultimul rând, Ion Antonescu.

Intrarea României în Primul Rãzboi Mondial a fost o opþiune

conformã idealului national ºi comparabilã cu momentul istoric.

În primele o sutã de zile, românii au atacat, au fost umiliþi ºi

înfrânþi, au pierdut bãtãlia, însã nu ºi rãzboiul.

Primele o sutã de zile din rãzboiul de
reîntregirea neamului: de la ofensivã ºi

entuziasm la catastrofã ºi coºmar

Cuvântare de Ziua Eroilor...

Nov. 1916, Cercul Militar din Bucureºti, ceremonia
înãlþãrii drapelelor trupelor de ocupaþie

înverºunatã încât înspãimântã pe nemþi.
Românii în eroismul lor au putut striga ostaºilor lui

Makensen: „pe aicea nu se trece”.
Generalul Makensen prevede zãdãrnicia planului sãu

de atac si se grãbeºte sã atace la
Mãrãºeºti în direcþia podului de
peste Siret, la Casmeºti, pentru a-ºi
pregãti drumul cãtre Iasi.

Se adusese la Focºani, Odobeºti
ºi Panciu 12 divizii de germani.
Armatã foarte bunã. Makensen
dãduse ostaºilor sãi hranã pentru 12
zile de luptã. Românii aveau la
Mãrãºeºti numai trei divizii sub
conducerea generalilor Grigorescu
ºi Cristescu.

Marea bãtãlie începe la 26 iulie
ºi dureazã pânã la 6 august 1917. S-
a petrecut atunci un adevãrat
dezastru pentru toþi, dar mai ales
pentru armata germanã. În bãtãlia
aceasta Armata I a generalului
Prezan a putut rãspunde nemtilor cã
„Nici pe aicea nu se trece”.

În aceste împrejurãri armata
germanã este învinsã ºi dreptatea
biruitoare a triumfat în sufletul
tuturor naþiunilor subjugate.

Iatã domnilor, pe scurt, o parte din
epopeea neamului nostru, scrisã cu
sângele vãrsat de pãrinþii ºi fraþii
noºtri cãzuþi pe câmpul de bãtalie.
Au pierit pentru rãzboiul libertãþii
naþionale aproape 800.000 de

români. Aceste fapte eroice sunt pentru noi, azi, prilej de
educaþie patrioticã ºi de abnegaþie în veci neuitatã. Nu
existã moment mai prielnic pentru a slãvi pe eroi decât
astãzi.

Pe întinsul þãrii, armata, biserica,
ºcoala ºi întreg poporul românesc,
prin cimitire ºi în faþa unui erou
necunoscut ca acesta, venim cu
smerenie sã aducem prinosul
nostru de recunoºtinþã eroilor þãrii
care n-au putut sã vadã zorii
libertãþii naþionale.

ªi ne adresãm vouã, fii
binecuvântaþi ai neamului, ca
acolo în cer sã rugaþi pe bunul
Dumnezeu ca sã inspire cu harul
sãu ceresc pe conducãtorii lumii
acesteia ºi sã nu-ºi mai piardã capul
ca acel împãrat german ºi sã mai
deslãnþue din nou hora morþii din
trecut.

Slãviþi eroi, noi astãzi vã aducem
flori ºi frumos miros de tãmâie, dar
voi v-aþi dat, ieri, floarea vieþii
pentru a înflori Unirea ºi libertatea
tuturor românilor.

Slãvitã sã vã fie pomenirea iubiþi
eroi ºi nesecat izvor de viaþã nouã
sã fie pentru noi, acei ce azi ne
bucurãm de mãreþia faptelor
voastre ºi întreaga vostrã jertfã.

(Document din Arhiva Asociaþiei
pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã

Bolintineanu.)
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Niculae Stoica

O înfrãþire strãbate veacurile:
Bolintin Vale (România) – Strajiþa

(Bulgaria)
Nimic nu te poate surprinde mai mult decât o

veste ineditã, care sã-þi trezeascã amintiri  despre

istorii de mult trecute. Aºa mi s-a întâmplat ºi mie

când am aflat cã în cursul anului trecut,

comunitatea bolintineanã s-a înfrãþit cu cea din

Strajiþa (Bulgaria), gândurile zburându-mi

instantaneu spre timpurile când primii bulgari se

stabiliserã pe meleagurile noastre ºi despre care

citisem câte ceva. În legãturã cu acest aspect ºtiam

cã pe la începutul secolului al XVII-lea în þinutul

nostru ºi-au fãcut apariþia fraþii Ghioca ºi Pãtru,

negustori domneºti în timpul domniei lui Matei

Basarab, domn al Þãrii Româneºti în

perioada anilor 1632-1654. Aceºtia sunt

întemeietorii neamului de boieri

Ciorogârleanu, care, prin cumpãrarea

proprietãþilor unor moºnenii (þãrani liberi),

aveau sã formeze ºi sã stãpâneascã o întinsã

moºie – cunoscutã drept moºia Ciorogârlei

– ce cuprindea lunca Argeºului, de o parte

ºi de alta a râului ºi se  întindea, pe malul

stâng, de la Ciorogârla ºi pânã dincolo de

Domneºti (Jugureni), iar pe malul drept,

puþin mai la sud de Bolintinul din Vale,

stãpâneau moºiile din zona satelor Gâºteºti

ºi Buturugeni pânã spre Mihãileºti.

Dintr-un studiu al cercetãtorului Gheorghe

Lazãr (originar din satul Palanca, de lângã

Bolintin Vale) despre familia de boieri

Ciorogârleanu (Familii de boieri munteni cu

origine negustoreascã. I. Familia

Ciorogârleanu, în ,,Revista de Istorie

Socialã”, XIII-XV, 2008-2010, p. 262),

rezultã cã „prima achiziþie a celor doi

negustori în hotarul moºiei Ciorogârla, de

la care îºi vor lua numele de familie, dateazã

din 9 aprilie 1635, când cumpãrau de la

Dumitru logofãt, soþia acestuia Neaga ºi

soacra lui Stana, partea din ocinã pe care o

aveau la Codalba [Caþichea-Domneºti,

n.n.]”, iar ultima se producea la „9 ianuarie

1662, când recunoºteau cã jupâneasa Pãuna

ºi fiul ei Bârsan le-au dat 50 de stânjeni de

ocinã în Jigoranii/Juguranii de Jos

[Domneºti, n.n.] ºi o jumãtate de roatã de

moarã pe Sabar în schimbul unei datorii mai

vechi, de 30 de ughi”.

Dispunând de însemnate resurse financiare cei doi

fraþi Ciorogârleanu, cât ºi urmaºii lor, au reuºit sã

cumpere ºi sã stãpâneascã timp de aproape douã

secole moºii în judeþele Dolj, Teleorman, Vlaºca sau

Ilfov.

La Domneºti, în judeþul Ilfov, la aproape 15 km

faþã de Bolintinul din Vale, pe malul Sabarului,

Matei Ciorogârleanu avea sã-ºi construiascã

conacul ºi o bisericã cu hramul ,,Sfânta

Parascheva”, bisericã ce dãinuie ºi astãzi.

De unde veneau ºi cine erau aceºti negustori

ajunºi în slujba marelui voievod, sunt întrebãri la

care vom încerca sã rãspundem.

Din studiul menþionat, rezultã cã cei doi fraþi

aveau origine sud-dunãreanã, sens în care autorul

citeazã unele prevederi ale testamentului lui Pãtru

(Ciorogârleanu) întocmit cu puþin timp înainte de

moartea sa, precizând cã: „Pentru mântuirea

sufletului ºi pomenire, Pãtru hotãra ca din

agoniseala sa sã se asigure banii necesari pentru

acoperirea de tot a bisericii de dincolo

(decindea), de la Oreahoviþa”.

Este posibil ca Pãtru sã se refere la localitatea

Gorno Oreahoviþa de astãzi, aflatã lângã Velico

Târnovo din Bulgaria, în apropierea cãreia se aflã

ºi Strajiþa, urbea care astãzi este înfrãþitã cu oraºul

Bolintinul din Vale.

Mai târziu, din aceastã regiune a Bulgariei, vor

veni grãdinarii care s-au aºezat în satele

Ciorogârla ºi Dârvari din vecinãtatea Bolintinului,

ba chiar ºi la Bolintin Vale (ex. familia Zlate/Zlatef/

Zlatev), unde au contribuit la diversificarea

structurii producþiei agricole locale, prin

înfiinþarea de plantaþii legumicole, mai ales cã

aceste localitãþi se aflau în apropierea

Bucureºtiului ºi piaþa acestui oraº era avidã de

legume ºi zarzavaturi în a cãror producere

bulgarii erau foarte pricepuþi.

Din conþinutul unor documente de arhivã

cercetate, a rezultat cã aceºti grãdinari bulgari au

ajuns în aceste locuri din localitãþi aflate la nord-

est ºi sud-est faþã de oraºul Târnovo, respectiv

Gorno Oreahoviþa, Elena ºi Iacovþi.

Dar, pe lângã activitãþile comerciale desfãºurate,

cei din familia Ciorogârleanu au deþinut ºi importante

dregãtorii domneºti în timpul domniilor lui Matei

Basarab ºi Constantin Brâncoveanu, cum au fost cele

de mare ºetrar, postelnic, mare clucer, mare cãpitan

de dorobanþi, mare sluger ºi altele.

Cum au ajuns aceºti negustori în slujba marilor

domnitori nu ºtim exact, cert este un lucru, cã

Matei Basarab avea strânse legãturi cu populaþia

din þinuturile sud dunãrene, ridicând chiar ºi douã

biserici pe malul drept al Dunãrii, una la Vidin, în

nord vestul Bulgariei, iar alta la ªviºtov, vis a vis

de oraºul românesc Zimnicea, ºtiut fiind faptul cã

voievodul român a fost un fervent susþinãtor al

ortodoxiei.

Poate cã înfrãþirea de astãzi dintre cele douã

localitãþi amintite, este o încununare a bunelor

relaþii ce au existat din timpuri strãvechi între

comunitatea românã ºi cea bulgarã, cu

precizarea cã în prezent ne aflãm în faþa unui

proiect de cooperare transfrontalierã ce se

desfãºoarã pe anumite paliere, în condiþiile

reglementãrilor europene.

Scopul acestui proiect este acela de întãrire

a capacitãþii administraþiei locale a celor douã

municipalitãþi ºi de îmbunãtãþire a calitãþii

serviciilor oferite cetãþenilor.

Conform www.interregrobg, proiectul îºi

propune:

„– sã creeze o platformã online, care sã

contribuie la dezvoltarea capacitãþii

administrative a celor douã municipalitãþi

partenere, ºi care sã faciliteze o mai bunã

cooperare transdunãreanã;

– sã ofere personalului celor douã primãrii

implicate în proiect, oportunitatea învãþãrii ºi

dezvoltãrii de noi abilitãþi în domeniul

administraþiei publice ºi fondurilor europene,

cu scopul de a contribui la eficientizarea ºi

simplificarea actului administrativ;

– sã dezvolte capacitatea administrativã a

celor douã municipalitãþi prin dotarea acestora

cu echipamentele necesare desfãºurãrii în

condiþii optime a serviciilor publice de care

sunt responsabile (30 de calculatoare, un

server ºi un software util pentru

managementul activitãþilor din primãrie).

Reuºita acestui proiect va contribui la:

– realizarea unui sistem administrativ mai

facil ºi mai eficient la nivelul celor douã

comunitãþi;

– o comunicare mai bunã între cetãþeni ºi

administraþia publicã localã, în contextul

transfrontalier;

– o platformã online funcþionalã;

– realizarea unui parteneriat transdunãrean de

succes.”

Dacã în urmã cu peste 350 de ani cooperarea

dintre cele douã comunitãþi dunãrene la nivelul

relaþiilor socio-economice de atunci a fost

beneficã pentru ambele pãrþi, cu atât mai mult

astãzi proiectul transfrontalier de colaborare prin

înfrãþirea celor douã localitãþi, din România ºi

Bulgaria, nu poate fi decât unul de succes ºi

suntem convinºi cã va fi încã un pas fãcut spre

modernitate, spre civilizaþie. Prin urmare nu

putem decât sã încheiem urând edililor din cele

douã urbe o colaborare fructuoasã.

Sãteni de originã  bulgarã din Ciorogârla-Sârbi la bâlciul
anual de Sf. Dumitru (26 octombrie) din Bolintinul din Vale.
În stânga imaginii este Adam Anghel, care în anul 1919 era
reprezentantul Obºtei Ciorogârla în Comisia de expropriere
a moºiilor boiereºti.
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La Casa de culturã Fr. Schiller din Capitalã a avut loc

recent o manifestare desfãºuratã sub semnul lansãrilor

de carte. Deschisã ºi prezidatã de directorul editurii Betta,

domnul Nicolae Roºu, ºezãtoarea literarã a avut în centrul

atenþiei doi autori îndrãgiþi: Nicolae Dan Fruntelatã ºi

Nicolae Georgescu ºi cele mai recente din operele lor:

Scaunul electric (trei), respectiv, Ispita lecturii, ambele

trimise cãtre cititori de prestigioasa editurã.

Consideraþiile prilejuite de lectura celor douã volume

au convins pe cei din audienþã de calitãþi care provoacã

interes ºi ademenesc la lecturã.

Scrisul lui N.D. Fruntelatã continuã sã floteze în lumea

cãrþilor scrise de alþii, despre care se exprimã cu plãcere

ºi cu pertinente observaþii. Cum explicã el însuºi, scaunul

electric este fotoliul din odaia de lucru unde aºeazã în

succesiunea lor volume ieºite de sub tipar, în aºteptarea

lecturii (ºi, eventual, recenzãrii). S-a acreditat pe

parcursul seratei ºi o variantã probabilã: domnul

Fruntelatã scrie, prin proprie opþiune, aºezat pe un scaun

incomod, preocupat sã ducã pânã la capãt judecãþi de

valoare netulburate de comoditãþi de moment...

Despre domnul N. Georgescu, unul din vorbitori

constata cã de acum, la capãtul anilor îndelungaþi

consacraþi creaþiei lui Mihai Eminescu, criticul literar

(din perspectivã hermeneuticã) S-A ELIBERAT ºi poate

galopa în voie pe câmpiile cultivate de alþii.

Au glosat pe marginea celor douã volume doamna

Margareta Labiº, domnii Aureliu Goci, Florentin

Popescu, Neagu Udroiu.

Lansare de carte

Pe data de 1 iunie 2018,

la sediul Asociaþiei pentru

Culturã ºi Tradiþie Istoricã

Bolintineanu din Bolintin

Vale, strada Republicii, a

fost vernisatã expoziþia

dedicatã aniversãrii a 130

de ani de la inaugurarea

monumentului dedicat

celui mai de seamã fiu al

localitãþii, marele poet

Dimitrie Bolintineanu.

Ea este constituitã din

prezentarea unor fotografii

ale Monumentului

original, instantanee cu

personaje ºi manifestãri

culturale legate de acesta,

volume ºi publicaþii

aparþinând poetului sau

despre opera lui, fotocopii

ale unor documente olografe aparþinând lui

Bolintineanu.

Ei i se va adãuga o expoziþie în aer liber cu fragmente

ale copertinei ºi coloanelor monumentului original

provenite din Colecþia Gheorghe Iacob, ce va fi amplasatã

în curtea Liceului Tehnologic „D. Bolintineanu”.

Organizatori sunt Asociaþia Bolintineanu ºi revista

Sud, cu sprijinul Primãriei ºi Consiliului Local Bolintin

Vale, în parteneriat cu Liceul Tehnologic „D.

Bolintineanu”.

Expoziþiile vor fi deschise în perioada iunie –

octombrie 2018.

Prezentãm în continuare un scurt istoric al

Monumentului aniversat prin aceste manifestãri:

1877 iulie – peste mormântul lui Dimitrie

Bolintineanu din curtea bisericii din Bolintin Vale se

aºeazã o lespede din marmurã (Portretarul) ºi o cruce,

creaþii ale sculptorului Karl Storck;

1888 octombrie 23 – în curtea bisericii, în prezenþa

unor mari personalitãþi ale momentului, are loc

dezvelirea Monumentului dedicat poetului Dimitrie

Bolintineanu, creaþie a sculptorului Carol Storck;

1899 – restaurare a Monumentului executatã sub

îndrumarea sculptorului Carol Storck;

1909 – au loc ample lucrãri de restaurare ºi mãrire a

bisericii; sub Monument sunt înhumate osemintele

Poetului; Portretarul este ridicat ºi încastrat în faþada

bisericii; Crucea este amplasatã la interior, la cripta

familiei Bolintineanu;

1977 martie 4 – Monumentul este avariat la cutremur,

copertina din piatrã se prãbuºeºte, iar bustul Poetului

este avariat;

1977 vara – copertina din piatrã ºi coloanele din

marmurã sunt expediate în camioane pentru a fi aruncate

în Argeº; sunt salvate prin intervenþia sculptorului

Gheorghe Iacob, care le cumpãrã ºi le pãstreazã în colecþia

sa; capitelurile ºi alte fragmente ajung în posesia unui

activist comunist local;

1979 aprilie 2 – se inaugureazã noul Monument, în

forma de azi, ce conþine o copie în bronz a bustului

original; copertina nu mai este refãcutã; bustul original

dispare fãrã urmã;

1990 – ansamblul este declarat Monument Istoric

Clasa A (de importanþã naþionalã).

Monumentul „Dimitrie Bolintineanu” 1888-2018

130 de ani de la inaugurare

Desfãºurat de-a lungul lunilor februarie ºi martie

2018, în organizarea Liceului Tehnologic „D.

Bolintineanu” din Bolintin Vale, Asociaþiei pentru

Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu ºi revistei Sud,

în parteneriat cu instituþii ºi unitãþi ºcolare din judeþele

Ilfov, Giurgiu, Galaþi, Vâlcea, Argeº, Teleorman, Ialomiþa,

Suceava, Dâmboviþa, Bucureºti, Concursul de creaþie

literarã „ªi eu vreau sã fiu scriitor” ºi-a premiat

câºtigãtorii miercuri, 6 iunie 2018, într-o atmosferã

festivã asiguratã de liceul bolintinean.

Concursul de creaþie literarã „ªi eu vreau sã fiu scriitor”
Au participat profesorii ºi elevii implicaþi în acest

proiect, precum ºi membrii juriului ºi reprezentantul

revistei Sud ºi Asociaþiei Bolintineanu.

Deschiderea a aparþinut directorului

adjunct al Liceului Tehnologic „D.

Bolintineanu”, prof. Mãdãlina

Dionysatos, care a urat bun venit

oaspeþilor ºi l-a introdus pe

redactorul ºef al revistei Sud, Vasile

Grigore, pentru a prezenta pe

scriitorii Victoria Milescu

(preºedinte), Alexandru Cazacu ºi

Gabriel Dragnea, cei care au

asigurat jurizarea concursului.

Domnia sa, dupã ce a salutat

buna colaborare pe care am avut-

o cu Liceul Tehnologic „D.

Bolintineanu” ºi a mulþumit doamnei

director Mihaela Enache ºi doamnei

director adjunct Mãdãlina Dionysatos, a scos în evidenþã

faptul cã acest Concurs a fost onorat de o jurizare mai

mult decât competentã, prin contribuþia unor scriitori de

valoare, respectaþi ºi apreciaþi în breaslã, cu o activitate

prodigioasã, cu multe volume ºi articole la activ,

semnãturile dumnealor putând fi întâlnite în mai toate

revistele de culturã ale þãrii.

Dupã acest preambul, cei

trei membri ai juriului ºi-au

exprimat opiniile în privinþa

Concursului ºi a scrierilor

participanþilor, dându-le

sfaturi preþioase ºi

îndemnându-i la lecturã ºi

aprofundarea fenomenului

literar românesc.

Festivitatea de premiere,

în cadrul cãreia s-au acordat

diplome ºi cãrþi ale unor

reprezentativi scriitori

români contemporani, a fost

urmatã de o vizitã la

expoziþia organizatã de

revista Sud ºi Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã

Bolintineanu, menitã sã aniverseze împlinirea a 130 de

ani de la dezvelirea în localitate a monumentului dedicat

marelui poet Dimitrie Bolintineanu.
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O SÃRBÃTOARE A CULTURII ROMÂNE

Medicul scriitor Romulus Dinu, revista Sud ºi oraºul Bolintin Vale

omagiaþi la Muzeul Naþional al Literaturii Române

(continuare în pag. 25)

Într-o zi cu vreme schimbãtoare, obiºnuitã aceastei veri

capricioase, în atmosfera elevatã ºi primitoare a Muzeului

Naþional al Literaturii Române din Bucureºti, a avut loc un

eveniment cu totul special, ce a adunat personalitãþi culturale de

mare anvergurã ale României contemporane.

Sãrbãtorit, înainte de toate, a fost Bolintinul, aceastã veche

localitate valahã, care a „scos în faþã”, încã odatã, o personalitate

dintre multele care i-au edificat binemeritatul prestigiu de care se

bucurã. A fost omagiat medicului scriitor Romulus Dinu ºi ale

sale creaþii literare, prin cea mai reprezentativã dintre ele, volumul

memorialistic Paznic la pepeni, ambientat în interbelicul acestei

localitãþi. De fapt, este vorba despre o reeditare, ce deschide

seria Cronicari Bolintineni, îmbogãþitã cu imagini, note de subsol

ºi informaþii prin efortul îngrijitorilor ei: Vasile Grigore, ªtefan

Crudu ºi Ciprian Necºuþu. Coperta a fost semnatã de Vasile

Szolga, iar prefaþa de publicistul Neagu Udroiu, editor fiind

Raluca Tudor ºi Editura RawexComs.

Evenimentul a fost onorat de participarea academicienilor Maya

Simionescu ºi Constantin Bãlãceanu Stolnici, alãturi de care s-

au aflat profesori universitari, scriitori, publiciºti, prieteni ºi

colaboratori ai revistei Sud, membri ai Asociaþiei pentru Culturã

ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu, elevi ai ªcolii Gimnaziale

Palanca, bolintineni ºi bucureºteni laolaltã: Michaela Tomniþa

Florescu (fiica autorului), Luminiþa Constantin, Raluca Tudor,

Ioan Adam, Dan Gîju, Florentin Popescu, Mihai Dinu, Monica

Dinu, ªtefania Dinu, Nicolae Dan Fruntelatã, Doina Fruntelatã,

Ioana Fruntelatã, Florin Colonaº, Nicolae Scurtu, Romaniþa

ªtenþel, George Apostoiu, Alexandru Cazacu, Vasile Rãvescu,

George Theodor Popescu, Gheorghe Dragomir, Mioara

Georgescu, Nicolae Constantin, Victoria Milescu, Rodica

Lãzãrescu, Ninel Popescu, Mariana Popescu, Tatiana Stapie,

Vili Pârvãnescu, Teodor Danciu, Costel Tudose, Mariana Stanciu,

Victor Dobriºan, Ioana Dobriºan, Erasmina Porojan, Constantina

Chiva, Constantin Bãrbuþã, Elena Bãrbuþã, ªtefan Crudu, Mirela

Crudu, Mariana Stanciu, Nicu Crudu, Constanþa Crudu, Vlad

Crudu, Marian Grigore, Andreea Grigore, Dinu Grigore, Oana

Dobrin, Valerian Creþu-Taulescu, Vasile Constantin, Mioara

Mãnescu, Nicolae Ciubuc, Niculae Stoica, Alexandra Man,

Ciprian Necºuþu, Gianina Mehedinþu, Vasile Grigore etc.

O contribuþie determinantã la reuºita evenimentului, la buna

sa desfãºurare, a avut-o scriitorul Nicolae Dan Fruntelatã, din

calitatea de moderator al discuþiilor ºi prezentator al celor care au

luat cuvântul.

Deschiderea acestei manifestãri a aparþinut domnului Ioan

Cristescu, directorul Muzeului Naþional al Literaturii Române,

care a urat bun venit participanþilor, din postura de gazdã ºi om

de litere, bun cunoscãtor al fenomenului cultural românesc.

A urmat vizionarea filmului documentar Lumea lui Romulus –

O poveste bolintineanã, conþinând imagini cu locuri ºi personaje

evocate în cartea Paznic la pepeni. Documentarul, care s-a bucurat

de un real succes ºi a primit elogii din partea celor prezenþi, este un

produs al Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu

ºi revistei Sud, realizat de Ciprian Necºuþu ºi Vasile Grigore.

În continuare, amfitrionul evenimentului, domnul Nicolae Dan

Fruntelatã a dat cuvântul mai multor personalitãþi, care s-au

exprimat în privinþa autorului, a cãrþii, a revistei Sud, a

fenomenului cultural românesc ºi bolintinean. Din intervenþiile

dumnealor am extras câteva pasaje semnificative.

Florin Colonaº, scriitor, specialist ºi critic de artã, colaborator

al revistei Sud: «Eu cred cã Romulus Dinu a fost un doctor

foarte bun. Este imposibil la cultura care o avea sã nu fi fost un

om de treabã ºi apropiat de pacienþi. Plus cã avea o Facultate cu

niºte profesori remarcabili, precum

academicienii Nicolae Gh. Lupu ºi

Parhon... Este regretabil cã un scriitor de

valoarea doctorului Dinu nu figureazã în

Dicþionarul Literaturii Române ºi promit

sã mã ocup de aceastã chestiune, mai ales

cã un alt medic scriitor, Constantin

Colonaº, tatãl meu, nu apare nici el în

aceastã lucrare... Ceea ce doream sã spun

de la început, este cã revista Sud este o

revistã care meritã sã fie luatã în

consideraþie. Oamenilor nu le vine sã

creadã cã aceastã revistã supravieþuieºte

ºi, mai mult decât atât, apare cu o anumitã

regularitate, iar treaba pe care au fãcut-o

acum, sub titlul Cronicari Bolintineni,

este nemaipomenitã... Aici existã un lucru

pe care nu îl au multe reviste de la noi ºi

unele reviste unde sunt o serie de oameni

mari ai literaturii române, sau care se cred

cã sunt foarte mari, ºi care sunt foarte

închistate. Aici, la Sud, existã un spirit

extraordinar de a publica ºi de a introduce noul [...], care cautã sã

demonstreze cã atunci când existã dorinþã, existã acel entuziasm

care este indispensabil în cadrul unei asociaþii ºi în cadrul unei

publicaþii ºi cred cã „acumulatorii” în cazul acestei reviste sunt

într-o stare excepþionalã ºi din ce în ce mai puternici.»

În prezentarea scriitorului Florentin Popescu, unul din „prietenii

grupãrii Sud”, dl Fruntelatã a reamintit contribuþia acestuia, alãturi

de publicistul Constantin Carbarãu, la naºterea ºi consacrarea

revistei Sud.

Florentin Popescu: «Revista Sud îºi are deja statutul ei ºi m-

am bucurat foarte mult când, dupã moartea prematurã, neaºteptatã,

a prietenului meu Constantin Carbarãu, s-au gãsit niºte oameni

inimoºi care au constituit aceastã Asociaþie pentru Culturã ºi

Tradiþie Istoricã Bolintineanu. Înainte exista Fundaþia „D.

Bolintineanu” care era canalizatã cumva pe un caracter strict

literar. Acum, iatã, orizontul preocupãrilor, evantaiul tematic s-a

lãrgit ºi asta este foarte bine. Repet ºi eu banalitatea care se

spune în multe împrejurãri: Cine nu-ºi cunoaºte Istoria, riscã sã

o repete! Dumneavoastrã, acolo, la Bolintin, unde mi-aþi fãcut

onoarea sã mã treceþi ºi în Colegiul de Redacþie ºi sã mã invitaþi

la toate manifestãrile, dumneavoastrã, acolo faceþi niºte lucruri

extraordinare. Sigur, lucruri extraordinare se fac în multe locuri,

dar nu cu atâta greutate, cu atâta aplomb ºi atâta importanþã. Ce

faceþi dumneavostrã sunt lucruri de referinþã. [...] Dacã, Doamne

fereºte!, peste zece, douãzeci de ani, se produce un cataclism ºi

dispãrem cu toþii, dacã ne loveºte din Cosmos ceva, sau vreun

nebun declanºeazã bomba atomicã, cãrþile dumneavoastrã rãmân,

rãmân în biblioteci ºi generaþiile viitoare se vor bucura de ele ºi

se vor gãsi niºte oameni care nu numai sã le studieze, dar sã le ºi

continue.»

Istoricul literar, prof. Nicolae Scurtu: «Este o realã plãcere sã

discutãm astãzi despre o carte cu totul ºi cu totul atipicã. Este

vorba despre cartea Paznic la pepeni, scrisã de Romulus Dinu, o

carte care aparþine de fapt nu literaturii, ci paraliteraturii, sau

literaturii de frontierã. Aici, în câteva sute de pagini, autorul

nareazã momente semnificative din biografia sa. Importantã

devine ediþia aceasta prin faptul cã grupul de cercetãtori de la

Bolintin au identificat, cum era ºi firesc, personaje, momente,

secvenþe ºi alte fapte biografice ºi astfel cartea, pe lângã textul

narativ, pe lângã arta dialogului ºi monologului, pe lângã puterea

de ipostaziere a unor personaje, devine un excelent instrument

de lucru prin cele 97 de fotografii introduse în textul scriitorului

ºi prin foarte multele ºi documentatele note de istorie literarã, de

istorie culturalã, de istorie socialã ºi de istorie politicã. Cartea se

înscrie în rândul cãrþilor rare, de referinþã ºi care eternizeazã un

moment ºi o biografie, o biografie cu totul ºi cu totul specialã, a

unui intelectual distins, foarte distins, doctorul Romulus Dinu,

care ºi-a construit aici o biografie în care posteritatea constatã ce

timpuri au trecut, ce profesori existau ºi, mai ales, ce deschidere

extraordinarã spre culturã aveau generaþiile din trecut. O dovadã:

fiica domniei sale a ajuns o mare arhitectã a României ºi o distinsã

profesoarã universitarã. Domnilor, nu-i lucru obiºnuit acesta, ca

sã pleci din lumea satului, sã dobori toate obstacolele de la oraº,

toate mentalitãþile ºi sã ajungi doctor, profesor universitar, este o

chestiune de educaþie, de tenacitate ºi mai ales de o educaþie cu

totul specialã, pornitã dintr-o familie sãnãtoasã, cum erau de fapt

odinioarã toate familiile de þãrani de la noi, sãnãtoºi la minte, la

trup ºi la suflet. Cartea aduce în prim plan profilul unui intelectual

care s-a detaºat prin temeinicie, seriozitate ºi printr-o extraordinarã

capacitate de a se depãºi. Era un om foarte viu în tot ceea ce

întreprindea, dovadã cã a rãmas în conºtiinþa posteritãþii.

Cartea aceasta, care este prima dintr-o serie mai amplã numitã

Cronicari Bolintineni, urmeazã a doua, a profesorului Ion

Carbarãu, a treia a lui Constantin ªt. Bolintineanu, contribuie la

imaginea culturalã a oraºului Bolintin, la a cunoaºte oamenii

aceia nãpraznici, oamenii aceia învãþaþi cu greutãþile ºi cu munca

excesivã. Domnul Vasile Grigorescu are merite deosebite. De

fapt, trebuie sã o spunem, aºa, deschis, dumnealui i se datoreazã

totul, pentru cã d-lui a creat acolo un colectiv temeinic, un colectiv

de oameni entuziaºti, cum spunea dl Colonaº, de oameni pãtimaºi,

de pasionaþi. Îi intereseazã istoria sub multiplele ei aspecte, ori,

astãzi, când e greu sã mai cãutãm identitãþi naþionale, la Bolintin

s-a ivit o „ºcoalã”, o „ºcoalã” de istorie culturalã, de istorie

literarã ºi o „ºcoalã” a oamenilor deschiºi ºi foarte receptivi la tot

ceea ce înseamnã semn cultural.

Cartea aceasta, fascinantã prin limbaj, prin secvenþe narative,

prin arta dialogului, prin monolog ºi prin multe altele, se va impune

ºi va deveni o carte de referinþã a paraliteraturii române ºi faptul cã

a fost atât de întregitã ºi aºa de temeinic gânditã, cu explicarea, cu

identificarea ºi cu decriptarea unor nume, unor scene, unor

evenimente, sporeºte farmecul ºi interesul pentru lecturã...

Revista Sud ºi cartea aceasta reprezintã momente esenþiale în

viaþa culturalã a României contemporane.»

Publicistul ºi scriitorul George Apostoiu, nãscut ºi locuind

multã vreme în Malu Spart, sat aparþinãtor oraºului Bolintin

Vale: «Aþi auzit în intervenþiile de dinainte vorbindu-se despre

În prim-plan acad. Constantin Bãlãceanu Stolnici ºi scriitoarea Romaniþa-Maria ªtenþel; în plan
secund: Victoria Milescu, Florentin Popescu, Vasile Rãvescu, Dan Gîju, George Apostoiu, Monica
ºi Mihai Dinu, Vasile Constantin, Niculae Stoica, Raluca Tudor...

Prim-plan cu acad. Constantin Bãlãceanu Stolnici ºi Ciprian Necºuþu
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Bolintin ºi aþi vãzut filmul; este un film care ne emoþioneazã, cel

puþin pe mine, care sunt aºa ºi aºa bolintinean, pentru cã eu sunt

de dincolo de Argeº. Este un sat care prin hãrnicia locuitorilor lui

ºi prin isprãvile intelectualilor care s-au nãscut odatã cu

negustorimea din Bolintin a ajuns sediu de plasã. N-aº vrea sã

vã vorbesc despre Bolintin, pentru cã aþi vãzut cam cum arãta

Bolintinul. Pentru mine cartea este extrem de satisfãcãtoare pentru

cã face imaginea Bolintinului pe care eu îl iubesc. ªi anume, cu

ªcoala Veche, cu conacul lui Bãbeanu, cu grãdina din jurul

conacului. Ele constituiau centrul istoric, cultural ºi administrativ

al unui oraº care avea sã devinã ºi care ar fi trebuit sã arate altfel.

Aº vorbi despre Sud ºi despre strãdaniile, truda aº zice, a noii

echipe care scoate aceastã revistã, probeazã ceea ce se numeºte

energia provinciei... Revista Sud este o revistã nu neutrã, pentru

cã nu se poate vorbi despre aºa ceva într-un act de

creaþie, este o revistã independentã ca orientare, ca

direcþie, dacã vrem sã ne întoarcem pânã la Titu

Maiorescu...

Îmi permit sã cred cã Romulus Dinu a scris aceastã

carte dintr-o dublã datorie. Una faþã de sat, pe care vãd

cã îl iubeºte foarte mult ºi cu multã sensibilitate ºi o altã

datorie faþã de copilãrie.»

Generalul de brigadã (r) Gheorghe Dragomir,

colaborator al revistei Sud, originar din Bolintin Vale:

«Este o onoare ºi o bucurie pentru mine sã particip la

acest eveniment care ne duce, cu multã plãcere, în

perioada copilãriei ºi este bine sã nu pierdem nicio clipã

aceastã copilãrie, care la Bolintin este, poate, unicã. Este

unicã pentru cã Bolintinul este plasat într-o zonã

energeticã deosebitã, între Sabar ºi Argeº ºi poate cã de

aceea autorul a fost atât de inspirat ºi a reuºit sã fascineze

prin evenimentele narate, care s-au petrecut în perioada

interbelicã la Bolintin Vale, care era atunci un centru

cultural ºi comercial renumit, fapt pentru care noi, care

ne-am nãscut dupã al Doilea Rãzboi Mondial, am mai

trãit, ca sã spunem aºa, fascinaþia vremurilor trecute,

având posibilitatea sã ne bucurãm de un Cãmin Cultural,

unde în fiecare sãptãmânã se organizau activitãþi culturale,

evenimente sportive, lansãri de carte, proiecþii de filme, deci, era o

viaþã culturalã care s-a prelungit pânã prin anii ’60...

Cartea aceasta, prin truda celor care au contribuit la redactarea

noii ediþii – Vasile Grigore, ªtefan Crudu ºi Ciprian Necºuþu –

meritã cititã ºi datã moºtenire nepoþilor...

Despre revista Sud vreau sã vã spun cã este o revistã care este

cunoscutã în strãinãtate. Prin relaþiile pe care le mai am ca

pensionar, am transmis-o la mai multe comunitãþi româneºti,

începând din Australia, Canada, SUA, în Europa în toate

comunitãþile mari româneºti...

În spatele educaþiei de la Bolintin stau anumite repere morale,

anumite principii ºi valori care ne-au folosit în viaþã. Este un

îndemn ºi pentru copiii de la Palanca prezenþi aici, însoþiþi de

doamna profesoarã Gianina Mehedinþu, cea care, de fiecare datã

când au fost activitãþi organizate de Asociaþia Bolintineanu ºi de

revista Sud a venit cu copiii ºi asta ne-a bucurat pentru cã înseamnã

o predare a ºtafetei ºi o menþinere a frumuseþei copilãriei ºi o

nostalgie pentru noi, cei care am trecut de o anumitã vârstã.»

ªtefania Dinu, nepoatã de vãr a lui Romulus Dinu, muzeograf,

doctor în istorie, director adjunct al Muzeului Naþional Cotroceni:

«În primul rând vreau sã salut pe domnul academician Bãlãceanu-

Stolnici, pe doamna academician Simionescu, pe veriºoara mea,

profesor universitar doctor Tomniþa Florescu, sã mulþumesc

colegului meu de ºcoalã generalã ºi de clasã Vasile Grigore; nu

ºtiam atunci când eram în clasa întâi cã vom ajunge sã derulãm

astfel de activitãþi ºi cã el se va ocupa de familia mea ºi va

readuce în atenþie personalitatea vãrului primar al tatãlui meu,

doctorul Romulus Dinu...

Unchiul Romicã, cum îi spuneam, era foarte vesel, ne fãcea sã

râdem din orice ºi aºa a rãmas pânã la sfârºit. Era un doctor

excepþional, ca ºi sora lui, tanti Lia, medic pediatru, cred cã cea mai

bunã doctoriþã din lume ºi cea mai bunã femeie din lume... Celãlalt

frate, unchiul Mãrgãrit era un boem, un visãtor, un neurochirurg

de excepþie ºi-mi aduc ºi acum aminte de revoluþia din 1989, când

se fãceau la televizor apeluri cãtre toþi medicii sã vinã la spital,

printre care ºi la medicul neurochirurg Dinu Mãrgãrit.

Îmi aduc aminte, cu foarte mare plãcere, de tatãl doctorului

Romulus Dinu, unchiul Nicu cum îi spuneam noi, care stãtea

vara câteva sãptãmâni la Bolintin ºi, ceea ce ne înspãimânta cel

mai tare, era cã ne lua la meditaþii. Cei din familie spun cã l-am

moºtenit pentru cã mi-a plãcut istoria ºi am terminat Facultatea

de Istorie ºi pentru asta vreau sã-i mulþumesc ºi domnului

profesor Constantin Bãrbuþã, care a vãzut în

mine un istoric în devenire ºi m-a sprijinit foarte

mult.»

Profesor universitar dr. arhitect Michaela

Tomniþa Florescu, fiica lui Romulus Dinu, în

prezent viceprimar al municipiului Bucureºti:

«Eu Bolintinul l-am cunoscut demult, vã spun

sincer, sunt vreo ºaizeci ºi cinci de ani de la

primele amintiri, toate personajele le-am

cunoscut. Am cãutat sã-i urmãm modelul ºi

uneori chiar am reuºit, spre disperarea lui

Romicã, pentru cã modelul era aºa precum în

carte. Trebuie sã vã spun cã aºa a rãmas toatã

viaþa, un tip fabulos, plin de umor ºi sunt multe

persoane aici care l-au cunoscut ºi ºtiu despre

ce vorbesc...

În încheiere, vreau sã mulþumesc enorm

pentru cã a fost posibilã aceastã carte.»

Academicianul Constantin  Bãlãceanu

Stolnici: «Mã bucur cã existã încã astfel de

preocupãri culturale... Anul ãsta se împlinesc

ºaptezeci de ani de când l-am cunoscut pe

Romicã, când, mergeam într-un tren de la

Bucureºti undeva în Bãrãgan. Pentru ce? Ca sã

despãduchem oamenii de acolo pentru cã

izbucnise o epidemie enormã de tifos exantematic. Aºa l-am

cunoscut pe Romicã Dinu, în compartiment – era cu un an mai

mare – ºi am rãmas prieteni pânã când destinul ne-a despãrþit.

Nu l-am cunoscut în calitatea sa de scriitor. De povestitor, da.

Povestea ºi avea darul acesta de a vorbi care te captiva. Crea o

atmosferã plãcutã în jurul lui. La un moment dat am fost la Cernica,

unde avea el o casã ºi era înconjurat de vreo cinci-ºase copii din

familia lui complicatã, cu foarte multe probleme. Toþi copiii îl

adorau ºi stãteau cu gura cãscatã sã-l asculte cum povesteºte.

ªi, de partea cealaltã a personalitãþii, a fost un medic bun, a

fost un neurolog distins, un neurolog care a fãcut ªcoala de la

Colentina ºi unde a fost elevul a douã personalitãþi foarte mari,

Ionescu-Siseºti ºi Nicolau, de la care a învãþat enorm. În afarã de

aspectul acesta medical, a

avut ºi o laturã de cercetare

ºtiinþificã...

Împrejurãrile de atunci

erau destul de complicate,

trebuia fãcut loc pentru alþii

ºi atunci pe el l-au dat afarã

de la Institut, pe mine m-au

dat afarã de la clinicã ºi ne-

am trezit tot medici primari,

ºefi de policlinicã

neurologicã de raion, cum se

spunea. Eu la Sectorul 2 ºi

Romicã la Sectorul 1 ºi am

fãcut medicinã dintr-aceasta

practicã.

Am mai avut o relaþie

interesantã. Pe vremea aceea

se practica foarte mult

electroºocul ºi ne-am gândit

sã ne facem un aparat

electronic. Am planificat, am

fãcut ºi am recurs la un

mecanic de la Institutul de

Astronomie ºi am fãcut un

electroºoc ºi cu chestia

aceasta ne-am dus, îngrijeam bolnavii, ne duceam la ei acasã, le

fãceam electroºoc, ceea ce ne-a permis sã avem o clientelã, sã

avem o calitate a vieþii ceva mai bunã.

Prof. Nicolae Scurtu, Nicolae Dan Fruntelatã, ªtefan
Crudu, Tomniþa Florescu

Florentin Popescu, Nicolae Dan Fruntelatã, ªtefan Crudu,
Tomniþa Florescu

Aºa cã, trebuie subliniat, în afarã de calitãþile sale de scriitor,

de medic, a fost interesat de cercetare ºi dacã destinul nu ar fi

fost împotriva lui, probabil cã ar fi ajuns astãzi în Academia

noastrã, pentru cã a fost un doctor bun, care a îngrijit populaþia

unui sector întreg din Bucureºti într-o vreme foarte dificilã.

A fost ºi un iubitor de copii. Copiii îl iubeau ºi el iubea copiii.

Iubea femeile ºi femeile îl iubeau. A avut niºte „succese”

extraordinare, aºa cã Bolintinul ar putea sã se laude cu el ºi din

punctul ãsta de vedere.

Sã ºtiþi cã el povestea întotdeauna cu nostalgie de Bolintin. Eu

am copilãrit la Stolnici ºi copilãria mea s-a petrecut în mediul

rural. Am scris o carte, un volum întreg despre viaþa la þarã ºi, ce-

i drept, la mine la Stolnici nu s-a fãcut un cerc cultural cum s-a

fãcut la dumneavoastrã la Bolintin. Au rãmas oameni pragmatici,

au scos ºi ei un volum comemorativ, unde au scris ºi despre

familia mea care era acolo de câteva sute de ani, dar nu au avut

aceastã flacãrã culturalã pe care o vãd cã arde ºi acuma la Bolintin,

pe care-l ºtiam, prin neamurile mele, Bãlenii, care sunt de acolo,

acolo era necropola lor, pe Samurcãºeºti, erau Bolintinenii, boierii

de la Floreºti. E un spaþiu destul de interesant din punct de

vedere al istoriei noastre.

Îmi pare bine cã aþi evocat aici pe Romicã Dinu, care a mai

fãcut ceva. A descoperit un medicament. Se numea RODILEMID.

De la Romicã, Dinu, Ileana. Era un medicament care conþinea o

substanþã chimicã pe care o inventase Ileana, soþia lui ºi împreunã

au meºterit acolo la acest medicament care a avut un mare succes

pe vremea aceea...

Romicã a avut o viaþã de familie foarte grea. Desigur, din

motive politice ºi nu din alte motive. Familia ºtie acest lucru, noi,

prietenii, ºtim acest lucru ºi îl iubim ºi pentru cã a fost un om

care a trecut prin viaþã zâmbind, deºi cu sufletul încãrcat cu

foarte multã suferinþã.»

ªtefan Crudu, secretar general de redacþie al revistei Sud:

«Vom continua aceste proiecte ale noastre, cu puterile pe care le

avem ºi nu pot sã închei fãrã sã spun cã suntem foarte onoraþi de

prezenþa dumneavoastrã, de prezenþa domnilor academicieni, de

prezenþa prietenilor revistei Sud, de prezenþa prietenilor medicului

Romulus Dinu ºi vã mulþumesc din tot sufletul. De asemenea,

trebuie sã mulþumesc în mod special doamnei Mioara Georgescu,

care ne-a ajutat enorm cu memoria ei formidabilã, tot aºa cum

trebuie sã mulþumim autoritãþilor locale, care, cel puþin din punct

de vedere financiar, ne sprijinã.»

Finalul manifestãrii a fost marcat de emoþionantele cuvinte

rostite de marele prieten al Sud-ului, scriitorul Nicolae Dan

Fruntelatã: „Aceastã carte nu este o carte de recitire, este o carte

de iubire.”

Raluca Tudor, editorul cãrþii alãturi de Nicolae
Dan Fruntelatã, ªtefan Crudu, Tomniþa Florescu

Prof. Gianina Mehedinþu ºi elevii de la ªcoala Palanca, în dreapta doi membri ai
Asociaþiei - Niculae Stoica ºi Nicu Ciubuc
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27.05.2018: ªi totuºi nu plouã!
E duminica Rusaliilor, sãrbãtoarea în care creºtinii îºi îndreaptã

gândurile ºi privirea spre Cel de Sus care este în continuare

neînduplecat ºi nu ne aduce ploaia mult prea mult aºteptatã.

Pentru alþii mumã, pentru noi ciumã. Vom îndura ºi ne vom

chinui sã udãm mãcar grãdina cãci câmpul este aproape în

totalitate compromis. Securitatea alimentarã – irigaþiile – nu

preocupã deloc guvernanþii. (Vezi anul 1968, primãvara, mãsurile
luate la nivel central, luna mai.) Doar târgul s-a primenit niþel în

sãptãmâna trecutã. Urmare constatãrilor reprezentanþilor

Primãriei ºi Consiliului Local, s-a trecut la acoperirea (empiricã

totuºi) aleilor cu rosãturã de asfalt, locarea tuturor vânzãtorilor

în incintã ºi montarea unui chioºc (fost de presã!) la una din

intrãri pe care scrie „Casierie”. Pe strãzile laterale, lângã garduri,
pe domeniul public, se parcheazã maºinile cumpãrãtorilor. Tot e

bine, înseamnã cã se poate face ceva, cât de cât. Cãci pânã acum

se arunca refuz de ciur cu mâl ºi nu gratuit. De vinã la toate ar fi

fost mortul. Anatemã neonorantã pentru cei care se ocupã (?!)

de starea proastã a târgului. Mã rog sã vinã ploaia sã vãd cum se

va prezenta, dar ºi de mila mea cã sunt nevoit sã ud zilnic. Deci,
înghesuialã mare, maºinã lângã maºinã în interior, derutã pentru

noi care ºtiam unde sunt pãcãlitorii (cei care ne vând mãrfuri de

proastã calitate ºi scumpe). Azi, mai multe roºii într-adevãr

româneºti dar mici ºi neatrãgãtoare (5-8 lei/kg), castraveþi (3 lei/

kg), ultimele mere de Voineºti (4 lei/kg), cãpºuni (6 lei/kg), cireºe

pietroase (12 lei/kg), morcovi mici, de import, 5 lei/kg. În rest
multe rãsaduri (încã), derutante. Nu poþi fi sigur de soiul real, ca

ºi vânzãtorii, pentru cã seminþele se procurã, nu se mai produc.

Eu fiind primul pãcãlit: castraveþii cumpãraþi cu 2 lei firul în

ghiveci s-au dovedit rebuturi, mici ºi cu coaja tare, din sãmânþa

cea mai proastã, mi-au spus specialiºtii din târg cãrora le-am

arãtat mostre din solar. Deci nimeni nu-i imun la înºelãtoria
rãsadurilor, afacerea cea mai profitabilã a primãverii. Vrejul are

foarte multe flori sterile care confirmã faptul cã sãmânþa-i din soi

hibrid, înmulþirea a doua, rateu garantat. Încã una din feþele

ascunse ale târgului. Printre maºini, pui ºi gãini. La negustorii de

fiare, patine cu botine. Las’ cã încã-i bine, frãþicule.

3.06.2018: Naºule, vezi cã moare viu!
Încã se mai omoarã ºerpi (la Calafat, pe 31 mai, conform unui

post TV). O imagine rarã: la marginea unui teren de fotbal cu

iarba necositã, o pereche de ºerpi cuplatã, cu gâturile încolãcite –

imagine rarã, de premiat la Nat. Geografic – a fost ucisã cu un

„ciumeg” de naºul unei cumetre deloc emoþionatã care nu ºtiu ce

cãuta pe acolo, nemaiavând vacã de pãscut. Iatã de ce nu mai
plouã, cã s-a-nrãit lumea ºi nu mai respectã frumuseþea naturii.

Se întâmplã însã grozãvii de neînþeles: se taie pãduri întregi la

ras/defriºare distrugându-se habitatul vietãþilor sãlbatice. Ne

îndepãrtãm de origini, uitãm cã fãrã ºarpe nu am fi fost pe pãmânt

ºi am fi trãit în rai pe veci, ca fraþii, într-o continuã plictisealã.

Lipsa ploilor ºi în sãptãmâna trecutã plus un vânt uscat („traistã
goalã”) ºi temperaturi tropicale, ca de varã, ziua ºi noaptea, au

influenþat în mod evident prezenþa ºi preþul legumelor ºi fructelor

de sezon. Au ºi lipsit cu desãvârºire unele – mazãrea pãstãi de

exemplu. Cireºe de mai 12 lei/kg ce par prea mari ca sã fie

româneºti. Încã cãpºuni cu 6 lei/kg, zise de Ogrezeni. Trufandalele

întârziate încã se vând la preþuri prea mari pentru cã sunt puþine.
Noua organizare a târgului, respectiv mutarea tuturor vânzãtorilor

în incintã pare cã a fost acceptatã ºi oamenii s-au adaptat. De ce

atât de târziu însã, rãmâne o întrebare fãrã rãspuns. S-auzim de

bine în continuare.

10.06.2018: Scremere fãrã temere
Într-o culegere de Proverbele românilor de Iuliu A. Zanne

citim: „s-a scremut un munte ºi-a ieºit un ºoarece”. Înþelepciunea
popularã ne spune concis un adevãr universal valabil, regãsit

destul de des atât în lumea de ieri cât mai ales în cea de azi.

Promisiuni mãreþe dar realizãri minuscule. Ce legãturã are acest

preambul cu târgul? Are, ºi încã cum. Am mai amintit cã, iniþial,

târgul din Bolintin Vale a avut ca loc de desfãºurare terenul din

centru unde este acum clãdirea Petrom, între stradã ºi gardul
cimitirului. Mulþimea de oameni veniþi trebuia sã-ºi facã nevoile

ºi folosea zonele laterale de bãlãrii. Acum cca. o sutã de ani,

medicul de plasã a avut o lungã polemicã scrisã cu primarul de

atunci, C. ªt. Bolintineanu, legatã de construirea unei private

publice, fãrã a se ajunge la un rezultat întrucât lipsea reþeaua de

apã ºi canal. Situaþia a rãmas nerezolvatã sau improvizatã
necorespunzãtor pânã în luna aceasta. Construit încã de anul

trecut, piºoarul public central a fost inaugurat discret pe 6 iunie

2018. Nu se ºtie cine i-a fãcut safteaua (este cu platã) sau dacã ºi

cine a tãiat „pamblica”. Este o realizare, cam micã dar necesarã.

Acest moment aminteºte de celebra carte din 1936 (Premiul

Academiei Franceze) a lui Gabriel Chevallier, Clochemerle, care
descrie tocmai inaugurarea unui piºoar public într-un orãºel ca al

nostru. Minunile continuã însã în târg unde a apãrut un duplex

de eco-toaletã conectatã la apã ºi canal. S-a rezolvat o problemã

urât mirositoare ºi s-a dovedit cã se poate. Uºuraþi-vã cu încredere,

fãrã temere. Este ºi izolatã fonic, pentru situaþii extreme.

17.06.2018: Ieftinire previzibilã
Apariþia producãtorilor a condus la ieftinirea unor legume

importante. Cartofii noi s-au vândut cu 1,5 lei/kg, scãdere la

jumãtate ca acum o sãptãmânã. La fel la roºiile de solar etalate la

întrecere pe mai toate tarabele. Iniþiativa A.D.P.-ului privind

restrângerea vânzãtorilor numai în incintã s-a dovedit salutarã ºi
chiar necesarã, ca ºi casieria. Era destul loc pentru toþi, evitându-

se zona strãzii ºi rezolvându-se corespunzãtor parcarea atâtor

maºini personale. Prezenþa consilierilor ºi a ºefului A.D.P. a mai

rezolvat o problemã care trena de prea mult timp. În plus, se zice

cã a condus ºi la creºterea spectaculoasã a încasãrilor. La mai
bine ºi mai multe iniþiative de acest fel. Dar atenþie: fãrã derogãri

de la noul regulament!

24.06.2018: Spre sfârºit, cam toate s-au

ieftinit!
O rãpãialã scurtã luni, alta ºi mai scurtã joi. Atâta doar pentru

voi, ar fi spus Mai Marele. La alþii prea mult, cât nu a mai încãput

(c-a intrat ºi-n beciuri), la noi pãmântul este supt. Trebuie sã

luãm exemplu de la politicieni ºi sã constatãm cât suntem de
dezbinaþi ºi de aceea lucrurile sunt cu totul anapoda. În plinã varã

au loc crime ecologice. La ieºirea spre Bolintin Deal, ultimele

exemplare de copaci mari care strãjuiau DN601 din 1965 s-au

tãiat aproape în întregime. ªi foarte grav, în vegetaþie! Generaþiile

viitoare nu se vor putea bucura de grandoarea unui plop bãtrân,

ca noi. Se taie tot, în duºmãnie ºi prostie (dar nu fãrã interes)
chiar ºi craca de sub picioare. Nix pãduri, ioc ploi ºi la noi.

Doamne, în ce hal de haos s-a ajuns. Târgul însã rezistã. Cum

era normal (deºi mai târziu cu o lunã decât anul trecut) acum

producãtorii fac preþurile. Existã supraproducþie de sezon la

câteva legume. Cartofii noi 0,7-1 leu/kg, pe alese. Roºiile 1-2 lei/

kg, idem. Ardei gras 2,5-3 lei/kg. Orice pe alese. Doar morcovii
5 lei/kg, ca la Mega-magazine. Evident cã din import cã la noi nu

se prea mai cultivã. Încã se mai gãsesc rãsaduri pentru solarii,

recolta a doua sau pentru completãri. Fructe puþine: viºine (7 lei/

kg) ºi cireºe pietroase, mari ºi cãrnoase de Voineºti cu 4 sau 6 lei/

kg. În schimb pepeni foarte mulþi, verzi (1,2 lei/kg) cam prea

mari ºi galbeni, 2 lei/kg. Varza tot relativ scumpã: 2,5 lei/kg. În
rest cum le ºtiþi. Mai treceþi pe aici ºi veþi fi mulþumiþi.

1.07.2018: Ploaie rotatã
Aºteptarea a luat sfârºit. A plouat cam toatã sãptãmâna câte

puþin. Ieri, pe înserat, când nu ne-am fi aºteptat, niºte nori negri

s-au tot sucit pânã când s-au deschis cerurile ºi a curs ploaia mult

aºteptatã, sãturând pãmântul ºi umplând ºanþurile. Curatã ºi bogatã

cantitativ. Peste 12 ore, în târg era liniºte. Lumea circula cu paºi
uºori vrând parcã sã nu strice somnul celor care au petrecut pânã

dimineaþã la nunþi. Marfã destulã cu preþuri variate, dupã cerere,

oricum oleacã mai mari decât acum o sãptãmânã. Varza scumpã

(3,5 lei/kg), cartofii 1,20 lei/kg, roºiile 2-2,5 lei/kg, ardeii graºi

3 lei/kg, ceapa la fel. Deci cu cca 0,5 lei/kg mai mult. Pepenii

verzi (altoiþi pe dovlecel, pe bune!) foarte mari, peste 10 kg
bucata, 1 leu/kg. Cei galbeni 2 lei/kg. Încã rãsaduri diverse pentru

a doua plantare în solarii. Ceva morcovi (1 leu/legãtura), iar cei

din import 5 lei/kg. Cerealele s-au scumpit mult (40 lei sãcoteiul

de cca 2 duble adevãrate), oricare sortiment. Se vor menþine, cã

nu sunt perisabile. Acestea-s urmãrile secetei prelungite de pânã

acum care va dijmui recolta de cereale în special. Pentru grãdinari,
ultimele ploi au fost îndestulãtoare. În târg, de când aleile s-au

acoperit cu rosãturã de asfalt, s-a circulat bine. Am ieºit cu

încãlþãrile curate. Deci, se poate. ªi mai este încã loc destul

pentru mai bine.

8.07.2018: Udealã ºi ferealã
O burniþã mãruntã ca de toamnã cade de ieri cu intensificãri

din când în când. Dupã o sãptãmânã întreagã cu ploi de varã
binevenite pentru solul uscat (de care au profitat imediat

buruienile), nu ºi pentru recoltatul grâului ajuns la coacere deplinã,

mã aºteptam la o scãdere a preþurilor care nu erau pe mãsura

momentului de vârf al producþiei. Apoi, s-ar fi adãugat ºi starea

vremii în aceastã dimineaþã care a diminuat afluenþa

cumpãrãtorilor. Dar nu a fost aºa. Producãtorii þin la preþ. Au
costuri mari, îndeosebi la tratamente (de douã ori pe sãptãmânã!).

Câte otrãvuri cumpãrãm fãrã sã ºtim. Sigur, cererea, îndeosebi la

prima orã influenþeazã preþurile la legume în special. Dar iatã

câteva repere: varza 2-2,5 lei/kg, pepeni roºii 1 leu/kg iar galbeni

2 lei/kg. Ardei graºi 2-2,5 lei/kg, capia 4-8 lei/kg (3 lei calitatea

a III-a, adicã ciobiþi, striviþi), mere de varã 2-2,5 lei/kg, viºine
3-6 lei/kg funcþie de calitate, vinete 3 lei/kg. De asemenea pui ºi

pãsãri vii, ceva brânzã ºi lapte la vedere, doar la cei cu acte în

regulã pentru cã a fost control începând cu ora opt, jandarmi ºi

DSV de la Giurgiu. Pe lângã aceºtia dl. viceprimar cu echipa de

consilieri controla situaþia încasãrilor.

Secvenþa zilei: la sectorul carne am fost întrebat de câþiva
vechi „mãcelari” dacã doresc ceva. Pentru cã am rãspuns afirmativ,

unul m-a condus în curtea A.D.P.-ului ºi am obþinut astfel ce

cãutam. Altul sta de ºase ºi-i urmãrea pe jandarmii aflaþi cu

„organele” în control. Deci, oamenii se adapteazã din mers ori au

unele înþelegeri precum Chircã ºi Turcu.
Cartofi de varã 1-1,5 lei/kg (dupã soi ºi culoare). Verdeþuri

proaspete, morcovi din import 4 lei/kg iar autohtoni 2 lei/legãtura

cu frunze, rãsaduri de praz ºi de varzã de toamnã. Voi cumpãra cã

nu se ºtie ce preþuri vor fi la toamnã iar sarmale mãnâncã ºi cei

vii dar ºi cei morþi (!?) fiind cele mai prezente în meniu la

parastase.
Noi, adicã eu ºi voi, cei care citiþi aceastã rubricã, vom fi

prezenþi la toate praznicele, vã asigur.

Mersul târgului
ªtefan CRUDU

Într-un interviu prezentat de televiziuni, regretata

actriþã Stela Popescu susþinea cã un actor n-ar trebui

sã urmeze de la început cursurile UNATC, ci sã-ºi

încerce norocul mai întâi ca amator ºi numai DACÃ

este apreciat de public, sã se desãvârºeascã profesional

prin studii superioare în domeniu, cãci altfel riscã sã

aibã diplomã, dar sã rãmânã un actor de mâna a doua,

adicã un actoraº.

Diminutivul în cauzã are sens peiorativ, depreciativ,

încartiruindu-i pe cei care nu vor fi niciodatã mari

artiºti, mulþumindu-se sã aibã roluri frustrante, precum

acela de a duce tava.

La fel stau lucrurile ºi în sistemul de învãþãmânt,

populat într-un procent îngrijorãtor de profesoraºi, de

neaveniþi, de indivizi care considerã cã ºcoala e un loc

cãlduþ de muncã, unde nu trebuie sã ai chemare, dar

poþi sã risipeºti timpul ºi sã-þi iei uºor leafa. În aceste

condiþii, nu mai e loc pentru adevãratul PROFESOR,

care are cunoºtinþe ºi conºtiinþã, are har ºi dãruire, s-

a nãscut pentru a fi ctitor de oameni, posedând arta de

a atrage spre aspiraþii înalte sufletele ce le-au fost date

spre plãmãdire. Ei sunt în special cei ce se-ndreaptã

vertiginos spre vârsta de pensionare (aproximativ 30%

din sistem) ºi pentru care ºcoala ce le-a fost casã devine

un spaþiu ostil. ªi cine mai are nevoie de ei? Cei care

se caþãrã, cu arivism, spre grade ºi funcþiile de

conducere? Nu! Ei îi abandoneazã pe drum, cãci haita

de lingãi ce „duce tava” celor ajunºi sus nu-i iartã. Ei

nu au nevoie de profesorii consacraþi, care creeazã

adevãrata imagine a instituþiei, întrucât nu au nevoie

de un etalon deranjant într-o comparaþie. Dacã scapã

de ei, rãmân toþi o apã ºi-un pãmânt. Ei, profesoraºii,

care n-au habar de nimic altceva decât sã facã sã decadã

învãþãmântul ºi odatã cu el societatea unui viitor

apropiat ºi astfel sã se înfigã tot mai bine în sistem,

sã-l croiascã dupã chipul ºi asemãnarea lor.

Aceºtia îi urãsc pe profesorii cu vocaþie, umilindu-

i, îndepãrtându-i, determinându-i sã se retragã chiar

atunci când este încã nevoie de ei ºi mai au multe de

spus. Ei n-au decât o diplomã, ei sunt maeºtri, pe când

epigonii au un car de diplome de licenþã ºi masterate,

sunt aspiranþi la doctorate (la care acced cu atâta

uºurinþã, chiar dacã n-au nimic nou, original, de spus),

ca sã-ºi completeze panoplia. Iar dascãlul curat, solitar,

fãrã soclu, simte cã nu se poate adapta, cã pierde cu

fiecare zi legãtura cu aceastã realitate dureroasã, cã

pãrinþi ºi elevi, care ar trebui sã-l venereze, îl atacã

vehement fiindcã are principii, fiindcã nu dã notele

pe degeaba, cã nu se trage de brãcinare cu învãþãceii,

cã nu le permite sã-ºi facã de cap la orele lui, cã le

cere atenþie ºi respect, lovindu-se de o iremediabilã

opoziþie.

Oare ne vom trezi mai repede cu gândul nobil de

a-i aprecia la adevãrata valoare pe marii profesori ºi

a-i pune la colþ pe deja incomozii profesoraºi?

Sã ne mobilizãm! Sã nu lãsãm totul pe mâna

profesoraºilor din cauza cãrora ºcoala agonizeazã, care

l-au îmbrãþiºat la unison pe NU: nu metodicã, nu

psihopedagogie, nu dorinþã, nu voinþã, nu cãinþã. La

urma urmei, aceasta este o profesie vocaþionalã. Sã

oprim „aºadar” exodul/exilul marilor dascãli, sã-i

pãstrãm pe cei care meritã titulatura de profesor ºi sã

renunþãm la oportuniºti, pentru a reda învãþãmântului

aura sacrosanctã fãrã de care ne-am scufunda într-o

eternã mediocritate!

ªi o informaþie de ultimã orã, care poate þine loc

de concluzie: „ªcoala a devenit o instituþie SF”, în

sensul cã aici TOTUL este posibil.

Dina DANCIU

Profesori
ºi...

profesoraºi
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Editor: Raluca Tudor
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Revista poate fi procuratã, în Bucureºti: de

la chioºcul de presã din Piaþa Romanã (La

Coloane) ºi de la sediul Editurii RAWEX COMS

(Calea Griviþei, nr. 403, Bl. R, sector 1); în

Bolintin Vale: de la Librãria Traian Chiva

ºi de la sediul redacþiei.

Cãrþile se primesc pe adresa redacþiei (str.

Partizani, nr. 41A, Bolintin Vale, Giurgiu), iar

manuscrisele pe adresa de e-mail:

revistasud@yahoo.com.

Litere, anul XIX, nr. 5 (218), mai 2018, revistã lunarã

de culturã a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni. Director

Tudor Cristea; Redactor ºef Mihai Stan.

Bucureºtiul literar ºi artistic, anul VIII, nr. 7 (82), iulie

2018. Director Coman ªova; Redactor ºef Florentin

Popescu.

Pro Saeculum, anul XVII, nr. 3-4 (127-128), 15 aprilie

– 1 iunie 2018, revistã de culturã, literaturã ºi artã editatã

de Centrul Cultural Vrancea. Director executiv Nina

Deºliu; Redactor ºef Rodica Lãzãrescu.

Bucovina literarã, anul XXIX, nr. 1-2 (323-324),

ianuarie – februarie 2018; nr. 3-4 (325-326), martie –

aprilie 2018, revistã editatã de Societatea Scriitorilor

Bucovineni. Director Carmen-Veronica Steiciuc;

Redactor ºef Alexandru Ovidiu Vintilã.

Cronica Timpului, anul IV, nr. 38, martie 2018,

publicaþie de culturã, atitudine ºi performanþã editatã de

Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti din România. Director

general Doru Dinu Glãvan; Redactor ºef Rodica

Subþirelu.

Cãlugãrenii lui Mihai Viteazul, nr. 5 (20), aprilie 2018,

revistã de culturã ºi educaþie patrioticã. Redactor ºef

Adrian Popa.

Concurs pentru volum
de debut

Revista Sud, dând curs propunerii d-nei Victoria Milescu, care
i-a argumentat într-un mod extrem de convingãtor utilitatea,
lanseazã un concurs pentru debut editorial în cadrul cãruia se va
acorda Premiul revistei Sud.

Volumele se vor expedia pe adresa Redacþiei, pânã la data de 1
septembrie 2018, având pe plic menþiunea „Pentru Concurs”, iar
în interior datele de contact ºi o scurtã prezentare a autorului.

La aceastã ediþie pot participa volume de debut publicate în
anii 2017 ºi 2018.

Vor fi trei premii, câte unul pentru fiecare secþiune: 1. poezie;
2. prozã; 3. criticã ºi istorie literarã.

Volumele câºtigãtoare vor fi anunþate pânã la sfârºitul lunii
septembrie 2018.

Toate volumele participante la concurs vor fi menþionate în
ultimul numãr pe 2018 al revistei Sud.

Premiul poate fi acordat numai dacã la o secþiune participã cel
puþin trei volume. Dacã aceastã cerinþã nu este îndeplinitã,
volumele primite vor participa, în mod automat, la ediþia de anul
viitor a concursului.

Volumele trimise pentru concurs nu vor putea fi returnate.
Premiul revistei Sud va fi înmânat cu ocazia Festivalului

Toamna Culturalã Bolintineanã ce va avea loc în luna octombrie
2018, iar cãrþile premiate vor beneficia de cel puþin o cronicã/
recenzie semnatã de un colaborator prestigios al revistei
organizatoare, ce va fi publicatã în Sud pânã la sfârºitul anului în
curs. De asemenea, volumele premiate vor fi prezentate la Târgul
de Carte „Gaudeamus” 2018 în cadrul unui eveniment la care
vor participa colaboratorii ºi cititorii revistei Sud.

Pentru ediþia din acest an jurizarea va fi fãcutã de scriitoarea
Victoria Milescu.

Adresa Redacþiei: Revista Sud, str. Partizani, nr. 41A, Bolintin
Vale, jud. Giurgiu; mail – revistasud@yahoo.com; telefon
0720350555.

Biblioteca SUD-ului
Nicolae Dan Fruntelatã, Scaunul electric (trei), Editura Betta, Bucureºti, 2018. Dacã vã plac poveºtile,

citiþi-le ºi pe acestea. Dacã nu, fugiþi în lumea voastrã, corectã din punct de vedere politic, profitabilã din
punct de vedere material, fredonaþi manele îndrãgite ºi visaþi vedete tabloide. Noi, ceilalþi, vom rãmâne
în lumea noastrã, cu poezia, cu proza, etern pãguboºi, dar îndrãgostiþi de anotimpuri ºi de cuvinte de
legãturã.

Victoria Milescu, Strada Lãcustei, Editura eLiteratura, Bucureºti. „Ca puþini alþii, Victoria Milescu
ºtie sã prefacã derizoriul în poezie, fãrã a marºa pe stridenþe groteºti, pe ostentaþia denunþului lumii
maculate ce-o înconjoarã. Lirismul sãu e stenic, e plin de cãldurã chiar ºi atunci când contemplã realitãþi
apãsãtoare, punând candoare ºi graþie în imagini evocatoare ale faptului de viaþã comun (…). E în
poezia Victoriei Milescu o mitologie citadinã, cum se exprima Gabriel Dimisianu într-un comentariu la
volumul Sub steaua câinelui, o mitologie în centrul cãreia se impune poetul, cel care simte ºi trãieºte totul
plenar, cu o nãvalnicã iubire de viaþã, cu o anume religiozitate în denunþarea credinþei sale depline în
puritatea ºi inocenþa sentimentelor capabile a ilumina lumea în toate faþetele sale.” (Constantin Cubleºan)

Mihail Diaconescu, Discursuri, Editura Magic Print, Oneºti, 2018. „Este ºansa unor natiuni dacã
spirite analitice lucide produc prezentãri care se dovedesc a nufi doar corecte dar ºi benefice pentru o
culturã ºi, astfel, pentru conºtiinþa de sine a unei natiuni. Consider cã prin opera sa, Mihail Diaconescu
realizeazã o astfel de performanþã; construcþiile sale epice sunt contribuþii construcþive la ceea ce eu

numesc devenirea conºtiinþei de sine a unei naþiuni.” (General r. Lucian Culda)

Nicolae Scurtu, Seinoske Yuassa: un filozof japonez în România, Editura Ars Docendi, Bucureºti,
2018. Cartea aceasta readuce în actualitate câteva aspecte din biografia filosofului japonez Seinoske
Yuassa (1905-1970), care în timpul studiilor de la Universitatea din Freiburg l-a cunoscut pe Constantin
Floru, discipol al profesorului Nae Ionescu. Tânãrul Constantin Floru frecventa cursuri ºi seminarii în
vederea pregãtirii unui doctorat în filosofie, condus de Edmund Husserl, o personalitate deosebit de
cunoscutã ºi apreciatã. Epistolele trimise de Seinoske Yuassa colegului ºi prietenului sãu din România
evocã atmosfera culturalã, intelectualã, dar, mai ales, filosoficã din Germania interbelicã.

Neagu Udroiu, Semaforul albastru, Editura Semne, Bucureºti, 2018. Bolintinul, târg croit cu ambiþii
de oraº, a reprezentat poteca ce se aºtepta bãtãtoritã de schimbãrile dinspre sat spre mai departe. Nu am
reuºit, ºi dacã aº fi încercat, sã percep mare lucru din comunitatea momentului. Raionul Crevedia îºi
avea sediul aici, cu autoritãþile fixate în sediul de altãdatã al Plãºii ori în casa colegului nostru de clasã
Manolache, a cãrui familie fusese evacuatã de acolo pentru a face loc organului de partid. Câteva adrese
sãreau în ochi: Bidirici, proprietarul hanului, Stegãrescu, proprietarul vilei unde se fixase autogara, cele
douã mori, pe dreapta cum veneai dinspre Argeº.

Ion Andreiþã, Amprenta unui gând, Editura UZP, Bucureºti, 2018. Scrisul, s-a spus, i-a fost hãrãzit

omului ca sã se apere de multe: de dureri, de urât, de suferinþe, dar mai ales de uitare. Mai ales, de

uitare. Transcriind aceste pagini, pentru a le da chipul ºi viaþa „unui nume adunat pe-o carte”, m-am

gândit cu emoþie dacã nu cumva oamenii aceºtia despre care am scris eu cândva îºi vor fi uitat ei înºiºi

propriile fapte, propriile gânduri, propriile întâmplãri. ªi le-am transcris atunci mai febril, mai pãtimaº,

tocmai pentru a-i feri ºi pe ei, ca ºi pe mine, de pâcla uitãrii. Pentru cã, daca ziaristul este cu adevãrat un

istoric al clipei, el nu trebuie sa uite niciodatã cã acaestã clipã, aceastã istorie, aparþine tot oamenilor,

cãrora el, cel dintâi, trebuie sã le-o întoarcã întru totul.

Florentina Loredana Dalian, Domniºoara Nimeni, Editura Eikon, Bucureºti, 2017. Mai ºtii? /
Seara-ºi fãcea de cap prin oraº, / noi – doi strãini cãutându-se prin cearºafuri. / Eram a ta, dar viaþa te
striga prin fereastrã / spre alte poeme nescrise. / Ai luat câteva cadre, fotografii de pus la ranã / în ceasul
singurãtãþii.

Institutul Român – Biblioteca Românã din Freiburg, Buletinul Bibliotecii Române din Freiburg,
serie nouã, nr. V (XXVI), 2018.

Radu Theodoru, Urmaºii lui Attila, Ediþia a II-a, Editura Paco, Bucureºti, 2018. S-a umplut þara cu
comentatori politici, cu futurologi. Cu specialiºti de specialitate, specialiºti totali. Care-ºi dau cu
presupusul, fac feþe academice, macina vorbe despre vorbe tot timpul, ascultându-i ai impresia cã se
tem de ceva. De cineva. Iar când e vorba de hungariºtii de la UDMR se transformã într-un fel de
demoazele de pension, sfioase, scoase la bal pentru întâia oarã. Pânã ºi istoricii, unii reputaþi, în loc sã
le aducã autonimiºtilor argumentele-forþã în legãturã cu obsesia hungaristã, Trianonul, se þin pe tuºã,
rabdând obrãznicia nemeºeascã care, deocamdatã, iºi face mendrele, papiþoiala politicianistã
dâmboviþeanã crãpând de orgolii, nereuºind sã închege o majoritate româneascã menitã sa punã în
banca lui traseismul oportunist al UDMR-ului.

Reviste primite la redacþie
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A consemnat Luminiþa Cornea

Alte convorbiri duhovniceºti cu †Ioan al Banatului (IV)
„Cultura ºi limba românã sunt cei mai de seamã grãniceri ai neamului ºi ai spaþiului nostru românesc.”

ralucatudor2000@yahoo.com;

0720 773209
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Solutions, Iaºi

Luminiþa Cornea: Înaltpreasfinþite Pãrinte
Mitropolit, într-o conferinþã, pe care aþi þinut-o

de curând la Filiala Timiºoara a Academiei
Române, aþi îndemnat oamenii de culturã ai
neamului nostru sã fie uniþi ºi sã vegheze la
hotarele þãrii ºi ale culturii româneºti. Vã rog sã
dezvoltaþi aceastã temã, chiar dacã ne depãrtãm
puþin de ceea ce înseamnã pur duhovnicesc.

Îps. Ioan: La bisericã ne
împãrtãºim, din Sfântul potir, cu
trupul ºi sângele lui Hristos iar
la o conferinþa de la Academia
Românã ne-am împãrtãºit din
Cuvânt, care ºi el are o

încãrcãturã deosebitã de har.
Acolo, la Academie, am fost
pus într-o situaþie puþin, puþin
delicatã – a fost prima datã în
viaþa mea când am vorbit în
faþa unui preºedinte al

Academiei Române (se afla de
faþã acad. Ioan Aurel Pop, n.n.).
Deºi am mai stat aºa de grai
unul cu altul, dar atunci m-am
simþit ca ºi când eu aº fi fost un
student care trebuie sã susþinã

câteva idei în faþa unei asistenþe
atât de înalte, chiar ºi în faþa
unui preºedinte al Academiei.

L. C.: Dupã cum am aflat, Înaltpreasfinþia
Voastrã nu prea aþi fost de acord cu titlul temei
simpozionului ºi aþi propus schimbarea titlului.

Îps. Ioan: Pentru cã domnul acad. Otiman
(Pãun Ion Otiman, preºedintele Filialei Timiºoara
a Academiei Române, n.n.) ºi domnul director
vorbeau de spargerea unor tipare foarte, foarte
învechite, eu am pus domnului preºedinte al
Academiei Române o întrebare. Tot uitându-mã

la imaginea mare afiºatã în salã ºi vãzând titlul
cu tema: „Unitatea limbii ºi a culturii române”,
le-am dat o temã de cercetare: dacã acolo am scrie
„Unitatea graiului ºi a culturii române”? Aceasta
pentru cã limba, pe care o considerãm noi ca ºi
concept, vine de la un organ anatomic al omului

ºi atunci nu ºtiu dacã s-ar potrivi conceptul acesta
de limbã, pentru cã ºi la alte popoare apare
expresia de limbã. Poate cã totuºi noi nu scoatem...
limba afarã când vorbim, ci scoatem graiul. De
aceea, Dumnezeu ºtie dacã nu ne-am putea miºca
cumva ºi în acest spaþiu al conceptului de limbã

ºi dulce grai românesc.
L. C.: Vã rog, Înaltpreasfinþite pãrinte, sã

reveniþi la tema atât de frumoasã a simpozionului
propus de Filiala Timiºoara a Academiei Române
care s-a desfãºurat într-o zi de 15 iunie, când
comemorãm pe  marele nostru poet Mihai

Eminescu.
Îps. Ioan: Comunicarea este o unitate prin

culturã ºi credinþã. În momentul când am scris
materialul acela, nu mi-am dat seama cã va fi citit
chiar într-o zi a lui Eminescu, pentru cã pomenesc
ºi de Eminescu acolo. Dacã domnul academician

preºedinte a vorbit despre dimensiunea ca istoric
a lui Eminescu, veþi vedea cã am putea vorbi ºi

de dimensiunea, de calitatea de diplomat a lui
Mihai Eminescu.

Prima cifrã pe care am învãþat-o la aritmeticã
a fost cifra 1. Concretizatã printr-o liniuþã verticalã
ºi printr-un beþiºor de salcie. Acesta a fost primul
meu calculator, un beþiºor de salcie. Am învãþat
apoi celelalte cifre care se compuneau dintr-un
mãnunchi de beþiºoare. Unu era cel mai sãrac,

era singur, dar ºi cel mai mic.
Voi înþelege mai târziu cã
iubirea transcede aritmetica,
iar unul, una sunt mai
profunde decât cele ce
urmeazã în cartea de

aritmeticã. Unul uneºte ºi
iubeºte; doi, trei împart ºi
dezbinã. Unul, una le-am
putea considera noi, românii,
numere sacre, aºa cum în alte
culturi numãrul ºapte este

socotit numãr sacru.
Hristos s-a rugat ca toþi sã

fie una. Hristos binecuvinteazã
unitatea ºi îi dã numeralului
unu o conotaþie majorã, în care
iubirea transcede cifra.

L. C.: Foarte interesantã
aceastã raportare la cifre. Vã

rog, Înaltpreasfinþite Pãrinte, sã continuaþi ideea
privind unitatea limbii ºi a culturii române.

Îps. Ioan: Realizarea unitãþii unui popor nu
este doar rezultatul unor acþiuni politice, militare

ºi diplomatice, ci este ºi rodul rugãciunii lui
Hristos ºi a fiilor unui neam. În acest context
vedem implicaþi în procesul de unire a românilor
ºi pe cei mai înalþi fii ai Bisericii.

Cine dã substanþã unirii unui neam? Întâi,
spaþiul geografic, apoi fiii acelui neam.

La baza unitãþii unui neam stã însã ºi iubirea,
cultura, limba-graiul - toate acestea generând
conºtiinþa unitãþii ca valoare de ordin divino-
uman.

Unitatea este o dorinþã sfântã izvorâtã din
rugãciunea lui Iisus. Unitatea nu este o funcþie

matematicã relativã, ci ea se aflã într-o dinamicã
permanentã. Sã vedem câteva componente ale
unitãþii româneºti. Întâi amintim spaþiul geografic
ce este unul cu diferite forme, dar care include
nu numai geo-pãmântul, ci ºi o parte din albastrul
cerului.

Delimitarea spaþiului românesc, ca una
Românie s-a fãcut în timp. În acest ogor românesc
unic s-a semãnat culturã ºi aºa se face cã acolo,
unde a rodit cultura româneascã, se contureazã
spaþiul pe care Dumnezeu l-a hãrãzit românilor.
Românii n-au semãnat niciodatã sânge în alte

ogoare vecine, pentru a-ºi extinde spaþiul
existenþei lor. Cultura nu seamãnã sânge, ci iubire,
trudã, credinþã ºi grai.

În timp, spaþiul nostru românesc a fost frânt
de strãini, cãci era dulce, aºa cum spunea
Eminescu în Ce-þi doresc eu þie, dulce Românie!

Au fost trasate graniþe prin inima þãrii, pe crestele

Carpaþilor ºi acestea au rãmas aºa multe secole.
Dar strãinii n-au putut trage graniþã în spiritul

nostru românesc ºi nici prin inima românilor.
În urmã cu o sutã de ani, ajunseserãm toþi

acasã, sub acelaºi cer albastru, binecuvântat de
Dumnezeu. Marile puteri au împlinit, prin jertfa
feciorilor români, ruga lui Hristos, ca toþi românii
sã fie una. Iatã cã Hristos s-a rugat, dupã Cina

cea de Tainã, ºi pentru noi, românii.
Am fost ºi vom rãmâne una, dulce Românie,

chiar dacã ºi azi unii se mai îndulcesc dintr-o
brazdã româneascã. Doamne, mai dã-i putere
Domnului Eminescu sã strige din mormânt cã
România-i „de la Nistru pân la Tisa”, sã audã ºi

cei care încã mai þin departe de pieptul maicii sale
România pe sora noastrã Basarabia. Rostirea lui
Eminescu despre hotarele României va rãmâne
peste veacuri unul dintre cele mai importante
documente  prin care se vor apãra urmaºii noºtri
în faþa celor care doresc aceastã dulce Românie.

Aceste rostiri transcend orice tratate de delimitare
a spaþiului nostru românesc, chiar ºi tratatul sârmei
ghimpate de pe Prut. Fãrã Eminescu, nicio
delegaþie româneascã la înaltele porþi nu are nicio
ºansã la reîntregirea þãrii.

L. C.: Cât de extraordinar  aþi numit aceste

mari adevãruri istorice, Înaltpreasfinþite Pãrinte!
Iar graniþele trasate de Mihai Eminescu sunt o
minunatã dovadã a unitãþii spaþiului românesc.
Vã rugãm sã ne vorbiþi, în continuare, despre
spaþiul cultural.

Îps. Ioan: Dacã spaþiul geografic românesc a

suferit modificãri în istorie, spaþiul cultural al
spiritului românesc nu a putut fi modificat, ci el a
rãmas acelaºi. Cultura consfinþeºte spaþiul
geografic, cãci prin culturã nu se pot trage
frontiere. Ne naºtem într-un spaþiu geografic, într-
un topos anume, dar ne naºtem ºi într-o culturã ºi

într-o limbã.
Cultura ºi limba românã sunt cei mai de seamã

grãniceri ai neamului ºi ai spaþiului nostru
românesc. Cultura românã a fost în istorie mai
înaltã decât Carpaþii ºi ea a vegheat spiritul
neamului nostru în toate provinciile româneºti.

Acea una culturã, acea una limbã au generat
o Românie Mare. Graiul nostru românesc este
unica mantie care stã pe umerii României. Cultura
ºi limba românã dau substanþã fiinþei neamului
nostru românesc sã dãinuiascã ºi dincolo de
hotarele ei. Limba este vasul sacru al românilor

ºi cu acesta se îndreaptã ei sã-ºi astâmpere setea
la izvoarele culturii ºi la izvoarele harului lui
Dumnezeu.

Prin grai, omul comunicã nu doar cu semenii
sãi, ci ºi cu însuºi Creatorul sãu. Dumnezeu a
binecuvântat graiul maicilor noastre în biserica

neamului nostru. Graiul românesc a fost ºi el
botezat în cristelniþã bisericii. Sã nu întinãm  ce-a
binecuvântat Dumnezeu: þara ºi graiul nostru
românesc!

Glie, grai ºi credinþã - acestea reprezintã zestrea

pe care-am moºtenit-o de la pãrinþi. O mai avem?

ªi... mai este a noastrã?


