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Devotamentul celei de alãturi

Vasile Szolga
Douã poveºti

Marian Grigore
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Picturã de ªtefan Pelmuº

Între orele vechi flãcãrile întunericului foºnesc.

(Opriþi acum prãbuºirea cuvintelor în mãtase!)

þi-aminteºti fulgerele împleticindu-se grotesc,

pãsãri crescute peste bãlþi, viori planând peste case?

Parcã se spintecarã, albi, în rãdãcinile lor pomii scunzi,

printre cârtiþe vezi cum pãºeºte logodnicul postum

cu pupilele arse de aºteptãri, cu umerii de oboseli rotunzi,

primãvarã ce treci amãruie prin oraºul de bitum.

Pot sã retrãiesc, dacã vrei, viaþa ta încã netrãitã,

cu punþile somnului pe care treci cu mine acum,

clipele întotdeauna în mersul vremii se rup, mâna de suspine aburitã

e aici lângã mine, scormonind neºtiutã în scrum.
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Revistã editatã de
„Asociaþia pentru Culturã ºi

Tradiþie Istoricã Bolintineanu“

de Stephan Roll

TUDOR
VLADIMIRESCU

Îmi amintesc, cu mâhnire, cã în ultima campanie electoralã, cea prezidenþialã,

cultura nu a constituit o temã de dezbatere. Candidaþii, ca ºi uriaºa maºinãrie însoþitoare,

au considerat-o drept o pârghie prea slabã pentru influenþarea opiniei electoratului.

Una în care nu meritã sã investeºti timp ºi resurse, pentru cã nu-þi va întoarce beneficii

proporþionale, comparabile cu cele ale aºa-ziselor „pomeni electorale”. Deºi rezultatul

este dureros, calculul este corect. Este un semnal fãrã echivoc asupra importanþei pe

care o acordãm culturii, aceastã hranã care nu „îngraºã”, însã face diferenþa dintre

populaþie ºi popor.

Suntem în prag de alegeri ºi scenariul se va repeta. Nu ne amãgim cã poate fi altfel,

atâta vreme cât numãrul celor cãrora le-ar fi putut pãsa a scãzut sub pragul critic. Este

rezultatul firesc al deceniilor de aculturaþie, de politici educaþionale greºite. Problemele

a cãror rezolvare a fost amânatã, din neºtiinþã, din neputinþã sau reavoinþã s-au

cronicizat. Avem un sistem de învãþãmânt care produce un numãr considerabil de

absolvenþi care nu înþeleg un text, care nu sunt capabili sã compunã unul, care nu ºtiu

sã scrie româneºte. Ei au ajuns la vârsta funcþiilor de conducere râvnite. Avem un

sistem de învãþãmânt general gratuit în care pãrinþii plãtesc învãþarea (prin meditaþii),

materialul didactic, securitatea („garda”), chiar ºi produsele pentru curãþenie. Avem

un sistem de învãþãmânt care lasã în afarã categorii sociale pentru care alfabetizarea ar

trebui sã fie obligatorie, forþatã chiar. Un exemplu de la noi. Locuiesc în zona

Bolintinului cetãþeni numiþi oficial romi – þigani, spoitori, ursari – care au ajuns la un

grad vizibil de bunãstare, deseori peste cel al vecinilor români. Sunt aspecte în sânul

acestei comunitãþi legate de tratamentul sexului „slab”, care ar trebui sã ne îngrijoreze

serios pe fiecare dintre noi. Trec peste dificultatea pe care o întâmpinã sistemul medical

înaintea categorisirii – copilã sau femeie – unei mame de 10 ani, „cãsãtoritã” deja de

cãtre familie la aceastã vârstã. Analfabetismul în rândul femeilor rome, tinere þigãnci,

frumuºele, spãlate, gãtite, descurcãreþe, este dramatic. Ce fel de educaþie, adaptatã

nevoilor secolului XXI, pot face ele copiilor? Cum sã devinã aceste vlãstare niºte

consumatori de culturã? Ce fel de politici au aplicat instituþiile statului român de s-a

ajuns ca o foarte importantã componentã a societãþii sã fie condamnatã, exclusiv, la

funcþia de reproducere? Cunoaºtem programele de alfabetizare care funcþioneazã acum,

mai ales pe bani europeni, însã nu le vedem atingând esenþa problemei.

În altã ordine de idei, se aflã în dezbatere un nou Plan-Cadru pentru educaþie cu

propuneri care nu întãresc convingerea cã unul dintre rosturile educaþiei, poate cel

fundamental, a fost asumat: acela de a produce consumatori ºi creatori de culturã,

deopotrivã. În privinþa celorlalte griji, ne hrãnim cu iluzia cã sunt „locale”.
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Dupã mai bine de un sfert de veac scurs de la evenimentele din decembrie 1989, care au dus

la schimbarea regimului politic ºi a condiþiei creatorului român de bunuri spirituale, se petrec

niºte lucruri pe care îmi vine foarte greu sã le înþeleg.

ªi iatã despre ce este vorba:

A dispãrut securitatea ca instituþie de stat, omniprezentã în toatã þare, a-tot ºi a toate ºtiutoare

de ce se petrecea de la Bucureºti ºi pânã la Satu Mare, de la Timiºoara ºi pânã la Iaºi, de la

Constanþa ºi pânã la Cluj, dar mai existã ºi azi concetãþeni ai noºtri care au rãmas cu obsesia ei.

Desigur, nu temându-se de ea ca pe acele vremuri din ce în ce mai îndepãrtate, vorbind în tainã

ºi pe ascuns, ci altfel - considerând adicã, deloc motivat, cã peste tot se mai aflã securiºti,

ascunºi sub o mascã sau alta.

Mai deunãzi, de pildã, într-un grup de intelectuali cu pretenþii (scriitori, ziariºti, juriºti) l-am

auzit pe cineva, dupã ce a rãsfoit revista Bucureºtiul literar ºi artistic, spunând unui companion

„Ia, uite, domnule, toþi ãºtia care semneazã aici sunt securiºti, unii mai vechi, alþii mai noi!”. ªi
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Stigmate vechi ºi suspiciuni aiurea

Victor Dobriºan lângã
prãvãlia familiei, aproape de
Monumentul Eroilor, 1949

1979, Str. Soldat Vânãtoru colþ cu Poarta
Luncii. În spate casa Dumitru Oprea

Iarna 1949, se repara podul de pe Argeº în dreptul
localitãþii Malul Spart

Concurs de planorism, Bolintin Vale - anii ’50

Stere Frâncu, Sterea Sãbãreanu (unchiul lui Stere), Petre Cocoº
(violonist deal), Lina (soþia lui Strea Sãbãreanu), Petre al Ganghii,
X, ªtefan Ion preºedinte CAP

1975, prof. Mihai Handrabur,
montaj muzical-literar

Biblioteca SUD-ului
Florentin Popescu, Catacomba, o confrerie literarã în

vremuri de restriºte, Bucureºti, Editura RawexComs, 2015.

Trebuie, desigur, sã fii un mare naiv sã crezi cã dacã îþi procuri

o hartã sau un ghid al Bucureºtilor afli imediat locul în care

se gãseºte Catacomba, sã crezi cã e vorba de vreo construcþie

care, musai, avea nevoie sã fie consemnatã undeva.

Catacombiºtii mai vechi ºtiu de-acuma unde este „locanta”

cu pricina ºi-i pot explica (nu cu cine ºtie ce mijloace tehnice,

ci pur ºi simplu prin viu grai) oricãrui novice cum sã ajungã

la locul lunar de întâlnire. [...] Nu încape nicio îndoialã cã

istoria Catacombei este strânsã, ombilical am fi tentaþi sã

spunem, de istoria revistei „Bucurestiul literar ºi artistic”,

care a apãrut la 11 octombrie 2011 dintr-o îniþiativã ºi sub

conducerea lui Coman ªova ºi Florentin Popescu, adicã

subsemnatul.

Dan Floricã, Momentul adevãrului, Bucureºti, Editura

Arefeana, 2016. „Printre poeþii bolintineni, de real talent, formaþi

la ºcoala liricii moderne, îl putem asocia ºi pe Floricã Dan,

care, dupã o susþinutã activitate publicisticã, în revistele de

culturã ºi creaþie, a ajuns pe o treaptã superioarã a evoluþiei sale

literare.” (Dumitran Frunzã)

Gheorghe Lazãr (editor), Documente privitoare la

negustorii din Þara Româneascã, Iaºi, Editura Universitãþii

„Al.I. Cuza”, vol. 1 (1656-1688), 2013, vol. 2 (1689-1714),

2014. Trebuie precizat încã de la început cã domnia lui

Constantin Brâncoveanu, pe lângã realizãrile înregistrate în

plan diplomatic, cultural ºi spiritual, s-a caracterizat ºi printr-

o intensã dezvoltare a vieþii economice, cu tot ceea ce implica

o asemenea realitate, situaþie de fapt la care au contribuit

incontestabil ºi numeroºii negustori atestaþi în documentele

vremii. De altfel, în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu

îºi desfãºoarã activitatea nume dintre cele mai reprezentative

ale categoriei negustorimii din Þara Româneascã din perioada

secolelor XVII-XVIII, cum ar fi: Apostol Lazaru ºi fiul sãu,

Manu Apostol, Iorga staroste (întemeietorul neamului de boieri

Lipãnescu), Manul Lehliu, Mihul negustorul, Mihai postãvarul

ºi zaraful Nica Papa.

Imaginile provin din colecþiile Monica Dobriºan, Elena ªtefan, Ciprian Necºuþu ºi Victor Pãun

omul o spunea cu atâta convingere încât ai fi crezut cã lucreazã chiar la Serviciul de Resurse

Umane din Ministerul de Interne ºi cunoaºte cu de-amanuntul dosarul fiecãrui semnatar de articol.

Diversiune, desigur! Derutã, fireºte, pentru un necunosctor!

E adevãrat autorii unora dintre materiale, despre care era vorba au fost ºi sunt ziariºti, cum se

zice, „cu vechi state de serviciu”, nume cunoscute din presa de dinainte de 1989, dar care - cel

puþin din câte ºtiu! - n-au adus atingere demnitãþii ºi carierei nimãnui, chiar dacã, sã admitem, vor

fi avut cândva legãturã cu temuta instituþie a Securitãþii.

Fãrã a mã erija în avocatul nimãnui (ºi cu atât mai puþin al celor care vor fi avut relaþii cu

amintita instituþie), am spus-o încã din primul numãr el Bucureºtiului literar ºi artistic, în articolul-

program el revistei: Nu ne-a interesat ºi nu ne intereseazã trecutul celui care scrie, nici convingerile

lui politice, religioase etc. ci numai ºi numai „textul” lui, valoarea ideilor ºi calitatea scriiturii aduse

în faþa cititorilor. Cred cã se înþelege de la sine ca n-a fost/nu este vorba de mari ºi recunoscuþi

torþionri ori foºti mari rãspunzãtori de destinele culturii din vremea comunismului, ci de inºii mai

„mãrunþi”, despre care habar n-am avut/habar n-am dacã vor fi avut legãturi cu Secutitatea. Câtã

vreme n-au fãcut rãu semenilor, nu cred cã trebuie neapãrat puºi la stâlpul infamiei, chiar dacã au

condus atunci reviste sau agenþii de presã.

Este trist ºi dureros, de pildã, cã dupã mai bine de douãzeci ºi cinci de ani cronicarul literar al

unei importante reviste de pe vremuri, a cãrui vinã a fost aceea de a fi polemizat cu nume cunoscute

de la postul de radio „Europe liberã”, scriitor afirmat dupã 1989 ca interesant ºi remarcabil eseist

ºi comentator el vieþii spirituale (autor el unor volume pilduitoare pentru tânãra generaþie ºi nu

numai pentru ea) este ignorat, împins într-un nemeritat con de umbrã, dupã cum la fel de trist mi

se pare ºi faptul cã doi poeþi merituoºi ºi înzestraþi cu talent literar nativ, precum Viorel Dinescu din

Galaþi ºi Dumitru Dumitricã din Bolintin-Deal sunt încã priviþi cu suspiciune pentru simplul fapt

cã pe vremea „ailaltã” au publicat într-o revistã al cãrei director era Eugen Barbu, el însuºi

considerat a fi trãit sub umbrela ºi la ordinele securitãþii. Dar unde puteau sã publice ei atunci, în

vremae când revistele literare se numãrau pe degetele de la o singurã mânã? Ne întrebãm ºi

totodatã, cunoscãtori ai acelor timpuri, ne rãspundem singuri: acolo unde li se dãdea, de bine de

rãu, un mic spaþiu pentru creaþiile lor lirice. Nu mã îndoiesc cã dacã ar fi gãsit audienþã la România

literarã, la Contemporanul sau la Luceafãrul ar fi publicat ºi acolo, dar aºa...

Desigur, odioasele crime ºi nedreptãþi comuniste le stau mãrturie documentele din arhiva

Consiliului Naþional de Studiere a Arhivelor Securitãþii (în cea mai mare mãsurã accesibile oricãrui

cetãþean), dar de aici ºi pânã la suspiciunea cã la tot pasul se mai aflã ºi azi securiºti ºi turnãtori, cu

ochii pe noi ºi cu urechile la tot ce ne iese din gurã, mi se pare cã este o mare distanþã.

Stigmatul, pecetea, stampila puse pe numele unor scriitori ºi publiciºti, anume cã au fost/sunt

securiºti þin, fãrã îndoialã, de domeniul unui trecut la care nimeni n-ar vrea sã ne mai întoarcem ºi

probabil cã istoria culturalã ar trebui sã facã de pe acum distincþie între biografie ºi operã, primatul

deþinându-1 aceasta din urmã (când existã!), despre care nu vãd de ce nu s-ar vorbi ºi nu s-ar scrie

dupã atâta amar de vreme.

La rându-i suspiciunea unor contemporani faþã de anume persoane care semneazã în presa

culturalã devine gratuitã, fãrã sens. Este, pânã la urmã o simplã bârfã de cafenea. ªi trebuie luatã

ca atare.
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Nicolae Dan Fruntelatã

SUD, PÂNÃ LA CAPÃT

Doctorul Dan Claudiu Tãnãsescu, scriitorul înalt ca

un pãsãroi din Câmpia ilfoveanã, face parte din

biografia mea. Într-o vreme ciudatã, când fusesem

aruncat în afara vieþii mele de gazetar ºi de scriitor,

dupã revoluþia specialistã din decembrie când a

funcþionat cu putere principiul „Sculaþi-vã voi, sã ne

aºezãm noi!” ºi niºte aºa-ziºi „colegi”, o poetesã suavã

ca o floare de arpagic ºi un bard slobozit din lenea lui

împãrãteascã în arena politicii dâmboviþene, mã

fãcuserã ºomer la patruzeci ºi ceva de ani, acoperindu-

mã de ura lor subþire, deci, niºte executori mã

transformaserã într-un paria al vremurilor noi, doi

oameni-prieteni, scriitori ºi ei, marele, mustãciosul

lup de stepã, moþ ºi poet profund, Mircea Micu ºi

prietenul lui, doctorul-prozator Dan Claudiu

Tãnãsescu, frate din confreria lui Fãnuº Neagu, m-au

chemat lângã ei, la o revistã pe care au pornit-o, „Viaþa

Capitalei”, cu niºte cuvinte pe care nu pot sã le uit.

M-a sunat la telefon, la telefonul meu care tãcea în

zilele acelea ºi numai pãrinþii mã întrebau dacã mai

am nevoie de ceva, Mircea Micu, rãguºitul, ºi mi-a

zis: „Coane, ce naiba faci, mai lucrezi undeva, ai

familie, vino-ncoace, îþi trebuie o pâine!”.

Aºa am ajuns lângã cei doi, aºa a ajuns doctorul

Dan Claudiu sã facã parte din biografia mea.

Dincolo de asta, independent de asta, îi citisem pânã

atunci niºte cãrþi despre iarba vrãjitã a Sudului, îl

cunoscusem ca pe un „fan al lui Fane”, i-auzi ce frumos

sunã asta! – ca pe un prieten al lui Fãnuº Neagu al nostru.

Au trecut anii ãºtia buimaci, mi-au plecat prietenii

în þara cu dor greu, s-au dus ºi Fãnuº, uriaºul blond ºi

genial, ºi încruntatul tandru, grãnicerul moþilor,

Mircea Micu.

ªi m-am regãsit cu doctorul Tãnãsescu în lumea

unor cãrþi, altfel, unde naiba sã ne regãsim?!?

Amândoi suntem bolnavi de Sud, ne pasc visele

turme de greieri, ne umblã drumurile cãruþe cu aur

adevãrat ori fals, iubiri vechi ni se boteazã în sânge.

Cartea lui apãrutã la editura altui Fane, Fane Dulu,

cavaler pãgubos de Bucureºti, la editura „Semne”,

carte care se numeºte Soarta unui vânzãtor de

gablonzuri, m-a adus iar în lumea în care mi-e drag

sã trãiesc ºi sã visez ºi sã scriu.

Tãnãsescu, doctorul de la Mogoºoaia, este un

povestitor pãtimaº. Plimbã cuvintele ca pe un vin

vechi, le cãlãtoreºte fãrã niciun fel de prejudecatã,

are memoria amãnuntelor picante, picareºti, pitulate

în poezia Sudului nostru cutreierat de vânturi ºi de

seminþii ciudate.

Iatã-l pe Vigliante Nicadoro, argentinianul castrist,

cavalerul pus în slujba lui Che Guevara, ajuns în

Bucureºti ºi transformat în negustor de iluzii. ªi

iubirea lui pentru Sorana, fata de mahala, floare crudã

care trãieºte o poveste nebunã cu Zburãtorul venit din

alte lumi.

Finalul poveºtii e grãbit parcã, e tragic total, Sorana

e lovitã de tramvai atunci când îºi înºelase iubirea,

Nicadoro e pedepsit de cutremur pentru crimele pe

care le fãcuse în alte timpuri.

Soarta îi þine alãturi, loviþi, pedepsiþi ºi, într-un fel,

resemnaþi.

Cad apoi, în ritm ameþitor, cronicile de câmpie ale

doctorului Tãnãsescu, iertaþi-mã, îmi place sã-i zic

doctor, nici nu mã intereseazã cât de doctor e în

medicinã, eu îl ºtiu doctor în prozã, cade povestea

despre toboºarul Marin Drãcosu, þiganul care-ºi gãseºte

împlinirea într-o roºcatã, Mitana, lovitã uneori de

strechea iubirii, fugind de acasã ºi întorcându-se

negreºit dintr-o dragoste ciudatã pentru þigan ºi pentru

copilul lui firav ºi frumos.

Uneori, succesul în viaþa unui om depinde de forþa sa moralã, de capacitatea lui de

muncã ºi de puterea anticipativã. A proiecta în minte structura viitoarelor fapte

înseamnã a-þi deschide un drum liber spre viitor.

Anticiparea presupune o proiecþie cât mai sigurã, prin care prevezi cum va fi,

intuieºti ce vei face, îþi asiguri mijloacele potrivite înlãturãrii cauzelor care te-ar

putea împiedica. Este ca ºi cum ai strãbate de douã ori acelaºi drum: prima datã –

doar imaginativ; a doua oarã – înfãptuind.

Aºa au luat naºtere marile proiecte, astfel au fost înãlþate cetãþile, mânãstirile,

podurile de peste marile ape, piramidele monumentale. La fel au fost concepute

operele nemuritoare din artã, proiectele zborurilor interplanetare.

Odatã proiectatã anticiparea, trecem la înfãptuirea ei, prin forþa îndrãznelii.

A îndrãzni înseamnã a avea curajul sã acþionezi în direcþia aleasã. Dar mai presupune

ºi faptul cã eºti sigur pe ceea ce ai hotãrât, adicã pe forþa ºi siguranþa ta anticipativã.

Marile idei îndrãzneþe depãºesc uneori graniþele unei generaþii ºi unui anumit

spaþiu, ele sunt proiectele naþionale, internaþionale, poate chiar interplanetare.

Anticiparea, cât ºi înfãptuirea, pot fi de naturã personalã sau colectivã.

Fiindcã trebuie sã înþelegem cã numai prin ele ne asigurãm progresul, înaintarea

glorioasã în timp ºi peste spaþii.

TABLETE

SIMÞUL ANTICIPÃRII ªI

FORÞA ÎNDRÃZNELII

Cultura ºi ºtiinþa prezintã cele mai lungi antene ale progresului. Mã voi referi

în acest moment doar la mesajele culturale, care mi se par precum culorile unui

curcubeu, ce depãºesc limitele vremurilor, mãsurate de parametrii obiºnuiþi ºi

spaþiilor mãrginite de graniþele statelor ori continentelor.

Mesajele culturale nu sunt doar testamentele morale ale marilor artiºti, deºi îºi

au ºi acestea importanþa lor, ci chiar operele în sine, parabolele celebre ale lui

Iisus, ori surâsul Giocondei, mãnãstirea de la Curtea de Argeº, sau zidul chinezesc.

Sub orice formã s-ar manifesta ele, mesajele culturale au un caracter multiplu:

literaturã, picturã, muzicã, arhitecturã…

Reamintim mesajele luminoase ale filosofilor, care anticipeazã progresul gândirii

umane ori proiectele marilor constructori.

Tot ca mesaje culturale le încadrãm ºi pe cele ale grupurilor de gânditori, cercurile

de creaþie, curentele literare sau revistele de prestigiu.

Cum afirmam anterior, ele sunt ca niºte culori armonizate în centrul unui

curcubeu, cu înaltul strãlucirii lor, sugerând triumful luminii peste pelerina norilor,

cu tendinþa lor spre sublimul lui Dumnezeu, în semn de mulþumire cã Blândul

Pãrinte ne-a binecuvântat cu harul creaþiei, ca o supremã jertfã din marea lui

luminã.

Ion C. ªTEFAN

Nici n-am simþit

când a îmbãtrânit vara, doctore!
Cum sunt eroii lui Tãnãsescu? În primul rând, sunt

niºte proscriºi în felul lor, dar niºte oameni interesanþi

la culme.

Oameni care au poveºti, oameni care trãiesc poveºti.

Tânãrul de cartier din Hodorodo, cap de ºarpe, sfios

ºi studios, care-ºi consumã prima experienþã eroticã

într-o noapte fulgerãtoare cu Tina, fata din Plumbuita,

cea care, apoi, se întoarce în viaþa ei.

Ca sã ajungem la nuvela centralã a cãrþii, Ultimul

paradis, o poveste cu þigani, cu zlãtari din zona

Urzicenilor, cu o lume în care Tãnãsescu e doctor

docent, pentru cã ºtie sã scrie despre ei cu un condei

muiat în miere ºi în venin. Virgil Huþanu, erou ºi destin,

hoþ de bunã dimineaþa ºi bulibaºa Secãricã, miticul ºef

al ºatrei. Doi poli ai unei lumi fantastice care danseazã

între real ºi imaginar. Miezul nuvelei este descrierea

Raiului de iarnã al þiganilor, lumea de lux ºi de pierdere

în fericire, de fapt acesta este nucleul de prozã tare al

întregii cãrþi.

Sunt ºi alte povestiri scurte, Dida, Ursul (à propos

de Ursul, eroina e Valia, sora unei eroine de-ale mele,

rusoaica albã Gabi Solovei, ca sã vezi de ce simþim

noi la fel?!?), Sã nu-þi faci visuri de fericire.

Lumea periferiilor marelui oraº, lumea fermecãtoare

a machitorilor profesioniºti, romantici, a ºuþilor cu

onoare.

Poeme în prozã, unele cu umbra tutelarã a marelui

nostru prieten, Fãnuº Neagu, toate cu felul original,

repezit, muntenesc, al doctorului Tãnãsescu.

O carte bunã, încã o dovadã fãrã tãgadã, iertare cã

vorbesc în versuri, cã Dan Claudiu Tãnãsescu este unul

din povestitorii aleºi ai câmpiei de Sud ºi vine cu cãrþile

lui lângã ªtefan Bãnulescu ºi lângã Fãnuº Neagu, zeii

amintirii noastre.
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Ion Andreitã,

Jurnal, pur ºi simplu

Devotamentul

celei de

alãturi

Circulã pe internet o serie de
informaþii referitoare la
preocuparea unor soþii de
scriitori, de artiºti pentru

promovarea operei soþilor lor, dupã ce aceºtia au trecut apa
Styxului. Texte, mai mult sau mai puþin ample, opinii, însoþite de
fotografii, glãsuiesc despre devotamentul acestor neveste, întins
pânã la sacrificiu, pentru salvarea, editarea ºi impunerea scrierilor
(rãmase adesea în manuscris). Aºa, de pildã, am citit despre
consoartele marilor scriitori ruºi Tolstoi, Dostoievski, Bulgakov,
Pasternak, care, nu doar dupã, ci ºi în timpul convieþuirii, au
fãcut din prezenþa lor în compania acestor creatori o dovadã a
iubirii ºi dãruirii totale.

Dar nu trebuie, neapãrat, sã sãrim hotarul, în cãutarea unor
astfel de exemple. Avem, în grãdina noastrã, propriile modele –
ºi nu puþine – statui luminoase ce-au înaripat elanul creator al
bãrbaþilor alãturi de care au respirat, cãrora li s-au devotat trup ºi
suflet. Îmi vin în minte, iatã, chipurile a douã femei care au
palpitat dãruitor-protector în jurul genialilor lor bãrbaþi ºi care,
dupã, concomitent cu truda de promovare a operei acestora, au
scris cãrþi pentru mai buna cunoaºtere a lor (chiar din intimitatea
vieþii de familie). Numele acestor virtuoase femei: Viorica Moisil
(„A fost odatã… Grigore Moisil”, 1979, 2002; „O familie ca
oricare alta”, 1989) ºi Gerda Barbilian („Ion Barbu, amintiri”,
1975; „Ion Barbu, în corespondenþã”, 1982). Ele continuã o
tradiþie, în care se înscriu alte douã eroine cu pilduitoare fapte:
Fanny Rebreanu („Cu soþul meu”, 1963) ºi Agatha Grigorescu-
Bacovia („Bacovia. Viaþa poetului”, 1962; „Poezie sau destin.
Grigore Bacovia. Ultimii sãi ani”, 1981) – ºi lista poate continua.

Despre alte trei femei, din aceeaºi stirpe a iubirii, va fi vorba în

continuare.

Irina Goanþã – o iubire

fãrã margini

Despre scriitorul ªtefan Goanþã, pânã la Revoluþia din 1989,
nu se prea auzise. Câþiva prieteni (din intimitate) câþiva cunoscuþi
(din proximitate) – ºi cam atât. Zãbrelele vechii ideologii îi
brãzdaserã chipul ºi sufletul cu cei 18 ani de temniþã, la care
fusese condamnat tatãl sãu. Oltean nãscut în Dobrogea (în anul
1933) cutreierase, hãituit, toatã þara, doar-doar i s-o pierde urma,
dupã ce fusese exmatriculat din douã facultãþi (între care cea de
Litere, din Bucureºti, hãrãzitã talentului sãu). ªi-a gãsit sãlaº în
Sãlaj, un judeþ mai ferit de ochiul Centrului, cu oameni mai
primitori, fãrã obiceiul de-a cotrobãi în traista cu dureri din sufletul
celuilalt. Vreo opt ani (1960-1968) a fost dascãl la ºcolile sãteºti
din Gâlgãu ºi Cizer. Apoi, îndulcindu-se oarecum vremurile, a
fost promovat la nivel de judeþ: la Casa Creaþiei Populare ºi Casa
de Culturã a Sindicatelor. În anul 2004 ºi-a mutat sãlaºul –
împreunã cu soþia sa, Irina Goanþã – în localitatea Liebling din
Timiº.

De publicat, pânã la Marea Cotiturã din 1989 n-a fost posibil:
vechile zãbrele i-au barat totdeauna calea. De scris, însã, a scris:
înverºunat, pe sine ºi pe soartã, cu disperare, întrebându-se,
dupã fiecare nouã carte: „Oare câte-or fi rãmas nescrise?”. N-a
susþinut niciodatã c-a scris pentru sertar; el îºi oferea cãrþile-
manuscris spre publicare, dar nu i le publica nimeni. Nici c-ar fi
fost dizident n-a susþinut; îºi purta soarta cu demnitate ºi discreþie.

Debutul editorial i-a fost înlesnit de cãtre patria din suflet:
Oltenia. În anul 1993 (când împlinea 60 de ani de viaþã!) îi apare,
la Craiova, romanul („parabolic” – apud Constantin Cubleºan)
„Altarul de nisip”. Apoi, tot la Craiova, doi ani mai târziu, „Patul
de zãpadã”. ªi, dupã alþi doi ani, „Vinul de piatrã” (la Cluj-
Napoca). Mai târziu, în 2008, la sugestia criticului literar Irina
Petraº, reediteazã aceste prime trei romane într-un singur volum
– „Vinul de piatrã”. Între timp, urmeazã alte ºi alte cãrþi: romane,
prozã scurtã, teatru. În 2003, la 10 ani de la debut, ªtefan Goanþã
avea publicate nouã volume, însumând 3.000 de pagini – la care
se adaugã alte 700 de pagini reprezentând douã romane („Cartea
Frumoasei” ºi „Zodia Fedeleºului”) aflate în manuscris la acea
datã. ªi, vorba proprie-i mãrturisiri: „Oare câte-or fi rãmas
nescrise?”. Pentru cã, în anul 2010, scriitorul ªtefan Goanþã a
trecut la cele veºnice.

Despre opera lui au referit, în acest scurt rãstimp, critici
importanþi. Vlad Sorianu: „Nu cantitatea este, în primul rând
impresionantã, ci nivelul artistic excepþional. În el se conjugã
originalitatea tematicã ºi stilisticã, forþa ºi profunzimea
reflexivitãþii, expresivitatea ºi plasticitatea tipologiei umane. Se
poate spune cã proza lui ªtefan Goanþã aminteºte, pe alocuri, de
paginile consacrate de Marin Preda satului românesc, dar ºi de
prozatori interbelici, precum Rebreanu ºi Sadoveanu. În ansamblu
însã, realismul parabolic, ludic ºi mitic al autorului atribuie prozei
sale o inconfundabilã originalitate”. Irina Petraº: „ªtefan Goanþã
îºi scrie cãrþile cu migalã, cu respect pentru lucrul bine ºi temeinic
fãcut. Limba românã, cu toate feþele ei vechi ºi noi, i se supune,
povestirea curge firesc ºi pãstos, înþelesurile ºi subînþelesurile se

întrepãtrund în texturi absolut remarcabile, tâlcul e adânc, rostul
ºi rostirea colaboreazã strâns în fiecare rând. Omul ºi istoria îºi
aflã în scrisul sãu oglinda fidelã, nuanþatã ºi expresivã. Scriitorul
vede, simte, pricepe ºi, mai ales, ºtie sã spunã memorabil.
Omenescul îºi reveleazã, sub condeiul sãu abil, toate nuanþele
albe, negre ºi cenuºii. Lumea-pe-dos e revelatorul lumii-pe-faþã,
amândouã rãmânând în sfera umanului complex ºi nestatornic”.

…Într-o zi din februarie a acestui an (2016) la Editura
„eLiteratura” din Bucureºti, condusã de poetul Vasile Poenaru ºi
soþia sa Michiela, are loc un eveniment deosebit, la care am ºansa
sã particip: lansarea romanului „Popescu E. Napoleon” (trei
volume) de ªtefan Goanþã (prezentat, împreunã cu „Cartea
Frumoasei”, la Târgul Internaþional de Carte „Gaudeamus”, din
noiembrie 2015). Rostesc cuvinte importante scriitorii Nicolae
Dan Fruntelatã ºi ªtefan Dimitriu (prieten din prima tinereþe al
lui Goanþã; amândoi hãituiþi de „dosare”, pe ºantiere de
reeducare). Dar cea care impresioneazã pânã la emoþia lacrimei
este profesoara (de limba ºi literatura românã) Irina Goanþã,
soþia scriitorului. De la dânsa aflãm momente zguduitoare din
viaþa acestui sacrificat pe altarul dragostei de limbã ºi þarã – din
care înþelegem grija ºi sprijinul pentru soþul-scriitor, iubirea ei
jertfitoare pentru marele dispãrut. Spre pioasã cinstire ºi neuitare,
doamna Irina a înfiinþat, în februarie 2011, Fundaþia ªtefan
Goanþã, având, desigur, scopul de a promova în viaþa publicã
numele ºi opera soþului ei, dar ºi de a stimula fenomenul creaþiei
literar-artistice în ansamblu, de-a încuraja lectura ºi interesul pentru
carte, de-a-i sprijini pe tinerii talentaþi, precum ºi pe scriitorii ºi
artiºtii consacraþi. Anual, se desfãºoarã Simpozionul Naþional
„Colocviile de la Liebling – Convergenþe culturale”, ale cãrui
comunicãri au fost deja publicate în douã antologii; un compendiu
(2011-2015) „Tradiþii, arte ºi literaturã” aflându-se sub tipar.
Sub egida Fundaþiei au fost editate cãrþile: „ªtefan Goanþã vãzut
de…” (contemporani) – 2011; „Am fost publicat” (prozã scurtã)
– 2011; „Epigrame” – 2014. Au fost reeditate romanele „Altarul
de nisip”, 2015 ºi „Popescu E. Napoleon”, 2015. (Sunt în curs
de apariþie, tot la Editura „eLiteratura”, romanele „Patul de zãpadã”
ºi „Vinul de piatrã”). Cãrþile au fost prezentate/lansate la Liebling,
Timiºoara, Oraviþa, Zalãu. Despre ele s-a scris în „ProSaeculum”
(Maria Niþu) „Viaþa Româneascã” (ªtefan Dimitriu) „Cultura”
(C. Stãnescu) „Caiete silvane”, „Vatra veche”, „Anotimpuri
literare” (Nina Ceran).

Preocupãrile folclorice ale scriitorului s-au soldat cu publicarea
a douã colecþii de folclor („De dor ºi de omenie”; „Du-te, dor ºi
vino, dor”) precum ºi un volum de legende („Memoria Sãlajului”)
culese ºi prelucrate de ªtefan Goanþã.

În acest dificil ºi tulburãtor efort, Irina Goanþã a fost/este
ajutatã de cãtre colege de breaslã de la ºcoala gimnazialã din
Liebling: Corina Roºu Ciobanu ºi Nicoleta Mãrghitaº – de alte
doamne ºi domni receptivi la fenomen: Leonida Prodan, Rodica
Pop, Nina Ceran, Maria Mândroane, Viorica Bãlteanu – dascãli,
scriitori, muzeografi, universitari.

Consiliul Judeþean Timiº, care putea sã facã mai mult, s-a
dovedit zgârcit.

Iubirea Irinei Goanþã pentru memoria soþului-ei-scriitor nu

are margini.

Elena Truþã – o razã

din curcubeu

La alt capãt de þarã, nu departe de Þara Banatului, în Þara
Olteniei, în chiar capitala judeþului Olt, Slatina, inima unei femei
palpitã în jurul memoriei bãrbatului care i-a înfrumuseþat viaþa:
pictorul Nicolae Truþã. Copil de oameni sãrmani din comuna
Dobreþu – dar inteligenþi precum aforismele adunate (tot de la
ei!) de cãtre Anton Pann – Nicolae Truþã s-a impus ca un artist
complet ºi complex, de staturã renascentistã: pictor, grafician,
sculptor, filosof, poet ºi, nu în ultimul rând, dascãl al penelului.
Tablourile sale – care au fãcut onoare multor prestigioase simeze
– intimideazã ºi bucurã, înveselesc ºi întristeazã, ºoptesc ºi
clameazã, zâmbesc ºi lãcrimeazã – însoþindu-te cu priviri uimite
când te depãrtezi de ele, de parcã ar dori sã spunã cã numai în
preajma lor te simþi acasã. Sãlile multor instituþii sunt împodobite
cu fresce zugrãvite de penelul sãu. Parcurile ºi incintele oraºului
Slatina ºi ale altor localitãþi sunt animate de statuile cioplite de
Nicolae Truþã în piatrã, marmurã ºi bronz – între care, mari
personalitãþi oltene, ºi nu numai: Constantin Brâncoveanu, Radu
Greceanu, Tudor Vladimirescu, Mihai Eminescu, Carol Davilla,
Constantin Brâncuºi, George Enescu, Nicolae Titulescu, Ion
Minulescu, Eugen Ionescu, Dumitru Caracostea, Dinu Lipatti,
Nicolae Lupu, D. Dobrescu, Delia Popescu, Alexe Marin.
Cugetãrile, continuându-le pe ale genialului Brâncuºi, dezvãluie
o altã stare a lui de a fi: „Satul, poate, a fost uitat de mulþi, dar nu
ºi de Dumnezeu”; „Nu neapãrat e nevoie sã fii creator de drumuri
noi. E suficient ºi o… potecuþã”; „Semnul de carte e dezarmant,
pentru cã ne avertizeazã cã am rãmas în urmã”; „Toate civilizaþiile
s-au apãrat prin artã”; „Pictura e o ºoaptã. O simplã ºoaptã. Ura
nu are loc pe paleta sufletului meu” – desprinse din volumul
„Paleta sufletului meu”, 2012. Din tulburãtorul volum de poezii
„Discurs în catedrala ierbii” (1998) citez o singurã strofã:
„Doamne! Pãmântul e-al meu… ca întindere / Renunþ la suprafaþã,
revendic adâncul / Dã-mi un certificat de necuprindere / Dar
lasã-mi Sfânta Icoanã cu Pruncul”. Ca profesor al Liceului de
Artã din Slatina, ºi-a învãþat elevii, cu dragoste ºi pricepere, cu
rãbdare, cum sã stãpâneascã penelul, câþiva dintre ei devenind

pictori cunoscuþi: Mihai Lupu-Calotã ºi Andrei Tudoran (asistent
universitar la Academia de Arte Frumoase din Bucureºti).

Pictorul Nicolae Truþã a murit în plinã tinereþe creatoare: în
2010, la vârsta de 61 de ani. Memoria lui este pãstratã, în
continuare, vie prin efortul ºi dragostea soþiei sale, profesoara
Elena Truþã, ºi a fiului lor, George-Lucian Truþã (împreunã cu
soþia sa, Oana). Ei se ocupã de organizarea unor expoziþii în
diferite centre din þarã. Recent (în 2015) cu prilejul comemorãrii
a cinci ani de la trecerea artistului în veºnicie, cei trei, cu sprijinul
Asociaþiei Culturale „Nicolae Truþã” din comuna Dobreþu,
judeþul Olt ºi al prietenilor artistului, dar ºi al Primãriei Slatina,
au editat un Album-retrospectivã cu tablouri din principalele etape
de creaþie ale pictorului. Au publicat, de asemenea, volumul in
memoriam „Slove de curcubeu la margine de timp”, cuprinzând
amintiri despre marele dispãrut, semnate de peste 50 de prieteni.
Spicuiesc câteva mici, elocvente citate, urmând firul cãrþii.
Floarea Calotã, creatoare ºi interpretã de muzicã popularã (al
cãrei fiu, azi pictor, a fost elev al lui Truþã): „Binecuvântatã
rãmâne ziua când l-am cunoscut pe Nicolae Truþã, omul ºi artistul.
(…) În lumea noastrã, un jilþ rãmâne gol. Cu vântul de searã,
florile din lunca Dobreþului s-ar putea aºeza în acest jilþ, sã-i
îmbrace singurãtatea cu parfumul lor. Ar fi atât de multe flori, cã
pe nesimþite s-ar înãlþa o coloanã vertebralã a unei cãpiþe pânã la
cer. În vârful ei, cu sfioºenie, cu petale tremurãtoare, ar sta macul
alb. Din veºnicie, Nãicã ar înmuia pensula în albul lui imaculat,
sã mai picteze o datã, ºi pentru îngeri, toate „Miresele Dobreþului”.
Gheorghe Dican, pictor: „Nae Truþã s-a dus sã le þinã companie
mai vârstnicilor meºteri olteni pe care i-a cunoscut ºi venerat în
viaþa aceasta ºi pe care-i urmeazã în nemurirea artisticã. L-au
primit lângã ei, în Pantheonul Culturii Române, pãstrându-i un
loc binemeritat, Ion Popescu-Negreni ºi Spiru Vergulescu”.
Aurelia Grosu, muzeograf: „Era un om al nuanþelor ºi sugestiilor,
asemenea operei pe care a creat-o în ulei, tuº, creion ºi slovã”. G.
D. Iscru, istoric (consãtean): „De fiecare datã când, aflându-mã
în comuna natalã Dobreþu, trec prin faþa Primãriei, mã încearcã
un sentiment de satisfacþie ºi tristeþe, cãci îl vãd ºi-l salut, încã o
datã, pe fiul satului nostru, Nicolae Truþã, care îºi petrece
consãtenii de pe soclul instalat acolo de iubitorii ºi preþuitorii lui,
prin grija fostului primar Marian Radu-Puiu”. Gabriela Rusu-
Pãsãrin, critic ºi istoric literar: „Expoziþiile sale, peste 50 la
numãr, au reprezentat momente irepetabile în destinul sãu artistic
ºi în istoria culturalã a Olteniei”. Florin Rogneanu: „Dorurile
sale, multe ºi mute, îºi gãsesc alinarea în câteva semne devenite
arhetipuri: chipul uman, casa þãrãneascã, copacul, cãpiþa de fân,
apa ºi cerul”. Dumitru Sârghie, scriitor, editor: „Nicolae Truþã
este artistul slãtinean care a pornit la drum cu o potcoavã dãruitã
de mama naturã, potcoavã care, când i-a îndepãrtat noroiul, a
constata cã este din aur”. Felix Sima, poet: „Nicolae Truþã mi-a
rãmas la inimã prin delicateþea sufletului sãu, delicateþe de þãran
nobil”. Mircea ªerbu, medic: „Se zice cã Dumnezeu, repetându-
se pe sine, a creat lumea, cerul, florile; Nicolae Truþã, repetându-
se pe sine, a creat arta”. Traian Zorzoliu, pictor: „Picta ºi lucra la
cheia de la poarta fericirii, pe care n-a apucat sã o deschidã, dar a
lãsat-o ucenicilor sãi”. Dumitru Costea, medic: „Un om de o
modestie deosebitã, de un bun simþ cum rar am putut sã vãd.
Totdeauna am considerat cã nu-mi este numai prieten, îmi este
frate”. Nicolae Fulga, scriitor: „Nicolae Truþã nu copiazã ceea ce
vede, nu copiazã natura – o trece prin el, o trece prin sufletul lui”.

L-am cunoscut ºi eu, autorul acestor rânduri, pe Nicolae Truþã.
Mi-am încântat ochii cu tablourile lui ºi m-am bucurat de
ospitalitatea familiei lui, a doamnei Elena Truþã, revãrsatã ºi asupra
noastrã, a oaspeþilor, din prea-plinul iubirii ei pentru bãrbatul pe
care Dumnezeu i-l hãrãzise însoþitor de viaþã. Regret cã nu ne-am
întâlnit de mai multe ori, pe cât aº fi dorit – ºi s-ar fi cuvenit.
Totuºi, în urma unei întâlniri fugare, în Bucureºti, am avut timp
sã schimbãm câteva vorbe, ca vechi conjudeþeni – care, mai târziu,
s-au împerecheat într-un text pe care doamna Elena Truþã a avut
bunãvoinþa a-l include în amintitul volum memorial. Îl citez – în
finalul acestor însemnãri:

„Pe pictorul Nicolae Truþã l-am reîntâlnit, cu niºte ani în urmã,
în Capitalã; se rãtãcise între douã expoziþii bucureºtene, al cãror
autor era: una la Centrul Cultural Francez, cealaltã la Sala de
Marmurã a Cercului Militar Naþional. Totul a pornit ca într-o
discuþie cu Brâncuºi – aºa cum îmi imaginam eu unele convorbiri
ale lui Petre Pandrea cu Haiducul de la Hobiþa. Adicã nu atât
despre artã, ca atare, cât despre înþelepciunea ei. Aºadar:

– Nicolae Truþã, te vãd cam dezorientat pe aici, prin cel mai
mare sat al României, care este Bucureºtiul…

– Suntem atât de cunoscãtori, suntem geniali – ºi vai! ne
rãtãcim pe câte o strãduþã, cu adresa în mânã.

– Dar eºti în satul-tãu-Capitalã. Nu vezi, plesneºte verdele în
arbori!?

– Nu prea vãd. Verdele uniformizeazã satul, albul îl
individualizeazã. Aici, în satul de care zici tu, în Bucureºti, este
prea mult cenuºiu.

– ªi mãrãcinii din sat, de pe marginea ºanþului ori de pe izlaz,
sunt cenuºii!

– Nu ºi cei din satul meu. Doi ani de zile, niºte mãrãcini au
constituit pretextul de culoare pentru tablourile mele. Erau atât
de înfipþi în suflet, cã nu puteam scãpa de ei.

– Sã ne întoarcem la picturã, totuºi…
– De teamã cã nu se recunosc lucrãrile, ne grãbim sã le

semnãm.
– Totuºi…
– Când un tablou este complet, semnãtura este inutilã.
– Artã ºi armonie?
– Armonia în artã? – limba româneascã!
– ªi cum poþi deprinde aceastã limbã?
– Poþi învãþa limba româneascã privind tablourile lui

Andreescu.

(continuare în pag. 10)
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Luminita Cornea,

Constantin Carbarãu - un cãrturar cu þara în inimã

1 Vasile Grigorescu, Revista Sud bibliografie 1996-2011, Editura

RawexComs, Bucureºti, 2014, p. 10.
2 Victoria Milescu, Bodega fãrã nume, în In memoriam Constantin

Carbarãu (1939-2012), Editura RawexComs, Bucureºti, 2014,

p. 48.
3 Elvira Becciu, Dimitrie Bolintineanu – poet modern sau poet aflat

în desuetudine, în Ecou, revista Colegiului Naþional „Mihai Viteazul”,

Sfântul Gheorghe, anul IX, nr. 1(28), ian.-martie 2004, p. 11.

Portretul bio-bibliografic al poetului, traducãtorului ºi

publicistului Emil Gulian (n. 15 mai 1907, Giurgiu – d. decembrie

1942, pe front, în apropiere de Siberia) necesitã câteva completãri.

Fin intelectual, Emil Gulian a fost apreciat în cercurile scriitorilor

din perioada interbelicã. ªef de promoþie al Liceului „Ion

Maiorescu” ºi absolvent al Facultãþii de Drept ºi Filosofie din

Bucureºti, Gulian devine avocat ºi desfãºoarã în paralel o

importantã activitate literarã.

E. Gulian a debutat în Universul literar ºi a colaborat cu

poezii, prozã ºi articole de criticã la România literarã, Revista

Fundaþiilor Regale, Contimporanul, Vremea, Azi, Cuvîntul,

Convorbiri literare, Rampa º.a.

În 1934, Emil Gulian publicã unicul sãu volum de versuri

Duh de basm, care îl va plasa în capitolul dedicat poeziei ermetice,

în Istoria literaturii române de la origini pânã în prezent a lui

G. Cãlinescu. Referitor la poezia lui Gulian, criticul Lucian Boz

considera cã „formatul ei de hermeticã modernitate îi dã de la

prima lecturã prestigiul unei cãutãri în desiºul individualizãrii;

clãtinatã între influenþa poesiei lui Barbu ºi poema metafizicã a

lui Camil Petrescu, poesia d-lui Gulian se realizeazã pe deplin în

ciclicele Basme”1.

În domeniul criticii ºi teoriei literare, E. Gulian a publicat

cîteva articole în cea mai prestigioasã revistã culturalã interbelicã,

Revista Fundaþiilor Regale. În articolul Trei tipuri de cititori ºi

de poezie româneascã tânãrã, Emil Gulian face o prezentare a

principalelor tendinþe poetice existente la începutul secolului

trecut, identificând trei tipuri de poezie ºi de cititori. El criticã

tânãra generaþie de poeþi sibilici, „care sub hermetismul lor nu

ascund decât vid ºi care sunt acum în speciala favoare a criticei,

a celor care vor sã parã rafinaþi ai versului ºi în general a publicului

cu oarecare diplome, care face caz de literaturã rarã”2. Aceastã

„hyperpoezie” este poezia purã de orice urmã de materialitate,

dar ºi de orice urmã de emoþie. Tânãrul critic completa „cu

ajutorul hermetismului care nu e temperamental, ci artificial,

impus din afarã, se realizeazã un abscons, în umbra cãruia

confuzia e posibilã în poezie”3 Un alt fel de poezie este cel de

„sevã româneascã, autohtonã”, care de fapt este „o palidã imitaþie

a poeziei bulgãreºti contemporane”4. Revenirea la subiecte cu

Emilia MOTORANU

predilecþie þãrãneºti dezvãluie o poezie neosãmãnãtoristã, înþeleasã

de toþi ºi iubitã de mase, poezie admiratã în ºcoalã ºi slãvitã în

discursuri. În finalul articolului, Gulian se referã la poezia

inefabilului, care „utilizeazã un hermetism care nu vine din afarã

înãuntru, ci care e o necesitate interioarã, impusã de la sine de

pudoare ºi folositoare uneori ca mod personal de expresie”5.

Aceasta este o poezie de substanþã sufleteascã, urmãrind un

progres de cunoaºtere interioarã, recurgând la aluzii ºi sugestii;

aceastã formã liricã eliminã sistematic tot ceea ce este cliºeu

modernist sau tradiþionalist.

Tot în legãturã cu tendinþele poetice, în articolul O carte cu

poeme6, Gulian admira ingenuitatea volumului Albe, poeme al

lui Zaharia Stancu ºi reclama necesitatea pentru un poem de a fi

scurt, pentru a putea menþine unitatea emoþiei. Deºi Zaharia Stancu

nu a fost niciodatã hermetic, cu toate acestea poemele sale trebuie

înþelese astfel, ca izbucniri de emoþie puternicã în momente

intense. Sinceritatea ºi meºteºugul sunt calitãþi incontestabile ale

poeziei lui Zaharia Stancu, astfel „fiecare vers e lucrat cu o

amãnunþime de bijutier miniaturist, reuºind sã redea cu atâta

netezime ceea ce vrea sã spunã încât în aceastã poezie, fãrã

îndrãzneli prea mari, dar frumos distilatã, fiecare vers oferã totuºi

o surprizã”7.

Alte contribuþii ale lui Emil Gulian în Revista Fundaþiilor Regale

sunt: articolul Actul creator la André Gide (1934), traducerea

unei ode de Valery Larbaud (1936), traducerile poeziilor Cântec

de M. Maeterlink (1939), Cornuri de vânãtoare de G. Apollinaire

(1939), Balada deposedatului de Georges Duhamel (1939),

Moartea neuitatã de Jules Superville (1939), articolul Glosse pe

motive poeºti. Posfaþa la Poemele lui Edgar Poe (1940), traducerea

piesei de teatru Mitridate de Racine.

Printre prietenii apropiaþi ai lui Gulian amintim pe Mircea Eliade,

Mihail Sebastian, Eugen Lovinescu ºi Eugen Ionescu. Atunci

când Mircea Eliade a trãdat prietenia cu Mihail Sebastian (scriitor

de origine evreiascã), prin afilierea sa treptatã la Miºcarea

Legionarã, Gulian nu se lasã influenþat ºi nu renunþã la prietenie

în favoarea politicii, rãmânând devotat lui Sebastian în toate

locurile publice unde alþii îl renegau.

Într-un articol din 1940, Un poet al eliberãrii, publicat în

Revista Fundaþiilor Regale,  tânãrul critic face referire la romanul

lui Mihail Sebastian, Accidentul, „poem al dragostei ºi al naturii”.

Romancierul atrãgea atenþia asupra unei necesitãþi a eroului de

eliberare dintr-o viaþã socialã apãsãtoare ºi complexã. Pentru cã

omul modern este saturat de intelectualitate ºi de probleme

interioare, izolarea are efecte terapeutice: „o viaþã în care întrevezi,

cel puþin pentru anumite epoci, posibilitatea de a trãi natural,

liber ºi fãrã retuºeri (...) bucuriile ºi tristeþile proceselor fiziologice

ºi în care aceastã eliberare, aceastã ºtiinþã de a privi cu calm totul,

integrat într-o curgere generalã, aceastã înþelepciune de a lua

lucrurile aºa cum sunt, fãrã a te gândi la urmãri, sunt

reconfortante”8. În acest context, literatura ca mijloc de evadare

din cotidian, înseamnã reîntoarcere spre adevãr, spre autentic.

Gulian identificã în romanul prietenului sãu un stil confesiv, deºi

nu povesteºte la persoana întâi.

În anul 1938, împreunã cu soþia sa, Ortansa (sau Hortanse),

Emil Gulian devenea primul traducãtor din limba englezã al

poeþilor Edgar Allan Poe ºi R.M. Rilke. Este mai puþin cunoscut

faptul cã poetul era un foarte bun traducãtor din literatura francezã

al scrierilor lui Paul Claudel, Valery Larbaud, George Duhamel

ºi François Mauriac. Devenit corespondent de rãzboi trimis în

linia întâi, tânãrul scriitor este capturat ca prizonier. În iarna anului

1942, pe drumurile înzãpezite ºi reci cãtre Siberia, Gulian se

opreºte împreunã cu ceilalþi prizonieri sã doarmã într-un grajd ºi,

îngheþat, nu s-a mai trezit niciodatã.

În istoriile literare, Emil Gulian rãmâne printre poeþii vãdit

influenþaþi de versurile lui Stephane Mallarmé ºi Ion Barbu. Astãzi,

ªcoala nr. 5 din Giurgiu poartã numele „Emil Gulian”, în onoarea

poetului, iar pe strada Victoriei nr. 13, în acelaºi oraº se gãseºte

Casa Emil Gulian, construitã în anul 1898 ºi devenitã monument

istoric.

1 Lucian Boz, Cartea cu poeþi, Bucureºti, Editura Vremea, p. 141.
2 Emil Gulian, Trei tipuri de cititori ºi de poezie româneascã

tânãrã, în Revista Fundaþiilor Regale, nr. 2, feb. 1936, p. 433.
3 Ibidem, p. 434.
4 Ibidem, p. 436.
5 Ibidem, p. 438.
6 Idem, O carte cu poeme, în Revista Fundaþiilor Regale, nr. 5,

mai 1938, p. 428-430.
7 Ibidem, p. 430.
8 Emil Gulian, Un poet al eliberãrii, în Revista Fundaþiilor Regale,

nr. 5, mai 1940, p. 432-433.

Emil Gulian: portret bio-bibliografic

Editura RawexComs a

publicat în anul 2014 un

volum omagial dedicat

memoriei profesorului,

publicistului, scriitorului

Constantin Carbarãu,

intitulat In memoriam

Constantin Carbarãu

(1939-2012) , volum

îngrijit de Constantin

Bãrbuþã, ªtefan Crudu,

Milica Dan, Vasile

Grigorescu (coord.), cu o

prefaþã de Florentin

Popescu, 391 pagini.

Volumul a apãrut cu sprijinul Consiliului Local ºi Primãriei

Bolintin Vale (primar Nicolae Sugurel) ºi

al prof. univ. dr. Ioan Nicolae Alecu,

constituindu-se într-un proiect editorial al

Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie

Istoricã Bolintineanu. Meritul membrilor

acestei asociaþii se ridicã la înalte cote, nu

numai cã au realizat volumul dedicat

profesorului Constantin Carbarãu, dar îi

continuã activitatea editorialã ºi culturalã,

inclusiv tipãrirea revistei Sud, într-o nouã

serie. Mai adãugãm ºi editarea, în acelaºi

an 2014, a altui marcant volum Revista

Sud – bibliografie 1996-2011, alcãtuit de

Vasile Grigorescu, apãrut la aceeaºi

editurã RawexComs, o carte cu valoare

bibliograficã deosebitã pentru actualii ºi

viitorii cercetãtori ºi istorici literari. Este

cu adevãrat o „incursiune prin universul

primei serii a publicaþiei bolintinene Sud.

15 ani, 140 de numere, peste 2800 de

articole, 1940 de pagini”. Toate vorbesc despre „o mânã de

oameni cu dragoste pentru semeni, pentru esenþele bune ale

spiritului.”1

Revista Sud, întâia serie, este realizarea de suflet a scriitorului

Constantin Carbarãu ºi a Fundaþiei Culturale „D. Bolintineanu”.

De fapt cele douã ONG-uri din Bolintin Vale, mai vechea

Fundaþie Culturalã „D. Bolintineanu” ºi mai noua Asociaþie

pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu îºi desfãºoarã

activitatea, pe tãrâm cultural, cu acelaºi nucleu de membri, mai

puþin cel care a iniþiat miºcarea culturalã în Bolintin Vale, regretatul

Constantin Carbarãu.

Volumul In memoriam Constantin Carbarãu (1939-2012)

este foarte bine structurat, în capitole distincte:

„Carbarãu, aºa cum l-am cunoscut”, „Privind spre

interior – Carbarãu despre  ... Carbarãu”, „Privind

spre Sud”, „Privind spre Bolintin”, „Privind spre

Africa”, „Ascultându-i pe oamenii cuvântului...”,

„Priviri mai mult sau mai puþin ... polemice”,

„Constantin Carbarãu în revista Sud (bibliografie)”

ºi, în final, un album foto intitulat „Amintiri care

rãmân”.

Personalitatea celui numit „un fiu de seamã al

Bolintinului” sau „Vrãjitorul” din strada Soveja, „un

om de omenie” ori cãrturar cu þara în inimã,

Constantin Carbarãu a fost de fapt „o fundaþie, o

revistã, un redactor-ºef”. S-a

identificat cu toate acestea, împlinindu-

le cu har, cu dãruire, cu suflet larg.

Personal nu l-am cunoscut, dar am

vorbit o datã la telefon ºi am

corespondat puþin. Mi-am format o

imagine despre Constantin Carbarãu –

omul, doar din revista Sud ºi din calitatea domniei

sale de organizator al Festivalului de creaþie literarã

„Dimitrie Bolintineanu”. Citind volumul la care

am fãcut referire, m-am oprit de mai multe ori la

diverse caracterizãri mãiestrit concepute. Una mi-

a plãcut în mod deosebit. Probabil pentru cã are în

vedere munca pentru realizarea revistei:

 „Cum îºi strânge materialele domnul

Carbarãu þine de artã: pe unii autori îi roagã; pe

alþii îi someazã; pe unii îi invitã la o cafea, pe alþii

la o bere; îi ascultã pe toþi, cãci toþi au ceva de zis

despre ceilalþi; îi aprobã, îi dezaprobã, îi

încurajeazã, îi criticã, dar pe toþi îi stimeazã. Puþini

însã dintre aceºtia cunosc cu câte greutãþi se confruntã acest om

inimos pentru a face posibilã apariþia revistei.”2

L-am cunoscut pe Constantin Carbarãu, am spus, ca organizator

al Festivalului de creaþie literarã „Dimitrie Bolintineanu”.

Cum?! Da, eu, atunci, eram profesoarã de limba ºi literatura

românã. În anul 2003, am aflat (nu-mi amintesc de unde) despre

acest festival ºi am luat legãtura cu ... organizatorul. Predam ºi la

o clasã de elevi din Basarabia, bursieri ai statului român. Elevi

foarte buni, se întreceau între ei la învãþãturã ºi la toate activitãþile

organizate cu ei. Una dintre eleve, Elvira Becciu din clasa a XII-

a, a participat la concurs, ediþia XXIV, cu un eseu ce avea titlul

„Dimitrie Bolintineanu – poet modern sau poet aflat în

desuetudine”. A primit Premiul I la

secþiunea „Eseu”. Din pãcate, nu a

putut sã plece, pentru a-ºi ridica

premiul.

Eseul Elvirei Becciu l-am publicat

atunci în revista noastrã Ecou (revistã

ce este prezentatã în Dicþionarul

presei literare româneºti de Ion

Hangiu). Rãsfoind colecþia revistei,

am gãsit eseul ºi ne bucurãm sã-l

redãm în fotocopie.

Deoarece sunt convinsã cã

scriitorului Constantin Carbarãu i-a

plãcut eseul Elvirei, citez acum un

fragment semnificativ:

„Cea de pe urmã noapte a lui

Mihai cel Mare se numãrã printre

creaþiile paºoptiste care au contribuit

în chip esenþial la constituirea unei

mitologii naþionale româneºti,

moderne, la umplerea structurii semantice deschise a românitãþii

cu semnele devenite fundamentale.

Citind astãzi legendele istorice ale lui D. Bolintineanu, trãim

acele vremuri de glorie când strãmoºii noºtri se luptau pe viaþã

ºi pe moarte cu turcii ºi tãtarii, lãsând o puternicã amprentã

asupra noastrã, a acelora care dorim sã ne cunoaºtem trecutul.”3

Cu amintirea chipului vesel al Elvirei, am recitit eseul, apoi

mi-am imaginat chipul luminat al redactorului-ºef Constantin

Carbarãu, dupã lectura eseului, fiind sigur cã are cui sã acorde

premiul întâi.

Îi felicit din suflet pe membrii Asociaþiei pentru Culturã ºi

Tradiþie Istoricã Bolintineanu  ce desfãºoarã mãreþe fapte

culturale, spre slava tradiþiei noastre româneºti, la Bolintinul din

Vale. Mult succes în continuare!
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Mariana Pândaru

Mariana Pândaru (n. 20.08.1952, în com. Pleºoi, jud. Dolj) este membrã a Uniunii Scriitorilor din România, membrã a Uniunii Ziariºtilor

Profesioniºti din România. A debutat în 1974 în revista Tribuna de la Cluj-Napoca. Editorial, debuteazã în 1987 cu volumul de poezii Dincolo de râu,

câmpia, la Editura Facla din Timiºoara.  În 1990, alãturi de soþul sãu, regretatul scriitor Valeriu Bârgãu, înfiinþeazã la Deva, unde locuieºte în prezent,

sãptãmânalul Cãlãuza, în 1992, Editura Cãlãuza, iar în 1996, revista Ardealul literar. Semneazã în majoritatea revistelor literare din þarã ºi din

strãinãtate. A publicat peste 20 de volume: poezie, însemnãri de cãlãtorie, publicisticã, interviuri, rãsplãtite cu diplome ºi premii literare. Din 2006, este

redactor-ºef al Editurii Cãlãuza v.b. ºi al revistei Ardealul literar, unde promoveazã autori din þarã ºi de peste hotare. Prolificitatea Marianei Pândaru

e susþinutã de un talent robust ce decanteazã stãri, emoþii, sentimente într-o scriiturã concentratã, sobrã, cu un mesaj  direcþionat, cu un bun echilibru

între fantezie ºi raþionalitate, semn al experienþei, maturitãþii, al unei conºtiinþe poetice, fãrã a ignora însã tendinþele estetice actuale pe care le asimileazã

ºi le dezvoltã în manierã proprie. (Victoria Milescu)

AªTEPTARE

Locuiesc într-un oraº

cu ferestre închise

Pe o stradã

cu ferestre închise

Într-o casã

cu ferestre închise

Ce aºtept?

LUMINA!

MAMA

Mamã –

nãscãtoare a cuvintelor mele

Prin ochii tãi

vãd lumea din urmã

Aºa cum prin ochii fiului meu

vãd lumea ce va sã vinã

Tu eºti rãdãcina

El e coroana

Trunchiul ce poartã

pecetea de la tine la el

sunt eu

– buna mea mamã –

Lujerul crescut

Din plãpânda ta

Tinereþe.

FULGERE PE MARE

Era atât de adâncã noaptea

ºi eu mã plimbam desculþã

pe nisipul încã fierbinte

Gândurile mele, odatã cu vântul

lunecau toate în urmã…

Þipãt de pasãre,

þipãt de pasãre îmi era inima

deºi mergeam liniºtitã

pe lângã marea

ce nu se lãsa în nici un fel

îmblânzitã

Doar din când în când

limbile ei îmi ºtergeau urmele

sau, repezite,

alergau sã-mi atingã cãlcâiul

jucându-se parcã – într-un târziu –

cu umbra ce devenisem

Când iatã, noaptea sfâºiatã de fulger

prevesteºte apropierea furtunii…

nu mã puteam încã desprinde de þãrm

de volbura apei

de acest rãmuriº din bice de foc

pe care nu l-am mai vãzut

niciodatã atât de aproape

atât de real…

ªi deodatã pãºesc peste ape

ca peste oglinda vie

ºi nemuritoare…

Dansul meu, fãrã spaimele formei

se întinde cât orizontul

într-o cadenþã ameþitoare

Bice de foc

îmi sfâºie carnea

odatã cu întunericul

iar tãlpilor mele

le e dat sã pãºeascã

– umede oase –

pe fierberea mãrii

Nu mai aud nimic dinspre þãrm

Nu mai vãd umbrele fosforescente

ºtiu doar atât:

Eu mã înalþ

în vreme ce vãzduhul se umple

de zgomote.

PASÃREA FLAMINGO

Pasãrea Flamingo

îngerul venit din cer

Pe cãrarea de ape

îºi reazemã umbra

de arºiþa verii

Ca ºi când s-ar adânci

pentru totdeauna

în þãrâna încinsã

Pasãrea Flamingo

cu penele ei rozalii

stã maiestoasã în calea

trecerii mele

Urmãrindu-mi atent

fiecare miºcare

arãtându-mi-se

ca o dulce ispitã

în inima fierbinte a zilei.

PE LINIA DREAPTÃ A INIMII

Pe linia dreaptã a inimii

veneai tu – cu drumul din nord

ªi de departe te-asemãnai

unei umbre

ªi de aproape

vedeam cã eºti om

ca toþi oamenii

De ºi mai aproape

te confundam – iatã –

cu inima mea din vremea

unor dimineþi liniºtite.

CUVINTELE

ÎN LOCUL NOSTRU

Ne vine rândul încet-încet

sã trecem în cântec

ºi numai în cântec

Sã îngenunchem

cu fiinþa noastrã neîmpãcatã

la rãdãcina trifoiului

Ne vine rândul încet-încet

sã lãsãm cuvintele

în locul nostru

ca ºi când am fi fost

numai cuvinte

Trup – niciodatã.

LA PRAGA, PRINTRE OAMENI

La Praga

am avut sentimentul

cã trec printre oameni

cu ochi de mãrgele

Trecerea lor

lumina cu putere

vechile ziduri

din care izbucneau

– ici ºi acolo –

smocuri de iarbã

cu fir verde –

de primãvarã

La Praga

am avut sentimentul

cã inima mea

– cu toatã neliniºtea ei –

Înfloreºte.

ÎN GRÃDINILE VERSSAILLES

În Grãdinile Verssailles

mi s-a arãtat lumea

în regresul ei natural

Nici pecetea de viþã regalã

(cuibãritã acum în

umbre ºi pulbere)

Nici zidul rãcoros al palatului

nu m-au convins cã viaþa

trãitã de la o strãlucire

la alta

te poate numi

om norocos…

Numai dulce-amãruiul miros

de portocali ºi lãmâi

îmi aminteºte fãrã cuvinte

cã aici a trãit cândva

Regele!

MÂINILE –

O PERECHE DE ARIPI

Acestea sunt mâinile mele

– de pãmânt sunt!

ºi eu mã rotesc în jurul lor

ca un bulgãre mirosind

a iarbã ºi flori

O hartã întipãritã în palmã

se încãpãþâneazã sã ameninþe

cu drumuri tot mai înguste

Iatã, eu ºtiu. E harta destinului!

– vã spun: E harta vieþii!

continui sã repet cu încãpãþânare

în timp ce voi priviþi

stolul de grauri

iubind libertatea

ºi cerul împânzit de luminã.

„Dar nu uitaþi nisipul din oase”

spun înþelepþii,

la vreme de înserare

Nu uitaþi!

– repet ºi repet eu

în zadar…

Acestea sunt mâinile mele

luaþi-le ºi faceþi din ele

o pereche de aripi.

LA LUMINA SCORUªULUI

Îmi veneau atâtea idei despre lume

când stãteam la lumina scoruºului

din livada mea de pe munte

Îmi veneau atâtea idei

încât mã simþeam o pasãre

cu gâtul aprins de cuvinte…

ªi toate luau forma

unor peºti zburãtori

plimbaþi prin imaginare acvarii

Iarba devenea o apã verde-verde

ºi neliniºtitã

Scoruºul – ah! – scoruºul

o flacãrã vie ºi miraculoasã era!

Nu mã mai putea nimeni întoarce

din aceastã visare de albã duminicã

viaþa era undeva, ca o felie de pepene

din care lacom muºca

ba unul, ba altul!
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Poezie chinezã contemporanã

Mulþi poeþi chinezi contemporani, iviþi pe lume la început de secol XX, în marile prefaceri social-politice prin care trecea þara, au fost adesea nevoiþi sã

schimbe condeiul pe armã ºi arma pe condei, dupã cum bãtea vântul sorþii. Cu arma în mânã, cu condeiul în porthart ºi iubirea de patrie în inimã, ei au

strãbãtut temerari veacul. Unul dintre ei, reprezentativ, este Chen Yi (1901-1972) – în egalã mãsurã mareºal, om politic ºi poet – cu studii în Franþa, de unde,

datoritã ideilor sale revoluþionare, a fost repatriat cu forþa. Poezia lui este un strigãt de luptã, de iubire, de speranþã.

Chen Yi – un poet cu arma la picior

PERLÃ

Ca o perlã sfioasã

aº vrea sã fiu,

Perlã ce se ascunde

în al mãrii strãfund

Când oamenilor li se dãruieºte

cu chipu-i rotund –

Abia atunci îºi descoperã întreaga lucire

ºi sclipãtul viu.

NICIODATÃ

Niciodatã n-am sã mã satur,

nicicând,

Un cântec de dor sã-þi cânt

Sub un cer incendiat

de amurg,

Când clipe dulci ca veacurile

curg.

Nicicând n-am vrut sã uit

susurul tãu

Blând ca luna oglinditã

pe un pârãu

ªi zâmbetul tãu copilãresc

ºi senin

Ce-mi va pluti în amintire

lin.

DIN PRICINA IUBIRII

Dacã sufletu-þi arde-n iubire,

Primãvara, toatã firea e-n înflorire,

Vara revarsã a ei strãlucire,

Toamna, a culorilor dezlãnþuire.

Iarna-i imaculatã de ninsoare,

Dacã-n inimã simþi o ardoare.

Pieri-vor norii negri de boare

Cât lira vibreazã de amor sub soare.

FÃRÃ TITLU

A noastrã întâlnire

E o predestinare;

Te-am îmbrãþiºat cu iubire,

M-ai îmbrãþiºat cu înduioºare.

Clipa îmbrãþiºãrii

Ne-a umplu sufletul de duioºie;

Greu mi-i s-o dau uitãrii –

Ea a devenit veºnicie.

Traduceri de Lia-Maria Andreiþã,
Xu Wende ºi Ion Andreiþã

Poetul ºi jurnalistul Xu Wende, în anul 2000, la
Ambasada Românã din Beijing, primind, din
mâna ambasadorului Ioan Donca, Medalia
comemorativã „150 de ani de la naºterea lui
Mihai Eminescu”, conferitã de cãtre
preºedintele României Emil Constantinescu.

Xu Wende, student la Universitatea din
Bucureºti, însoþind doi scriitori chinezi
în vizitã la Mihail Sadoveanu; 1956, vara.

Pãtrunderea lui Eminescu în China a avut loc târziu, în secolul XX; mai ales în a doua lui jumãtate. Iniþial, se traduseserã câteva poezii, însã din

variante ruseºti. Adevãrata traducere s-a petrecut ca urmare a întâlnirii unui om de culturã chinez cu opera lui Eminescu – în patria poetului, România.

Omul acesta este poetul ºi jurnalistul Xu Wende, care ne onoreazã cu prietenia lui de peste 50 de ani. El ºi-a fãcut studiile în România, la Facultatea

de Filologie (azi, Litere) din Bucureºti. Atât de bine deprinsese limba românã, încât începuse sã scrie versuri despre þara lui natalã în limba lui

Eminescu. Iatã o întâmplare edificatoare. La un moment dat – se întâmpla în anul 1957 – îºi ia inima-n dinþi ºi se prezintã cu douã poezii la „Gazeta

literarã”. Acolo – fericit prilej! – îl întâmpinã Nichita Stãnescu. I-a luat poeziile, le-a citit cu atenþie, pe îndelete, ºi-a exclamat „Excelent! Românã

curatã!” – ºi-a dispãrut pe niºte scãri, în sus. S-a întors repede: „S-a adjudecat, bãtrâne! – i-a spus – vin direct de la Demonstene Botez. Vor fi publicate

în „Tânãrul scriitor”. (Poeziile au apãrut în toamna aceluiaºi an, în respectiva revistã, însoþite de o notã a redacþiei: „Versurile sunt scrise direct în limba

românã ºi aduc cu ele o adiere orientalã de poezie ºi puritate”. Sunt douã poezii, „Perlã” ºi „Niciodatã”, pe care le vom transcrie ºi noi în acest grupaj

– alãturi de altele, primite în aceste zile, la tãlmãcirea cãrora ne-am adus, împreunã, oarece obol). Mai precizãm cã, în traducerea lui, mai multe poezii

(„Ai noºtri tineri”, „Criticilor mei”; „Lacul”) au apãrut, în anul 1958, în revista „Literatura universalã” (un fel de „Secolul XX”, al nostru) cu largã

rãspândire în spaþiul limbii chineze. Totul a culminat cu apariþia volumului „Poezii” de Mihai Eminescu, la prestigioasa Editurã pentru Literaturã

Universalã din Shanghai, în 1981 – sub semnãtura a trei traducãtori: Ge Baoquan, Li Ninglai ºi Xu Wende (cele mai multe traduceri aparþinându-i lui,

între care ºi marmoreanul poem Luceafãrul).

Pe Xu Wende l-am reîntâlnit recent (noiembrie 2015) cu prilejul cãlãtoriei fãcute împreunã cu soþia mea, tapisera ºi scriitoarea Lia-Maria Andreiþã, la invitaþia

Institutului Cultural Român din Beijing. Acelaºi tânãr, la 80 de ani, ne-a întâmpinat murmurând: „Fiind bãiet, pãduri cutreieram”… Zilele trecute ne-a trimis

alte noi poezii scrise de el, din care publicãm mai jos (alãturi de ale altui important poet chinez) prin bunãvoinþa revistei Sud, a redactorului ei ºef, scriitorul

Vasile Grigore – cãtre care se îndreaptã ºi un sincer cuvânt de gratitudine, din partea acestui bun ºi devotat prieten al limbii române.

Xu Wende – împãtimitul de Eminescu

PINUL VERDE

Pinul verde de zãpadã grea e apãsat,

Pinul verde drept ºi ne-nfricat.

De vrei sã-i afli nobleþea ºi candoarea

Aºteaptã pânã se topeºte ninsoarea.

CATREN

Existã oameni pe planeta Marte?

Pe Lunã, oameni subzistã?

Pe Pãmânt sigur existã –

Pãmântu-i preþios foarte.

ZÃRIND CONTINENTUL

PATRIEI DE PE VAPOR

Apa se rostogoleºte galbenã

Ca o palidã lunã,

Curgând spre locul unde cerul

Cu pãmântul se-ngânã:

O unduioasã linie neclarã –

Acolo-i a noastrã natalã þarã.

O! Vaporule, miºcã-þi mai iute

Povara!

Vreau sã-mi revãd cât mai repede

Þara!

Oare, mai are vechea înfãþiºare

Pe care o avea atunci,

La plecare?

Groaznicã veste s-a rãspândit

Între timp

Pânã-n nori:

Cã þara s-ar fi prãbuºit

De mai multe ori.

Vreau sã-i vãd vechea

Înfãþiºare!

O! Vaporule, nu mai am

Rãbdare

Sunt fiul ei

Pe mare rãtãcit;

Inima, fibrã cu fibrã

S-a desfrunzit.

Vaporul aleargã de zor,

Acosteazã,

Cu steagu-n catarg

Ce vegheazã.

Continentul îºi deschide

Braþele larg.

Þara-mamã este atât de

Îngãduitoare;

Dar cum cutezãm a debarca noi,

Odrasle rãtãcite,

De ruºine aducãtoare?!

O! Þarã-mamã,

Dulce ºi iubitoare,

Mã primeºti totuºi la tine

Cu înduioºare –

ªi mã întreb,

Rãvãºit de uimire,

Cum sã-þi rãsplãtesc

Nemãrginita iubire.

…Dar priviþi,

Priviþi semnul înaripat!

În nord-vest

Jumãtate de cer

S-a învãpãiat –

Fie

Ca aceastã fãclie,

O! Þara mea,

Sã-þi încãlzeascã

Trupul îngheþat.

Scriitorul Chen Yi cu soþia sa, Zhang Qian

Facsimil al poeziei
„Pinul verde”, în
caligrafia autorului
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Nelu NICULAE

Poveºti cu... cântec
De la CRIV-MV la DIAMANT

Vasile Szolga

Oaia neagrã
În vremurile mitice, când pãmântul era populat de fiinþe aparte,

ciudate: zei, zeiþe, zmei, cãpcãuni, dragoni, balauri, ºi tot felul de

animale care de care mai îngrozitoare, ºi când oamenii erau încã

puþini, trãia undeva, în lume, un cãpcãun. Umbla toata ziua, din

zori ºi pânã în asfinþit, cu treburile lui cãpcãuneºti ºi se întorcea

seara acasã obosit ºi mort de foame. Alerga încolo ºi încoace sã-

ºi gãseascã ceva de mâncare ºi mânca tot ce  îi cãdea în mânã ca

sã se sature. Se culca apoi ºi dormea pânã dimineaþa, când pleca

ºi o lua de la capãt cu treburile lui cãpcãuneºti.

Pentru cã nu era un cãpcãun prost, deºi despre cãpcãuni se

spunea cã sunt cam slabi de minte, se gândi sã facã astfel încât

atunci când se întorcea acasã sã aibã ce sã mãnânce. Îi veni în

minte sã îºi încropeascã pe lângã casã o stânã cu o turmã de oi. ªi

astfel, dupã un anumit timp, apãru o stânã mare, mare, în care

aduse o turmã uriaºã de oi. Acum nu mai trebuia sã umble seara

dupã mâncare. Intra în turma de oi, lua câteva din ele la întâmplare

ºi avea mâncare pe sãturate. Degeaba încercau ele, oile, sã se

ascundã când venea cãpcãunul acasã, degeaba se înghesuiau

unele în altele, pentru cã, atunci când sosea, cãpcãunul apuca

douã-trei oi, ºi în felul acesta îºi lua de fiecare datã tainul pentru

ziua respectivã. Oile erau frumoase, albe, de þi-era mai mare

dragul sã te uiþi la ele.

Printre aceste oi frumoase ºi albe, într-o zi se nãscu ºi o oaie

neagrã. Toate celelalte oi au râs de ea, pentru cã, de departe, se

vedea în mijlocul turmei albe o patã neagrã. Oile o împinserã

afarã din turmã, crezând cã a sta pe lângã ea era un pericol mai

mare decât dacã o excludeau dintre ele. Stãtea oaia neagrã separat

de restul turmei toatã ziua, iar noaptea aºtepta sã fie mâncatã de

cãpcãun, dar se întâmpla cã niciodatã cãpcãunul  nu o alegea pe

ea. Pasãmite, cãpcãunul sosea mereu seara, de la treburile lui

cãpcãuneºti, ºi pe întunericul care se lãsa, atunci când intra în

turma lui de oi, nici nu o vedea pe sãrmana oaie neagrã care, în

semiîntunericul serii, aproape nu se zãrea, pe când oile albe

luceau ca niºte pete argintii.

ªi astfel, oaia neagrã trãi mulþi ani, ºi pânã la urmã muri de

bãtrâneþe, pe când celelalte oi furã mâncate toate, rând pe rând.

Nu întotdeauna este rãu sã fii oaia neagrã a turmei.

O lume tristã
A fost odatã o lume, în care oamenii ºtiau când vor muri.

Aceastã lume era una ordonatã, planificatã. Sigur, pentru a elimina

neprevãzutul din viaþa oamenilor, trebuia însã sã ºtii durata de

viaþã a acestora. ªi uite aºa, când oamenii ajungeau la majorat, se

supuneau, prin lege, unor teste, unui proces de evaluare. Atunci

li se dãdeau niºte droguri ºi erau conectaþi la niºte aparate care le

analizau amãnunþit întreaga stare a tuturor organelor, pânã ºi

starea celulelor, astfel încât aparatele pronosticau durata de viaþã

cu o precizie de ore.  Se pare cã procedeul dãdea rezultate în

98% din cazuri; adicã, practic toatã lumea ºtia când va muri.

Dar cunoscând acest lucru, lumea aceasta era foarte tristã. Toþi

se preocupau de viitoarea plecare dintre vii. Chiar când se fãcea

o petrecere - existau ºi ocazii pentru aºa ceva - oamenii se uitau

unii la alþii, ºi dacã vedeau o figurã tristã, însemna cã decesul

omului era aproape. Bineînþeles cã atunci nu se mai fãceau glume,

nu se mai râdea, cântecele amuþeau ca sã nu-l jigneascã pe cel

care era pe ducã. ªi uite aºa, societatea se transformã într-o lume

tristã. În curând se interziserã, prin lege, cântecele, râsetele, ºi

dansul. Se mai permiteau doar cântecele de jale.

Oamenii nu se mai vizitau, nu mai stãteau la taclale, pentru cã

erau tentaþi sã se intereseze când vor muri, ºi atunci trebuiau sã-

l compãtimeascã pe cel care pleca primul dintre ei.

Degeaba aveau aproape tot ce îºi doreau. Nu se ducea lipsã de

nimic într-o societate ordonatã, bine planificatã. ªtiind când vor

muri, toþi îºi pierdurã cheful

de viaþã, chiar dacã unii, în

ciuda restricþiilor impuse de

legi, încercau sã petreacã; mai

bine zis, sã-ºi înece amarul,

sã uite de sfârºitul atât de bine

cunoscut. Oameni nu mai

trãiau, erau morþi încã de când

aflau momentul stingerii din

viaþã.

Lumea se împuþinã - ºi

aproape dispãru ca populaþie.

Dar, odatã, niºte minþi

neconvenþionale – care fac

dizidenþã chiar ºi în societãþile

cele mai bine planificate ºi

ordonate – au hotãrât sã nu se

mai supunã acestor teste care

le planificau durata de viaþã.

La început, semenii lor, îndoctrinaþi, nu au vrut sã-i asculte, dar

încet, încet, vãzând cã cei care nu se supuneau testelor au feþe

mai puþin triste, deºi erau supuºi oprobriului public ca delicvenþi,

au hotãrât ca sã elimine legile care obligau la acel comportament

rigid, cu toate cã se întrebau: Cum, oare, vor trãi, fãrã sã ºtie

când vor muri? ªi-au dat însã curând seama cã necunoaºterea

clipei morþii, renaºte speranþa în oameni; ºi astfel se pot veseli,

pot spera, pot trãi, fãrã a avea în minte o datã anume a sfârºitului

care oricum va veni.

ªi-au început din nou sã se bucure, sã râdã sã cânte, sã danseze

– într-un cuvânt, sã trãiascã.

Anii ’70. La Radio se difuza, din când în când, muzicã rock:

Beatles, Rolling Stones, Creedence Clearwatter Revival, Sweet.

Rock-ul devenise muzica preferatã a tinerilor. Foarte mulþi

ascultau „Europa liberã”. La Bolintin Vale, Bolintin Deal,

Ciorogârla, la cãminele culturale cântau formaþii din Bucureºti.

La ºcoala din Crivina se organiza Dans cu un pick-up. Se punea

muzicã uºoarã ºik: Beatles, Free, Creedence Clearwatter Revival

etc. Sweet lansase Ballroom Blitz, hit-ul preferat în Crivina ºi

Ogrezeni ani de zile.

Eu (Nelu Niculae) ºi Titi

Paraschiv (vãr de-al doilea), ne

propusesem sã facem o formaþie

rock, cu care sã ne lansãm la Radio

ºi TV. Prin urmare, mi-am cumpãrat

o chitarã electricã româneascã cu

douã doze. Titi era percuþionist ºi

cânta la o tobã de pionieri, un butoi

pentru aracet ºi un cinel spart. Aveam

un amplificator construit de mine,

de 10 W parcã...

Am ales numele CRIV (de la

Crivina), cã suna englezeºte, ziceam

eu (vezi: Creedence Clearwatter

Revival, Cream). Vocal cântam

amândoi.

Revelionul ’74-’75 l-am fãcut la

ºcoala din Crivina, unde am cântat

toatã noaptea. Pe 1 ianuarie 1975, la

Dans, am cântat ºi noi douã melodii

în încheierea programului. Asta a

fost prima ieºire în public. De atunci

a rãmas stabilit sã cântãm o datã pe

lunã la Dans.

La puþinã vreme dupã aceea am

aflat cã Ilie Udrea (Niculae, acum)

din Mihai Vodã are chitarã bass ºi i-

am propus sã vinã cu noi. El repeta

cu Vasile Stan (vãr primar cu Titi),

însã a acceptat imediat, necrezând cã

ei doi vor avea succes.

Dupã câteva repetiþii am anunþat prima „cântare” în noua

formulã. Dar, în seara când trebuia sã cântãm, Titi nu a refuzat sã

mai cânte fiindcã venise prietena lui ºi nu avea „curaj” sã o lase

singurã. Atunci, Ilie ni l-a propus pe Vasile Stan. Neavând altã

variantã, am acceptat. A ieºit foarte bine, dar vocal cântam eu

aproape toate piesele. Titi bãtea mai bine decât Vasile, dar nu ºtia

sã batã cu pedale în toba mare. Cei doi, Titi ºi Vasile, fiind din

Mihai Vodã, mi-au cerut ca formaþia sã se numeascã „CRIV-

MV” (Crivina – Mihai Vodã).

A fost foarte greu sã pãtrundem la nunþi, unde se câºtiga

bine, deoarece aveam staþii ºi tobe proaste, comparabil cu

formaþiile din Bucureºti care cântau prin zonã. Spre exemplu,

IRIS-ul lui Cristi Minculescu a cântat la vreo douã nunþi din

Bolintin Deal, dar nu a prins. Delenii, mai ales cei „de culoare”,

aveau gusturi mai pretenþioase. Cu toate problemele noastre de

dotare, când am cântat la nunta lui

Titi la Ogrezeni, am avut un succes

imens. A fost ca o sãrbãtoare. Piesa

de super-succes era Ballroom Blitz.

Dupã ani de zile, în care aproape

toþi banii câºtigaþi i-am învestit în staþii,

boxe, tobe etc., am reuºit sã ne

impunem în toatã zona. Când cântam

era ca o sãrbãtoare. Repertoriul era

format din rock ºi pop.

De acum, eu începusem sã

compun melodii. Ideea era sã scoatem

un disc.

Cred cã în 1984 l-am adus pe

Sandu Paraschiv la orgã. Formaþia

suna din ce în ce mai bine. I-am

schimbat numele în DIAMANT. În

1986 ne-am luat atestatele, avându-l

preºedinte al comisiei pe Horia

Moculescu. Tot pe atunci, ca urmare

a frecventelor certuri cu Ilie, care

întârzia aproape mereu la cântãri, l-

am adus pe Titi în locul lui la bass.

Acum cântam toþi vocal ºi aveam din

ce în ce mai mult succes. Aveam

publicul nostru, care ne urma în orice

sat cântam.

Dupã doi ani Titi renunþã, pe

motiv cã nu face faþã serviciului,

navetei ºi cântatului. El locuia în

Bucureºti. Urmãtorii doi ani cântã la

bass Nae Dobrin, urmat de Nicu

ªandru (era elev la Liceul de muzicã).

Sandu Paraschiv mergea des la „Electrecord” cu orchestra

Conservatorului, el fiind cornist. Acolo reuºeºte sã ia legãtura cu

Romeo Vanica (redactor muzical ºi fost profesor de muzicã la

Bolintin Vale), la care mergem cu o casetã demo – compoziþii

proprii, mai mult spre pop. Îi place ce aude ºi ne cheamã sã

înregistrãm. Tot Vanica, care mi-a fost profesor la ºcoalã, ne-a

ANUNÞ
Asociaþia Culturalã „Duiliu Zamfirescu” din Focºani,

str. Alexandru Golescu nr. 76, judeþul Vrancea împreunã

cu R.L. Cincinat Pavelescu intenþioneazã sã organizeze

un CONCURS DE EPIGRAME CINCINAT

PAVELESCU.

Doritorii vor trimite în format electronic 10-20 de

epigrame semnate de autor împreunã cu o fotografie de

autor ºi un scurt CV pe adresa de e-mail www/

gheorgheneagu@yahoo.com, sau pe hârtie la adresa de

mai sus pânã la data de 15 septembrie a.c.

Jurizarea ºi premierea se va face în ziua de 23 octombri

la Focºani. Relaþii suplimentare la 0722284430. Cele

mai bune epigrame vor fi tipãrite într-un volum.

sfãtuit sã schimbãm numele DIAMANT al trupei, pe motiv cã

nu sunã bine (Di-Amant, zicea, adicã doi amanþi!). Dar n-a mai

fost cazul, pentru cã au început ghinioanele: „clapa” lui Sandu

(competitivã pe vremea aia) se defecteazã ºi apoi el prinde un

contract de cornist în fosta R.D.G., iar în 1990 pleacã în Germania

sã cânte într-o orchestrã simfonicã, loc unde este ºi acum.

Vine la „clapã” Sorin Lupescu (coleg al lui Sandu), foarte

bun, în special la orchestrarea pieselor mele. Mergem la

„Electrecord” sã înregistrãm, dar dupã câteva ore realizãm cã

instrumente noastre sunt proaste ºi nu se poate înregistra

profesional cu ele. Stabilim sã revenim dupã ce ne cumpãrãm

instrumente bune.

În 1992 pãrãseºte ºi Sorin trupa, deoarece era foarte greu sã

facã naveta Bucureºti – Bolintin. Nicu a plecat ºi a revenit de

câteva ori, tot din cauza navetei. Formaþia era completatã cu

diverºi instrumentiºti din Bolintin, pentru a fi aproape de locurile

unde cântam. Repertoriul a devenit de cârciumã. Mie nu îmi

plãcea, dar speram sã reuºim sã ne întoarcem la înregistrãri.

În 1995, Vasile Stan pleacã într-o trupã cu care, zicea el,

câºtigã mai mulþi bani la nunþi. Eu ºi Nicu am hotãrât sã renunþãm

la formaþie. Amândoi am mai avut câteva încercãri de a forma o

trupã rock.

În cei douãzeci de ani de activitate, cu sosirile ºi plecãrile

despre care v-am vorbit, trupa a avut urmãtoarea componenþã:

Nelu Niculae (chitarã; voce), Vasile Stan (tobe; voce), Ilie Udrea-

Niculae (bass), Sandu Paraschiv (orgã; voce), Titi Paraschiv

(tobe; bass; voce), Nae Dobrin (bass), Nicu ªandru (bass; orgã;

voce), Sorin Lupescu (bass, orgã). Am cântat la ªcoala Crivina

ºi prin localitãþile ºi Cãminele Culturale din Mihai Vodã, Bolintin

Vale, Bolintin Deal, Grãdinari, Ogrezeni, Tântava etc.

Titi Paraschiv, Sandu Paraschiv, Nelu
Niculae, Vasile Stan, cca 1979
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UMBRA ªI PENUMBRA POEZIEI

UN POET TALENTAT
ªI DE PERSPECTIVÃ

UN SCRIITOR HARNIC ªI
CU LECTURILE LA ZI

Victoria Milescu

În lumea florilor,

trandafirul deþine recordul

absolut de popularitate.

Apare frecvent în poezie,

picturã, muzicã, artiºtii

încercând cu mijloacele lor

specifice sã capteze ceva din

farmecul care a fãcut sã

devinã simbol, l-a legat de

legendã, de esoterie. Vãzutã

ca o combinaþie enigmaticã dintre frumuseþe ºi suferinþã, aceastã

floare a inspirat cele mai multe speculaþii filozofice, religioase

etc. Poeþii au fost cei dintâi seduºi de suavitatea parfumului, de

varietatea culorilor, proclamând trandafirul drept simbol al iubirii,

iubirea cerând probe de curaj ºi chiar sacrificii. Între cei care au

adus un omagiu trandafirului se numãrã ºi Constantin Marafet,

prin cartea sa, Penumbra trandafirului, editatã de Fundaþia

Scrisul Românesc din Craiova, având o liricã eroticã, cu întregul

ei arsenal de gen, acompaniatã de umbrele melancoliei ºi

penumbrele nostalgiei, pe fondul unui clar-obscur prielnic

meditaþiei asupra vieþii, iubirii, morþii, rostului frãmântãrilor fiinþei

umane în aspiraþiile ei provocatoare ºi creative. Spre deosebire

de cãrþile sale anterioare, marcate de un tradiþionalism frust ºi

stenic, susþinut de o cantabilitate cu filon baladesc, cartea de faþã

reprezintã o schimbare notabilã, nu ca temã ºi atitudine, ci ca

viziune ºi realizare stilisticã.

Arzând etapa anterioarã, necesarã, poetul se simte acum parcã

în largul sãu, descãtuºat, chiar dezlãnþuit în nonºalanþa ºi

dezinvoltura cu care asociazã neaºteptat termeni de o frapantã

diversitate, eliberând un torent de imagini, cadre, idei ce

configureazã un spaþiu atipic, cu aurã hiperbolicã,  cu participarea

unor elemente forte ale naturii: tunete, fulgere ce dau un impuls

prometeic actantului: ,,rup fulgerul în douã/ ºi tunetul/ ºi te aºtept

în oglinzi”. E motivat de o presiune sufleteascã ce poate schimba

lumea prezentã, de o forþã care se numeºte iubire. Iubirea

transformã un oraº de provincie ca Râmnicu Sãrat, unde locuieºte

poetul, într-un oraº al poeziei, chiar la propriu, dacã mã gândesc

la faptul cã inimosul Marafet este fondatorul ºi organizatorul

tradiþionalului Festival internaþional de creaþie literarã, ,,Titel

Constantinescu”, unde descoperã ºi promoveazã poeþi, le editeazã

cãrþile la editura sa, Rafet. Acest oraº bãtut cu

piciorul de  poet se relevã în ce are el particular

– piaþa publicã,  inima lui, o ,,piaþã fãrã destin”,

dar care capãtã un destin literar, fiindcã de aici

iradiazã versuri ce ridicã din anonimat lucrurile

modeste ºi banale care îºi cer dreptul la rostire,

la scriere. Punerea în operã incumbã o dinamicã

solicitantã, poetul cutreierã neliniºtit,

înregistreazã febril ce aude ºi ce vede

transfigurând, exagerând, inventând, rãzvrãtit

ºi tandru, imagine ce i-a adus eticheta de ,,Villon

din Râmnic”. El este însoþit permanent de o

iubitã sugeratã doar de câteva elemente

discrete, cãreia i se confeseazã retoric sau

intimist, ea putând fi asimilatã unui alter-ego,

ori sufletului-pereche, care îl susþine, îl inspirã

ºi îl ocroteºte în aventurile sale lirico-epice.

Apelativul ,,iubito” apare deseori, ca un refren,

ca un liant al gândurilor, ca o voce  de fundal

care îi direcþioneazã traiectoria existenþialã. Sau,

cine ºtie, poate e adresat uneori chiar poeziei. Întrebãrile frisonante

legate de presimþirea unei apocalipse care ,,dilatã spaþiile” sunt

în tandem cu întrebãri directe, sugrumate, dezvãluind o candoare

adolescentinã: ,,De ce te iubesc?” Greu de gãsit un rãspuns. Îi

suflã peste file, oarecum, Nichita: ,,Eºti unica-ntâmplare pentru

mine”; sau ,,Ce frumuseþe/ existãm în aceeaºi întâmplare”. Dar

prin preajmã se mai aflã ºi Sorescu: ,,doamnã, cafeaua aceasta

amarã/ pune o graniþã între orele/ care trebuiau sã inunde/ceasurile

care ne þin în echilibru.” Dar ºi Bacovia, ºi Mircea Micu. E greu

sã reziºti farmecului prietenilor, mai ales dacã þi-au fost oaspeþi

în casa sufletului.

 În Penumbra trandafirului, Constantin Marafet

experimenteazã o serie de modalitãþi de expresivitate ºi tehnici de

ritm ºi rimã.  Imaginile grandioase cu ,,fulgere sparte” ºi ,,ploi cu

întâmplãri negre” alterneazã cu tablouri ale

derizoriului, versurile cu rimã alterneazã cu cele

fãrã rimã. Existã versuri de impact, emblematice,

care racordeazã armonios întreaga urzealã a câte

unui poem: ,,ce ploaie de tristeþi se uitã înspre

mine”; ,,Suntem douã iluzii/ pe râul ce duce

niciunde”; ,,porþile lumii se izbesc de turlele

întunericului”; unele au valoare axiomaticã:

,,trãdarea este vina lumii nãscutã din himere”, altele

bulverseazã prin stranietate: ,,dar iatã cã vine ºi

diligenþa/ încãrcatã cu mâini tremurânde”. Atunci

când poetul  nu face concesii unor elucubraþii ce

þin de moda timpului ori de un soi de teribilism

lexical, vezi: ,,arestat e piaptãnul norului”;

,,orizontul îmi creºte în cãlcâie”, ci îºi ascultã doar

propria intuiþie, versurile se coaguleazã firesc,

limpezi, în albia unui lirism de o netrucatã

originalitate: ,,a venit la mine un fotograf/ din altã

erã, cãci el/ poartã pe creºtet fulgere (...) îºi

pregãteºte bliþul/ ºi când vrea sã facã poze/ cade

tot varul de pe pereþi/ iar casa mi se transformã/ într-o imensã

lacrimã neplânsã” (un fotograf).

Constantin Marafet este în esenþã un sentimental, un romantic

rãtãcind printre umbrele ºi penumbrele trandafirilor purtãtori de

mesaje metaforizate: trandafirii albi nasc umbre, trandafirii roºii

nasc penumbre. Între luminã ºi umbrã se aflã penumbra adicã

misterul, adicã trandafirul roºu al iubirii, al poeziei.

Sunt convins cã momentul adevãrului a sosit pentru poetul

Dan Floricã, din oraºul Bolintin Vale, cu mult mai înaintea tipãririi

acestei cãrþi, poate cu prilejul primelor sale apariþii în presa

culturalã sau în volum, ca o oglindã a sufletului sãu de artist.

Martore stau câteva apariþii semnificative, ca: Micropoeme,

Majestatea Sa, Clipa, Cu fiecare stea privim nemãrginirea, ªi

vulturul aºteaptã, publicate la editurile Semne, Perpessicius,

Amurg Sentimental, Domino ºi altele, despre care ºi-au spus

pãrere critici literari ºi scriitori ca: Dumitran Frunzã, Paula

Romanescu, Florentin Popescu ºi alþii.

Mai de grabã aº afirma cã în aceastã carte poate fi vorba de

adevãrul artistic, adicã de împlinirea poetului într-un moment

de echilibru clasic, în versuri bine alcãtuite, animate de sentimente

sincere ºi de gânduri profunde, pe un ton echilibrat ºi sincer: „ªi

timpului îi cerem astãzi vamã / Cu gând de flacãrã voind ardem…

/ Dar gheara lui puternicã destramã, / Ascute unghiuri unde nu ne

vrem” (ªi timpului îi cerem vamã, p. 24).

E vorba de un timp conºtientizat, pe un reper al împlinirilor, în

mijlocul unor prieteni poeþi, cãrora autorul le dedicã versuri

izvorâte dintr-o sinceritate deplinã.

Astfel momentul adevãrului poate fi, în acelaºi timp, ºi

momentul prieteniei, bazatã pe-o comuniune artisticã stimulativã:

„Momentul adevãrului a ºi pornit sã curgã, / În iureºul sãu

straºnic, de-a valma suntem toþi / Chiar dacã unii, firavi , se vor

trezi sub roþi / ªi truda lor de-o viaþã va-ncremeni în pârgã!”

(Momentul adevãrului, p. 27).

Desigur cã sunt multe versuri reuºite aici, dar la fel de

convingãtoare mi se par descrierile de naturã, exprimarea

dragostei pentru locurile natale, faþã de soþie ºi copii, ori de

oamenii din Bolintin Vale, de trecutul cultural reprezentativ al

acestui oraº.

Cartea lui Dan Floricã este un reper al reflexivitãþii, într-un

echilibru artistic constant, care meritã întreaga atenþie a cititorilor.

Drum lung ºi ascensiune permanentã, Poete Dan Floricã! Te

aºtept, în continuare, cu noi împliniri literare!

(Dan Floricã, Momentul adevãrului, Editura Arefeana,

Bucureºti, 2016)

Ion C. Stefan,

Florentin Popescu este un cititor harnic ºi atent, lectura constituind pentru el o permanentã sursã de informare ºi satisfacþie. În

acelaºi timp, el este un critic literar nuanþat ºi exigent cu blândeþe, având un spirit de observaþie aparte, reuºind sã reliefeze, la fiecare

autor comentat, partea ce i-ar putea oferi o ºansã. Nu este vorba de-o prezentare laudativã a cãrþii pe care a citit-o, ci obiectivã ºi

imparþialã.

Critica ºi recomandãrile sale vin în paralel cu laudele prieteneºti, sincere ºi argumentate, ca între douã oglinzi paralele: iatã ce cred

eu cã e bine, iatã ce mai trebuie îmbunãtãþit!

Astfel a ajuns, de la an la an, la cel de al cincilea volum intitulat Eu v-am citit pe toþi – o carte de format mare, de aproape 300 de

pagini, tipãritã la Editura Bibliotheca, Târgoviºte, ºi lansatã la ultima ediþie a Târgului de Carte Gaudeamus.

Cinci volume de acest fel, bine structurate, temeinic gândite, alcãtuite cu atenþie ºi înþelegere. Uimitor! – o adevãratã Istorie a

Literaturii Române Contemporane, în plinã desfãºurare!

Primind aceastã carte, m-am îndreptat spre colecþia mea anterioarã, ca sã fac o comparaþie ºi sã desprind ce noutãþi aduce, de data

aceasta, harnicul critic: sã desprind ce este aici altfel, în plus ori pe alt teren. Fiindcã trebuie sã recunosc faptul cã, autor prolific –

poet, prozator, critic literar, comentator cultural de primã paginã – Florentin Popescu are harul de a nu se repeta, prezentându-se, la

fiecare apariþie, în faþa cititorilor sãi, cu o altã variantã.

Iatã, el însuºi mãrturiseºte, pe coperta a IV a recentului volum: „Criticul ºi cronicarul literar este aidoma cãutãtorului de aur în

nisipul râurilor. Plajele lui nu sunt alcãtuite din nisip, ci de cãrþile ce ocupã spaþii uriaºe într-o vreme în care se publicã mult, foarte

mult, probabil chiar mai mult decât se citeºte. ªi atunci când acel cãutãtor prin plaje de hârtie tipãritã descoperã pepita dãtãtoare de

speranþã ºi de luminã întru îmbogãþirea spiritului sãu, este gata sã strige: Evrika! ºi din acel moment pune mâna pe condei ºi – dulce

iluzie! – începe sã cronicãreascã sperând cã tirajul spuselor lui va reuºi sã ajungã ºi la cei mulþi, dornici, ca ºi el, sã-ºi umple sufletul

de bucurie”.

Într-adevãr, cartea este structuratã în cinci secvenþe (o altfel de rezonanþã cu numãrul volumelor de acest fel, tipãrite pânã acum):

Puncte de reper, întâmplãri, reflecþii; Cronicar la „Bucureºtiul literar ºi artistic”; Am citit despre; Portrete în peniþã ºi Addenda.

Altfel gândit mi se pare volumul pentru urmãtoarele motive: succesiunea cronicilor la zi, publicate lunar în Bucureºtiul literar ºi

artistic, al cãrui pion principal este, ne dã o imagine a dinamicii reale a apariþiilor.

Autorul acordã un spaþiu corespunzãtor ºi ªcolii Literare de la Târgoviºte, prin articolele: „Cãrþi lansate, cãrþi apreciate, cãrþi

cãutate la Simpozionul Naþional ªcoala prozatorilor târgoviºteni”  ori: „ªcoala de  la Târgoviºte – autoreferenþialitate, biografism

ºi ficþiune în proza lui Mircea Horia Simionescu”.

Apoi mai întâlnesc un articol semnificativ de rememorare intitulat Constantin Carbarãu, un cãrturar ºi ctitor discret ºi fãrã

glorie, cronica respectivã referindu-se iniþial la sufletul mobilizator al revistei Sud, din oraºul Bolintin Vale – activitãþi continuate

acum de Vasile Grigore, ªtefan Crudu, Constantin Bãrbuþã, ºi de numeroºii lor colaboratori din Bucureºti ºi de pretutindeni, ca:

Nicolae Dan Fruntelatã, Victoria Milescu, Nicolae Scurtu, Ion Andreiþã ºi chiar neobositul Florentin Popescu.

Într-o altã secvenþã, autorul face o largã piruetã spre oraºul regal Curtea de Argeº, prezentându-ne prestigioasa manifestare

culturalã „Podul de reviste”, iniþiatã de doi academicieni de prestigiu: Gheorghe Pãun, din localitate ºi Nicolae Dabija, de la

Chiºinãu.

Cãlãtorim apoi pe-o hartã a celor mai recente evenimente culturale, ajungând la “Festivalul cãrþii la Râmnic: Salonul Naþional de

Literaturã ºi artã Rotonda plopilor aprinºi”.

Între acestea, articole de analize literare, subtile ºi aplicative, prezentarea unor personalitãþi româneºti din diaspora, precum:

„Poezia lui Theodor Damian” ori „Mihai Cimpoi, omagiat editorial”; sinteze ale unor scriitori naþionali clasici: „Eminescu într-o

nouã abordare”, ori „George Cãlinescu, în vizorul securitãþii”.

În continuare, de-un pitoresc aparte mi s-au pãrut „Portretele în peniþã”, sub titluri încântãtoare, ca: „Un joben pe Calea Victoriei”

(despre actorul ºi scriitorul Aculin Tãnase) sau „Voaluri, pãsãri ºi mistere” (o expoziþie a pictorului ºi graficianului Tudor Meiloiu),

lãsându-vã plãcerea ca, pânã la cele 32 de astfel de creionãri, sã-i descoperiþi singuri pe cei vizaþi.

La întrebarea, pusã la început: Ce aduce nou acest al cincilea volum de evocãri ºi portrete literare?, acum vã pot rãspunde: o

structurare tematicã aparte; prezentare cât mai obiectivã a diferitelor centre culturale din þarã; înfãþiºarea unor concursuri ºi tradiþii;

abordarea diferitã a unor paliere creative de excepþie, prin ceea ce pare specific acestora; ºi, în sfârºit, un ton sincer ºi convingãtor.

Îl felicit pe Florentin Popescu pentru marea lui putere de cuprindere ºi semnificare – în continuarea scrierilor sale anterioare – dar

mereu cu elemente surprinzãtoare, convins fiind cã ºi cititorii sãi fideli vor gãsi permanent ceva de apreciat, din aceastã Istorie a

Literaturii Române Contemporane, în desfãºurare, cum mi-am permis eu sã numesc îndelungata  trudã informativã a acestui om al

cãrþilor, harnic ºi prolific, aºteptându-i, cu nerãbdare, volumul urmãtor.

(Florentin Popescu, Eu v-am citit pe toþi, Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2015)
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Marele poem comic

(urmare din pagina 4)

Jurnal pur ºi simplu

…Dialogul nostru putea continua mult ºi bine, chiar dacã ne
surprinsese în strâmtoarea dintre douã vânturi; era vânt de
primãvarã.

Preocupãri cotidiene, treburi, nevoi, grabã ne-au fãcut sã ne
despãrþim pe aceastã replicã, promiþându-ne o întâlnire mai pe
îndelete; poate chiar la Slatina, oraºul lui de reºedinþã – dar ºi al
anilor mei de liceu – dacã nu cumva acasã, la Dobreþu.

Peste timp, am reflectat la ultima zicere a pictorului-filosof
Nicolae Truþã: „Poþi învãþa limba româneascã privind tablourile
lui Andreescu”. ªi m-am gândit ºi eu la o replicã. O replicã pe
mãsurã – ºi adevãr: Poþi învãþa limba culorii privind tablourile
lui Nicolae Truþã. Replicã pe care, din pãcate, n-am avut timp sã
i-o dau: nici atunci – nici mai târziu.

…Acum îl caut – ºi nu-l mai gãsesc. Sunt sigur cã s-a mutat
într-o stea – sau poate într-o constelaþie; de unde ne priveºte,
aºteptând marea întâlnire cu noi. Deoarece eu cred, aidoma lui
Rabindranath Tagore, cã moartea nu stinge niciodatã lumina; ea
stinge doar lampa – cãci au venit zorii.

Mã auzi, Nicolae Truþã?”.

Marieta Bucur –

o inimã eroicã

Cel de-al treilea nume al acestui triumvirat feminin este al
soþiei scriitorului ºi diplomatului Chiriac Bucur, prieten vechi,
fost coleg de facultate ºi aspiraþii literare – trecut recent la cele
veºnice, în dimineaþa zilei de 8 martie (2016) ºi înmormântat la
Cimitirul Bellu.

Despre ivirea sa pe lume mãrturiseºte el însuºi, în ziarul
„Opinia” din Buzãu: „M-am nãscut în anul 1932, în actualul
cartier Poºta al Buzãului. Era denumit Cartierul Spânzuraþilor,
pentru cã fiind mãrginaº, aici veneau oamenii sã se spânzure de
podul de peste calea feratã. Am fost al 10-lea copil al familiei, o
familie foarte sãracã; tatãl meu era hamal la CFR. M-am nãscut
la zi mare, 1 Mai, era zi de Paºti”…

A rãzbit greu în viaþã – cu credinþa în forþele proprii ºi în
familie. De-asta a ºi þinut sã-ºi întemeieze, imediat dupã studiile
universitare, o familie trainicã, în mijlocul ºi cu ajutorul cãreia sã
se împlineascã, la edecul cãreia sã simtã mireasma fericirii, cea
atât de mult lipsã în viaþa lui dinainte. Iar Dumnezei l-a rãsplãtit
cu o nevastã iubitoare, devotatã pânã la sacrificiu. I-a fost alãturi
în dificila muncã de diplomat, desfãºuratã cu succes atât în þarã,
cât ºi în strãinãtate; alãturi, lângã masa de scris, îngrijind sã nu-
i lipseascã nimic – fiind cel dintâi cititor al cãrþilor sale. Cãrþi
multe, valoroase, de referinþã – poezie, prozã, criticã de artã,
memorii – toate semnate Bucur Chiriac. Amintesc câteva:
„Aproape de copilãrie”, 1982; „Caii de fum”, 1982; „Ultimul

zãgan”, 1988; „Statui la Mãgura”, 1994; „Fumul subþire al
amintirii”, 1997; „Clopotele Athosului”, 2000; „Mai aproape de
Dumnezeu”, 2004; „Spovedania unui colecþionar de artã”, 2007;
„Amintiri despre apusul zeilor”, 2010.

 În anul 2006, Muzeul din Buzãu a primit – ºi inaugurat –
„Donaþia Marieta ºi Chiriac Bucur”, alcãtuitã din 250 de tablouri
(în valoare de circa un milion de euro) semnate de: Ciucurencu,
Pacea, Sabin Bãlaºa, Constantin Piliuþã, Margareta Sterian, Vasile
Grigore, Dan Hatmanu, Cella ºi Costin Neamþu, Ion Grigore,
Ion Murariu, Alin Gheorghiu ºi alþi valoroºi mânuitori ai penelului.
Marieta ãºi aminteºte cum, nu o datã, trãiau momente când abia
reuºeau sã-ºi încropeascã o masã modestã, pentru a strânge banii
(din salariu!) ca sã cumpere opere de artã. „Unii mâncau iaurt –
surâde, azi, amintirii – ca sã-ºi ia „Dacie”, iar noi mâncam iaurt
ca sã luãm un tablou”.

În ultima parte pa vieþii, scriitorul Chiriac Bucur a trecut prin
grele încercãri de sãnãtate, þintuit la pat de boalã. Soþia lui s-a
luptat, de una singurã, cu toate aceste vicisitudini, alinându-i
suferinþa.

Acum o aºteaptã o altã etapã, tot dificilã, dar pe care ºi-o
asumã din dragoste ºi conºtiinþã: perpetuarea, în opinia publicã,
a numelui ilustrului ei soþ. Se va ocupa, desigur, de manuscrisele
rãmase ºi editarea lor, de reeditarea altor cãrþi, dar, în primul
rând, de descifrarea textelor pe care scriitorul i le-a dictat în
ultimii doi ani de boalã.

În acelaºi timp, trebuie sã se îngrijeascã de colecþia de artã
donatã – practic, un veritabil muzeu – al cãrei custode este.

Deocamdatã, se ocupã, înlãcrimatã, de cele ale mortului –
un ritual complicat ºi solicitant, pe care Marieta Bucur, ca o bunã

creºtinã ortodoxã, vrea sã-l îndeplineascã întocmai.

Titus Vîjeu

Recunoaºteþi desigur aceastã
semnãturã: „Jack – pentru
prieteni, John – pentru fraþi ºi
surori ºi Sir John – pentru tot
restul Europei…” Este
semnãtura lui Falstaff,
personajul care strãbate câteva
piese shakespeareane ca un
fulger obez, topind solemnitatea
tragicului în comicul cel mai curat
ºi mai înalt cu putinþã. În Henric
al IV-lea e companionul de
chiolhanuri al viitorului Rege,
încã nepãtruns de solemnitatea
pe care i-o acordã predestinarea

dinasticã. În alte epoci viitorii regi aveau sfetnici mai pricepuþi ºi
preceptori mai cumsecade. Dacã Seneca nu a putut face din Nero
nimic altceva decât un nevricos piroman, dacã Aristotel nu a
putut sã-i înfrângã Marelui Alexandru intenþia belicã atunci de ce
sã nu fie, la urma urmei John Falstaff un iniþiator mai oportun în
ale vieþii pentru vlãstarul regal al Engliterei? De ce? Pentru cã
Falstaff ocoleºte deliberat Morala, pentru cã Binele pe care îl
întruchipeazã capãtã aproape paradoxal înfãþiºare maleficã. Ce-i
drept, e voba de o iresponsabilitate benignã dar ea poate conturba
formarea personalitãþii viitorului suveran. Pe de altã parte Sir
John (îmi permit sã-i spun astfel pentru cã mã consider oricum
ca fãcând parte din restul Europei) nu prea are cãderea academicã
sã dea îndreptãri adolescentului nãzdrãvan de a cãrui formare va
depinde însuºi destinul Regatului.

Catedra de la care oficiazã burduhãnosul sãu tovarãº este
crâºma, în timp ce bibliografia recomandatã a fi studiatã de
învãþãcel e formatã din fustele desfoliate – aidoma unei cãrþi ce-
i drept! – ale tinerelor hangiþe ori ale obiºnuitelor localurilor de
distracþii. La urma urmei – pare a sugera hedonistul – mai multã
ºtiinþã trebuitoare vor fi strâns aceste fãpturi între coperþile
existenþei lor decât manuscrisele de la Universitãþile ce se vor
ivi.

Micul Henric (mic, pentru cã deocamdatã mai existã ºi un
Henric mai mare, tatãl purtând povara coroanei britanice) va
primi cu plãcere tutela dezinvoltã a acestui magister vitae, care,
e limpede, îl iubeºte ºi-l ocroteºte. Ce dulce e viaþa alãturi de
uriaºul acesta bonom, pare a spune încã sfiosul Principe, care
nici nu bãnuie cã într-o Renaºtere ce va sã vinã ar putea primi de
la un don Nicollo Machiavelli sfaturi mai consistente ºi mai
lucrative. Deocamdatã însã istoria lumii e cantonatã într-un
prelungit Ev de Mijloc, capabil sã ocoleascã teoretizãrile ºi viaþa,
mai are înfãþiºarea unui lung ºir de sãrbãtori. Amicul Falstaff
oficiazã aidoma unui mare preot religia simplã a acestor
interminabile chiolhanuri stropite cu îmbelºugat vin, înnobilat
de soarele curgând peste colinele Spaniei, fericite de îndemânarea
gastronomicã a unor locandiere insulare pline de farmec. Timpul
se scurge plãcut între cântece fãrã de perdea, din care
supraponderalul Jack ºtie o mulþime, mult mai multe decât psalmii
ºi rugãciunile pe care s-ar fi cuvenit sã le înveþe cândva, între
anecdote pipãrate, stârnind puicuþelor invitate o adevãratã cascadã
de râs.

Vremea e parcã de partea ghiduºilor convivi, rareori înfruntarea
cu câte o bandã de rãufãcãtori oferã prilejul scoaterii din teacã a
sãbiilor, care parcã au prins ºi ele sã rugineascã în ºuvoiul de
bãuturã scurs mai abitir decât apele Tamisei de pe mese pe trupurile
adormite de-a dreptul pe podele negeluite. Prietenia junelui Henric
cu desfrânatul, de care ºtie acum toatã insula, e atât de cunoscutã
încât aproape cã a intrat în folclor.

Falstaff e conºtient de puterea pe care i-o dã aceastã relaþie
amicalã ºi zîmbeºte mulþumit în sine, prea convins cã este aproape
inexpugnabil. Nu ºtim dacã nu se vede cumva viitor Lord
Cancelar, deºi bãnuim cã nu dregãtoriile îl atrag cu precãdere.

Dacã Richard al III-lea, cãzut în capcana puterii pe care ºi-a
pregãtit-o, va striga ca un leu rãnit, stabilind schimbul unui mare
regat pentru un cal care sã-i aducã salvarea, Sir John ar da la o

adicã bucuros toatã împãrãþia pe o cârciumioarã bine înzestratã
cu medievale dame de consumaþie. Cupid dar laº, noctambul dar
comod, impertinent dar temãtor când va fi pus la poprealã de
hotãrârea regeascã, Falstaff pare închipuirea unui canon al
duplicitãþii. Humorul sãu e stârnit tocmai de acest cumul de
însuºiri ºi defecte, coexistând în sine ca într-un tratat maniheist.
Deja e prea alterat de traiul dulce ca sã-ºi mai schimbe obiceiurile.
Eroismul, aventura cavalereascã sunt amintiri pe care osânza
ultimilor ani le-a cuprins aidoma unei banchize. Sir John nu
poate avea deci rol director în înãlþarea spre glorie a viitorului
Rege. Aceasta este ºi opinia suveranului, tatãl imberbului prinþ
care, într-o discuþie menitã sã clarifice
lucrurile îi va întoarce vlãstarului faþa
cãtre rãspunderile dinastice.

Tot ceea ce Falstaff pãrea a fi
dobândit pe vecie se nãruie în timpul
acestei predoslovii paterne ºi regale.
Moartea regelui nu va avea darul sã
restabileascã de partea lui Falstaff
raportul de forþe. Influenþa sa înceteazã
pentru totdeauna, chiar dacã noul rigã
va pãstra într-un colþ al sufletului
amintirea nostalgicã a nãzdrãvãniilor
comune. Urcarea pe tron echivaleazã
cu desprinderea deplinã de traiul de
cândva. Noul Henric al V-lea înþelege
cã între ademenitorul chip de a petrece
viaþa, propus de vechiul sãu prieten ºi
trudnica existenþã monarhicã, trebuie
sã o aleagã pe aceasta. Alegerea sa este
mediatã desigur ºi de sentimentul
puterii pe care i-l conferã noul statut.
Sir John, departe de a accede pe
vreuna din treptele dregãtoriilor este þinut la distanþã ºi chiar
evitat ºi blamat de noul crai al þinuturilor britanice. Al cincilea
Henric se va devota treburilor de stat, problemelor încurcate ale
uneia din cele mai mari împãrãþii ale lumii, în timp ce vechiul sãu
complice în ale desfâului va rãmâne în lumea sa de petrecãreþi
oarecari, lumea lui Umbrã, Mucegai ºi a Slãbãnogului (admirabilã
capacitatea de invenþie onomasticã shakespeareanã!), cu vãditã
mâhnire cã este ocolit de graþia zurbagiului prinþ de cândva.

Dând semne tot mai spornice de rostuialã ºi echilibru, Henric
al V-lea devine prizonierul puterii, al patimilor regale. Sir John
nu se poate desprinde de corupþia atitudinii morale (sau imorale)
pe care a impus-o atât de puternic; rãmâne deci captiv al
falstaffismului, mediu de-a dreptul aparte al moralei literaturii.
Cu cât Regele urcã la înãlþimile gloriei, cufundat în ascezã, cu
atât Falstaff coboarã în temniþa traiului sãu pãcãtos. Pare de
necrezut cum un om atât de simpatic, de inteligent, de sincer
uneori, sã nu poatã sã se sustragã persistenþei în eroare. Parcã îºi
meritã pe de-a-ntregul soarta pe care i-o pregãteºte Marele Will
în finalul Nevestelor vesele din Windsor. Îþi vine sã jubilezi la
cruda scenã a pedepsirii obezului personaj de cãtre zânele zvelte
care, aidoma unui roi de albine (între care se amestecã ºi viespile
de neveste windsoriene) se vor nãpusti asupra celui ce credea cã
poate traversa viaþa sa pãmânteanã fãrã a da seama de traiul sãu
putred ºi fãrã folos.

ªi, totuºi, câtã poezie se ascunde în acest personaj fãrã de care
teatrul lumii ar fi fost mult mai sãrac! Câtã putere de a dezvãlui
prin Falsaff mãcar o parte din primejdiile care sãlãºluiesc în om!

John Dover Wilson avea atâta dreptate spunând cã „Falstaff e
cel mai mare poem comic” al lui William Shakespeare. El este cu
adevãrat infinit mai mult decât un om. Este, cum spune
comentatorul amintit „încoronarea unui principiu universal. Este
bucuria de a trãi, exuberanþa ameþitoare ºi nestãpânitã, care sub
chipul dorinþei fusese cântatã în Venus ºi Adonis. Falstaff se
nãscuse din acelaºi ocean din care se nãscuse Venus. Oceanul se
numea Poezie”.

În urmã cu ani, înainte chiar de a fi vãzut splendida peliculã
regizatã ºi interpretatã de Orson Welles mi-a cãzut în mânã cartea
unui alt mare director de scenã al lumii de azi. E vorba de cartea
lui Grigori Kozînþev „Contemporanul nostru William
Shakespeare”. Nu apãruse încã „moda Jan Kott” ºi acest titlu
mi-a vorbit atunci, prin 1967, pentru întâia oarã despre
sensibilitatea, sincronã nouã, a lui Wlliam Shakespeare. Paginile
consacrate lui Falstaff sunt dintre cele mai dense, omul de teatru
rus urmãrindu-l în „adunãtura vicioºilor” pentru a stabili
metamorfoza surprinzãtoare (dar, în acelaºi timp aºteptatã,
previzibilã) a tânãrului rege.

Falstaff nu e nici pe departe un clovn shakespearean, din aceia
care „amuzã poporul înaintea cuvântãrilor regilor ºi comandanþilor

de oºti”. El e mai degrabã o grilã a
încercãrilor felurite, pe care trebuie sã le
strãbatã viitorul suveran pentru a-ºi
dobândi puritatea ºi înþelepciunea. Henric
al V-lea ºi-a rãscumpãrat pãcatele tinereþii
(„oºibki iunosti iskupal” – cum zice
Kozînþev în cartea sa) þinând piept
ispitelor întruchipate de mentorul
descompus de cândva care, intuieºte bine
regizorul rus, derivã din figurile milenare
ale teatrului, din cele ale lui Plaut de
exemplu. Într-adevãr, între celebrul
soldat fanfaron ºi Sir John se poate stabili
filiaþii solide, deºi el este infinit mai mult
decât un oarecare „miles glorious”. Cãci,
aºa cum spunea Haig Akterian – poate
cel mai avizat shakespeareolog român –
„comicul egaleazã în episoadele cu
Falstaff din Henric al IV-lea materialul
tragic. Jocul dramatic se complicã:
comicul fuzionezã cu tragicul ºi
originalitatea lui  Shakespeare este arta
cu care se amestecã contrastele cu

simultaneitatea cu care se face sã aparã stãrile extreme. Nuanþa
sui-generis cãpãtatã astfel nu se defineºte prin cuvântul
tragicomic, pentru cã dominantele psihologice nu sunt rãsãrite în
sufletul omului, ci de cele mai multe ori, ele rezultã dintr-un joc
micro-macrocosmic.” Akterian, cel preþuit de marele sãu
contemporan, conaþional al lui Will – Gordon Craig – ºi care
avea sã sfârºeascã „fãrã noimã, ca Mercutio al lui Shakespeare”
cum ar fi spus Tudor Vianu, pe unul din fronturile celui de-al
doilea rãzboi mondial (dar, vai, ar spune Falstaff, nu eu fac
rãzboaie ci prietenii mei, regii) a înþeles foarte bine cã, spre
deosebire de celelalte tipuri comice literare, acest Sir întruneºte
în personalitatea sa existenþa paradoxalã a eroicului ºi a teluricului.
Cã descompunerea comicã a superbului beþiv are o parte tragicã,
dezvoltarea amoralitãþii personajului dând la o parte actele cele
mai serioase ºi mai solemne ale vieþii. Tendinþa – zice Akterian –
este caracteristicã spiritului englez ºi vine ca o compensare a
realismului unei naþiuni dintr-o necesitate de a schimba.

Oricum, într-o galerie de personaje remarcabile ale literaturilor
lumii acesteia, de la Plaut la Cervantes, de la Rabelais la Gabriel
Garcia Marquez, Falstaff rãmâne un suveran al spiritului, un
monarh al candorii ºi al spleen-ului. Speculaþiile critice nu-l pot
înlãtura de pe acest tron pe care s-a instalat, între plãsmuirile
tuturor marilor scriitori ai planetei. Dacã existenþa lui Shakespeare
va fi contestatã (în 1929 Abel Lefranc va încerca sã demonstreze
cã „sub masca lui Shakespeare se ascunde William Stanley, al
ºaselea conte de Debry”, Paris, ed. Payot), dacã lucidul Bergson
afirmase el însuºi în „La decouverte de Shakespeare” cã
vocabularul dramaturgic ar fi fost incompatibil cu condiþia
actorului din Stratford pe Avon, dacã Henry James ºi Galsworthy
se vor arãta neîncrezãtori în „legenda Shakespeare” ei bine, nimeni
nu ar fi putut zãmisli un atare personaj de uluitoare sugestii, de
contururi comice de-a dreptul cosmice, dacã viaþa însãºi nu l-ar
fi nãscut, în efortul sãu de a oferi lumii arhetipuri gigantice.
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Biblioteca lui don Quijote
Marian GRIGORECu 400 de ani în urmã, în aceeaºi zi, 23 aprilie, ne-au pãrãsit

douã genii ale omenirii: Miguel de Cervantes Saavedra ºi William

Shakespeare. O „întâmplare” tulburãtoare pentru un muritor de

rând.

Cervantes este un produs al Renaºterii, al Secolului de Aur

spaniol. Nãscut în octombrie 1547 în Alcala de Henares, prins

devreme în mrejele scrisului, va

publica primele versuri la numai 22

de ani. Însã, pentru a-ºi scoate la

luminã capodopera, va trebui sã

acumuleze experienþe ºi, mai ales,

lecturi, pentru cã don Quijote, înainte

de orice, ne este prezentat ca un avid

cititor.

Are românul o vorbã: „l-a prostit

cartea!”, pe care o vom regãsi

tranformatã, cu o artã inegalabilã, de

Cervantes în opera de cãpãtâi a

literaturii universale: El Ingenioso

hidalgo don Quijote de la Mancha.

Cam asta ar fi esenþa cãrþii, despuiatã

de talentul scriitoricesc cervantin: un

om „prostit” de prea multã lecturã, care

pleacã într-o cãlãtorie iniþiaticã (trei,

de fapt) în cãutarea personajelor din

cãrþile bibliotecii sale. Cervantes ni se

aratã astfel ca un precursor al lui Luigi

Pirandello, cu nimic mai prejos, dimpotrivã, am putea zice...

Avea o bibliotecã uimitoare don Quijote, iar dacã þinem seamã

de epoca în care ºi-a trãit aventurile, cu atât mai mult. A fost,

poate, contemporan lui Mihai Viteazul, cãci prima parte din don

Quijote a vãzut lumina tiparului în 1605, cu un succes imediat

(ºase ediþii într-un an; a doua parte în 1615). Ne spune Cervantes

cã eroul lui avea peste 100 de tomuri mari, legate în piele, pe

lângã altele mai mici. O adevãratã avere! Pânã la prima mare,

adevãratã bibliotecã româneascã, cea a stolnicului Cantacuzino,

va mai trece ceva vreme.

O curiozitate de nestãvilit ne împinge sã scotocim prin biblioteca

Cavalerului Tristei Figuri, în cãutarea sursei aventurilor sale. O

mânã de ajutor ne-o dã chiar autorul, în Capitolul VI al volumului,

în care desemneazã un juriu ad-hoc, format dintr-un popã, un

frizer ºi douã cucoane, sã judece ºi sã pedepseascã rãul provocat

cavalerului de acele cãrþi. Precum Inchiziþia, prin arderea lor în

bãtãturã. O primã, mare surprizã, o constituie preotul – Pero

Perez, care le cunoºtea pe toate, semn cã le citise! O altã mare

surprizã este cã acele cãrþi existã în realitate, semn cã Miguel de

Cervantes Saavedra era încã ºi mai priceput decât exigenta faþã

bisericeascã în ale literaturii.

Ce cãrþi avea? Mai întâi, preotul ºi frizerul dau peste o bijuterie

a literaturii spaniole medievale, Amadis de Gaula, scrisã de Garci

Rodriguez de Montalvo ºi tipãritã pentru prima datã la Zaragoza,

în 1508. Deºi cunoscutã de criticii de ocazie, pãrerile asupra

destinului ei sunt împãrþite:

popa – sã se ardã, pentru cã

este cea care a dat semnalul

începutului genului

cavaleresc; frizerul, cã nu,

pentru acelaºi motiv. Despre

Las Sergas de Esplandian,

publicatã în Sevilla de

acelaºi autor, fãcând parte

din seria începutã cu

Amadis de Gaula, pãrerile

celor doi coincid: distrugere,

pentru cã „nu meritã fiul,

milostenia arãtatã tatãlui”. Ca

urmare, alt volum al seriei

este dat rugului purificator:

Amadis de Grecia de

Feliciano da Silva (Cuenca,

1530).

Pentru Olivante de Laura

de Antonio de Torquemada

(Barcelona, 1564), care descria aventurile eroului omonim pânã

ajunge împãrat al Constantinopolelui, destinaþia este tot focul,

fiind considerat din cale afarã de mincinos. Acelaºi destin pentru

Felixmarte de Hircania (Florismarte îi zice popa) de Melchor

Ortega (Valladolid, 1556), al cãrei autor afirma cã este o traducere

dupã „marele istoric grec Philossio Ateniense”. Pentru o asemenea

stranie origine, nu i se dã nicio ºansã. Pe foc se va pune ºi

Cronica del muy valiente y esforzado caballero Platir, tipãritã la

Valladolid în 1533 ºi atribuitã lui Francisco de Enciso Zarate, ca

negãsindu-se în ea nimic care sã merite mila. Continuând cãutarea

prin bibliotecã ºi descoperind El Caballero de la Cruz, de fapt

eroul a douã cãrþi cavalereºti – Lepolemo de spaniolul Alonso de

Salazar ºi Leandro el Bel de italianul Pietro Lauro – preotul Pero

Perez îl condamnã la focul Gheenei sub cuvintele cã „în spatele

crucii se ascunde diavolul”. Urmeazã aceeaºi cale El Espejo de

caballerias, un tom reunind cãrþi ce au în prim plan pe Carol cel

Mare ºi cavalerii sãi, apãrute în prima jumãtate a secolului al

XVI-lea, majoritatea ca traduceri din limba italianã. Justificarea

celor doi judecãtori, popã ºi frizer, era cã nu se înþelege nimic din

ele, nici din ediþiile în spaniolã, nici din cele italiene. Urmeazã

Historia de las hazañas y hechos del invecible caballero

Bernardo del Carpio de Agustin Alonso ºi El verdadero suceso

de la famosa batalla de Roncesvalles con la muerte de los doce

Pares de Francia de Francisco Garrido Villena. Cum ambele

tratau subiecte din istoria Franþei, þarã pe care spaniolii nu o

aveau deloc la inimã, sunt condamnate ca, mai înainte de a fi

arse, sã fie aruncate în hazna.

La fel de clare în privinþa condamnãrii la ardere sunt sentinþele

împotriva El libro del famoso y muy esforzado caballero Palmerin

de Oliva de Francisco Vasquez (Salamanca, 1511) – cu indicaþia

de a fi fãcut fâºii mai înainte ºi pentru Hystoria del magnanimo,

valiente e invencible cavallero don Belianis de Grecia de Jeronimo

Fernandez (Sevilla, 1545).

Scapã, din motive subiective Palmerin de Inglaterra de

Francisco de Moraes (Toledo, 1547), declarat „foarte bun” de

Pero Perez, ca ºi Tirante el Blanco de Joanot Martorell (Valencia,

1490).

Cam acestea ar fi cãrþile cu subiect cavaleresc gãsite în biblioteca

lui don Quijote, faþã de care judecãtorii s-au arãtat necruþãtori.

Aparþinând altor genuri, vor împãrtãºi aceeaºi soartã Segunda

parte de la Diana de Jorge de Montemayor, El pastor de Iberia

de Bernardo de Vega (Sevilla, 1591), Primera parte de las ninfas

y pastores de Henares de Bernardo Gonzales de Bobadilla

(Alcala de Henares, 1587), Desengaño de celos de Bartolome

Lopez de Enciso (Madrid, 1586), La Carolea de Jeronimo

Sempere, Leon de España de Pedro de la Vecilla Castellanos ºi

Comentario de la guerra de Alemania hecha por Carlos V,

maximo emperador romano, rey de España de Luis de Avila

(Veneþia, 1549).

Venind rândul poeziei ºi nuvelelor, inchizitorii aveau sã se

arate mai mãrinimoºi, lãsând sã scape Diana de Jorge de

Montemayor (deºi i-au fost rupte unele capitole; Valencia, 1559),

Diana enamorada de Gaspar Gil Polo, Los diez libros de Fortuna

de Amor de Antonio de Lofraso (Barcelona, 1573), El pastor de

Filida de Luis Galvez de Montalvo, Tesoro de varias poesias de

Pedro de Padilla, El Cancionero de Gabriel Lopez Maldonado,

La Galateea de Miguel de Cervantes (Alcala de Henares, 1585),

La Araucana de Alonso de Ercilla (1569), La Austriada de Juan

Rufio, El Monserrate de Cristobal de Virues ºi Las lagrimas de

Angelica de Luis Barahona de Soto (1586). Pe acestea ºi le vor

împãrþi între ei.

Ce a fãcut don Quijote când nu ºi-a mai gãsit cãrþile urmeazã

sã citiþi în carte. De fapt, de aici începe aventura!

Vom încheia parafrazând o vorbã româneascã ºi vom spune

„Spune-mi ce citeºti, ca sã-þi spun cine eºti!” sau, în cazul lui

Cervantes „ca sã-þi spun cât de mare vei ajunge în ochii

posteritãþii”. Sau altfel, pe Cervantes cititul l-a fãcut nemuritor!

Activitãþi:
1. Salonul de carte ºi presã bolintineanã,

Ediþia a II-a – Expoziþie de carte ºi presã culturalã

bolintineanã;

Sediul Asociaþiei Bolintineanu (Primãria

Veche), str. Republicii, nr. 5, Bolintin Vale; 21-

22-23 aprilie, orele 9.00-16.00

2. Scriitori la Bolintin – Expoziþie de

fotografie ilustrând vizite la Bolintinul din Vale

ale unor personalitãþi ale literaturii române;

Sediul Asociaþiei Bolintineanu (Primãria

Veche), str. Republicii, nr. 5, Bolintin Vale; 21-

22-23 aprilie, orele 9.00-16.00

3. Ai carte, ai parte!

3.1. Noutãþi editoriale bolintinene:

prezentarea cãrþilor d-lor Dan Floricã ºi Victor

Pencu;

3.2. Cum m-am îmbogãþit citind:

împãrtãºirea experienþelor de lecturã ale unor

mari scriitori contemporani – Ion Andreiþã ºi

Nicolae Dan Fruntelatã, Victoria Milescu ºi Vasile

Szolga;

Sala de Consiliu a Primãriei Bolintin Vale;

22 aprilie, orele 10.00-12.00

Organizatori:
– Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã

Bolintineanu (Marian Grigore; Ciprian Necºuþu)

– Revista Sud (Vasile Grigore; ªtefan Crudu)

Parteneri:
– Primãria oraºului Bolintin Vale (primar

Nicolae Sugurel)

– Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu”

(director prof. Mihaela Enache)

– Casa de Culturã a oraºului Bolintin Vale

(Cãtãlin Tudose)

– Biblioteca Liceului Tehnologic „D.

Bolintineanu” (bibliotecar Silvia Popescu)

– Zona Bolintin – Grup Facebook (Vasile

ªtefan)

– C54 Photography (Mircea Paraschiv)

EVENIMENT – Bolintin Vale
21-22-23 aprilie 2016

• Ziua internaþionalã a cãrþii, bibliotecii ºi dreptului de autor
• Împlinirea a 400 de ani de la dispariþia celor doi titani ai culturii mondiale –

Miguel de Cervantes ºi William Shakespeare
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 Gl.Bg.(r) Gheorghe DRAGOMIR
Preºedinte Centrul de Eticã ºi Strategii (CES)

ALO! EUROPA – mai eºti a cetãþenilor europeni?
În urmã cu zece ani, în cadrul programului de preaderare la

Uniunea Europeanã, împreunã cu mai multe asociaþii ºi fundaþii
din Italia, Franþa, Polonia, Olanda, am derulat proiecte cu finanþare
europeanã care aveau drept temã Europa cetãþenilor. Publicul
þintã era format din elevi, studenþi ºi cadre didactice, cãrora trebuia
sã le vorbim despre valorile europene, istoricul instituþiilor ºi
mecanismele de funcþionare, drepturile ºi obligaþiile ca viitori
cetãþeni europeni, inclusiv în ceea ce priveºte mobilitatea ºi
competiþia pe piata de muncã europeanã.

La aceea vreme, ne puteam gândi cu speranþã cã Europa va fi
o casã comunã ºi primitoare pentru toþi cetãþenii ei, pe care îi
îmbrãþiºeazã cu dragoste, ca o mamã care îºi iubeºte copiii,
indiferent  de pedigree-ul pe care îl au, cã sunt din vest sau est. Ne
bucuram ºi speram cã odatã cu aderarea la NATO  ºi UE, bunãstarea
românilor va fi realã, cã pentru copii vom avea parte de o educaþie
mai aplicatã la cerinþele pieþei de muncã din Europa, cã sistemul
de sãnãtate îºi va îmbunãtãþi serviciile, cã instituþiile statului de
drept vor funcþiona armonios, respectându-se separaþia puterilor,
fãrã interferenþe ºi suprapuneri, cã moralitatea ºi etica vor pãtrunde
ºi pe culoarele Parlamentului ºi Guvernului, alungând corupþia ºi
birocraþia cu lovituri de bici, cã cetãþeanul, contribuabilul rãbdãtor,
nu va mai fi umilit la ghiºee pentru a-ºi plãti taxele ºi impozitele,
într-un cuvânt cã cetãþenii vor fi protejaþi de abuzul de putere al
instituþiilor statului.

Ce s-a întâmplat în aceºti zece ani?
În 2011, lansam cartea Europa cu capul în stele ºi trupul

însângerat, în care atrãgeam atenþia cã instituþiile europene, bine
bugetate din bani publici, s-au îndepãrtat de agenda cetãþeanului,
manifestând aroganþã ºi dispreã faþã de problemele acestuia, cã
aceste instituþii suprastatale sunt lipsite de transparenþã în luarea
deciziilor ºi cheltuirea banului public, cã  nu existã coerenþã ºi
predictibilitate în elaborarea Politicii Externe ºi de Securitate, cã
nu existã viziune ºi creativitate în conceperea politicilor sectoriale.
Deci, într-un  cuvânt asistãm la o crizã profundã de încredere din
partea cetãþenilor europeni în viitorul actualei construcþii europene,
fapt materializat în creºterea curentului euroscepticilor, care a
contaminat ca un virus întreaga Europã.

La vremea respectivã identificam drept cauzã a acestor derapaje,
lipsa de moralitate ºi virtute a celor care conduc destinele UE
care, cu cinism au ºters rãdãcinile creºtine din Constituþia Europei,
astfel explicam ºi îndepãrtarea de Divinitate, ca  opþiune pentru o
Europã tot mai laicizatã, care a lansat Cruciada împotriva
creºtinismului. ªi aºa s-a ajuns sã se renunþe la actul de identitate
al Europei! Tot în aceastã lucrare atrãgeam atenþia în privinþa
lipsei de coerenþã ºi viziune a Politicii Externe ºi de Securitate în
privinþa viitorului Orientului Mijlociu dupã primavara arabã,
semnalând pericolul izbucnirii unor conflicte sângeroase, soldate
cu migraþia unor mase mari de populaþii din sudul Mediteranei
spre Europa. Sugeram cã în acest context de securitate fragil, la
nivelul UE se va impune crearea unei structuri de informaþii
(spionaj, contraspionaj ºi terorism) pentru a asigura o coordonare
eficientã a operaþiunilor  informative ºi o supraveghere atentã a
evoluþiilor politice, economice, religioase, sociale ºi militare din
acest areal, pe care preºedintele francez, Sarkozy în orgoliul sãu
dorea sã-l transforme într-o zonã de influenþã a Franþei, prin
crearea Uniunii pentru Mediterana.

În acest context, încercam sã sensibilizez instituþiile cu atribuþiuni
de la nivelul UE  ºi din þãrile membre în legãturã cu pericolul
islamizãrii Europei, ca urmare a valului de imigranþi care vor lua
cu asalt þãrile europene, Europa putând deveni câmpul de
confruntare între diversele facþiuni religioase musulmane, dar ºi
între acestea ºi grupãrile de extremã dreapta din Europa.
Bineînþeles cã aceste avertismente au fost considerate de cãtre
politicienii români ºi nu numai, cât ºi de media ºi mediul de
intelligence, ca fiind rodul gândirii unui eurosceptic incurabil.

Dar, ghinion!
Iatã cã acele evaluãri si analize, care aveau la bazã experienþa

acumulatã în douã decenii de spionaj în zona Orientului Mijlociu
Extins ºi Asiei, cât ºi informaþiile care mi-au parvenit din zonã prin
diverse canale, au devenit realitãþi tangibile, care au gãsit Europa
nepregãtitã  ºi dezbinatã în privinþa mãsurilor ce trebuie luate.

Tot în aceastã lucrare, semnalam cã Europa se va afunda într-o
crizã economico-financiarã fãrã precedent, cã moneda euro se va
afla în pericol, iar zona euro se va prãbuºi ca urmare a volumului
mare al datoriilor suverane, care afecteazã serios PIB-ul acestora,
cã vor veni vremuri grele ºi se impune o mai bunã gestionare a
proiectelor economice ºi sociale la nivelul UE ºi cumpãtare în
cheltuielile supradimensionate de funcþionare a puzderiilor de
instituþii ºi agenþii europene, a caror existenþã nu se justificã. Voi
reveni asupra subiectului în rândurile urmatoare.

În 2012, lansam o altã carte, ce poartã un titlu sugestiv România
între scutul american antirachetã ºi katiuºa ruseascã. Timp ºi
destin, în care atrãgeam atenþia asupra nevoii unei Europe unite,
puternice ºi coerente în elaborarea politicii energetice, dar ºi a
strategiei de securitate în relaþia cu Federaþia  Rusã, precizând cã
istoria ne-a demonstrat ca în momentele de slãbiciune ºi dezbinare,
Europa va fi surprinsã de acþiunile Moscovei, care viseazã la
refacerea influenþei ºi controlului asupra vechiului continent, în
conformitate cu prevederile ºi îndemnurile din Testamentul lui
Petru cel Mare. Solicitam sã se acorde atenþie evoluþiilor politice,
economice ºi de securitate din Ucraina, Moldova, Ungaria ºi
Bulgaria, care pot fi primele þinte ale acþiunilor Kremlinului. În
acelaºi cadru îmi exprimam nedumerirea în privinþa modului în
care majoritatea þãrilor  UE (Germania, Franþa, Spania, Italia,
Grecia, Polonia, Ungaria, Bulgaria) dezvoltã relaþii directe cu
Moscova iar România preferã sã-ºi negocieze interesele  cu Rusia
prin intermediari, fie cã este vorba de Germania, Franþa  sau
SUA, uitând experienþele trecutului, când aceºti intermediari
foloseau drept monedã de schimb þara noastrã pentru a-ºi optimiza
propriile interese geostrategice.

Argumentam necesitatea reluãrii unor negocieri directe cu Rusia
prin faptul cã suntem condamnaþi ºi în secolul XXI la un destin
geopoplitic comun în zona Mãrii Negre ºi gurilor Dunãrii, zonã
care s-ar putea transforma într-o oazã de prosperitate ºi stabilitate
daca se renunþã la prejudecãþi ºi se negociazã pragmatic, prin
prisma intereselor ºi aºteptãrilor reciproce.

Ghinion! nici aceste semnale de alarmã nu au fost luate în
seamã, chiar numai ca teme de reflecþie.

Am scris mult în ultimul timp pe website-ul Centrului de Eticã
ºi Strategii cât ºi la revista Sud, despre teme de mare actualitate:
criza francului elveþian, situaþia Greciei, legãtura migraþiei
musulmane cu planul Kalegi, interesul naþional în actualul context
internaþional, România în menghina geopoliticã a marilor puteri.

Voi încerca ºi prin acest material sã ridic o serie de probleme în
atenþia cititorilor, cu atât mai mult cu cât anul 2016 este un an
electoral, care poate stabili direcþia corectã a României pentru
viitoarele decenii.

Sã sperãm cã dupã alegeri, care se vor derula într-o atmosferã
tensionatã ºi în zãngãnit de cãtuºe, ne vom regãsi calmul ºi vom
intra pe fãgaºul normalitãþii, când þara va fi guvernatã de legi care
sã vinã în ajutorul cetãþenilor, cã viitorii membri ai guvernului ºi
administraþiilor centrale ºi locale vor fi selecþionaþi pe baza
propriilor competenþe, calitãþi manageriale, moralitate ºi sentimente
de respect faþã de semeni, fãrã o intervenþie directã a factorului
politic. Dar, sã luãm pe rând ºi sã analizãm cu luciditate fiecare
din problemele enunþate.

Sã aruncãm o privire în direcþia Germaniei, care dã ora exactã
în Europa.

Germania, prin vocea cancelarului sãu Angela Merkel, adresa
în 2015 un mesaj emoþionant cãtre musulmanii din þãrile Orientului
Mijlociu aflate în conflict cu ISIS, de a se îndrepta cu mic, cu
mare, spre Europa, Germania fiind dispusã sã primeascã cu braþele
deschise circa un million de persone. Unele voci rãutãcioase þineau
sã atragã atenþia cã în spatele acestei decizii halucinante, luatã fãrã
consultarea parlamentului german ºi instituþiilor europene (care
se aflau în concediu!), s-ar afla interesele corporaþiilor care au
vãzut în acest exod o oportunitate de a folosi mâna de lucru
ieftinã, din care ar putea trage beneficii uriaºe, fãrã a avea obligaþii
în faþa angajaþilor ºi sindicatelor.

Dar, iar ghinion!
Marea majoritate a acestor aºa zis refugiaþi nu ºi-au propus sã

munceascã, ci sã trãiascã din ajutoarele sociale generoase ºi din
alocaþiile pentru copii (atenþie cã mulþi au venit cu cel puþin 2-3
copii, iar alþii aºteaptã sã fie chemaþi).

Mã întrebam la acea datã ºi mã întreb ºi acum, de ce acest fluviu
de imigranþi nu a fost direcþionat spre þãrile bogate din zonã:
Emirate, Arabia Sauditã, Kuweit, Qatar unde se putea integra cu
mai multã uºurinþã în acest areal cultural, religios ºi lingvistic,
mai prietenos ºi în conformitate cu prevederile Coranului, care
cere înþelegere ºi ajutor fraþilor întru Allah cel milostiv?

Ghinion ºi stupoare pentru Europa!
Poate cã doamna cancelar, cunoscutã ºi recompensatã pentru

stãruinþa sa în a mai face un pas decisiv pentru realizarea proiectului
pan-european Kalegi, a lansat acel mesaj cãtre musulmani
asumându-ºi poziþia de jucãtor activ în leadershipul european, de
care trebuie sã se þinã seama fãrã comentarii.

Recent, Germania a mai lansat o acþiune unilateralã, care
genereazã îngrijorãri ºi confuzii privind viitorul Europei. Este
vorba de mãsura luatã de Banca Federalã de a repatria aurul
depozitat în bãncile din Europa.

În luna februarie 2016, economistul ºef al OFCE, Xavier
Timbeau, a acordat un interviu ziarului Les Echos, în care era
întrebat direct dacã aceasta ar semnifica instabilitate economicã
în zona euro. Rãspunsul a venit prompt: „Facem o analizã privind
riscul de sãrire în aer a zonei euro, risc care este real. Unii dintre
noi vãd cu ochi buni, alþii nu. Dar, trebuie sã amintim cã Germania
are mult de piedut în cazul dispariþiei euro, îndeosebi în ceea ce
priveºte economiile investite în alte þãri europene.”

Surpriza!
Zona euro este în pericol, la fel ºi moneda europeanã?!
Domnul guvernator al BNR va fi dezamagit acum, când

propovãduia nevoia de integrare profundã în Europa prin trecerea
la moneda euro, cât mai repede posibil. De altfel, ne-am obiºnuit
sã aderãm la structurile euroatlantice când acestora li se cântã
prohodul.

Dar sã dezvoltãm subiectul care, dupã pãrerea mea are în spate
alte mesaje îngrijoratoare.

Deºi Banca Federalã a Germaniei preconiza începerea procesului
de repatriere a aurului depozitat în bãnci strãine începand cu 2020,
iatã cã din informaþii confidenþiale rezultã cã deja depozitele de aur
din Franþa au fost repatriate, urmând în regim de urgenþã repatrierea
depozitelor din Marea Britanie ºi SUA.

Ce simbolisticã ar avea aceste demersuri?
Germania  anticipeazã o crizã majorã în Franþa ºi ca urmare a

valului de imigranþi în creºtere, a ºomajului din rândul tineretului,
a adâncirii crizei economice ºi de lichiditãþi, cum s-a întâmplat în
Grecia, Franþa nemaifiind un partener de încredere?

Pasul urmãtor este retragerea depozitelor de aur din Marea
Britanie ºi SUA. Oare anticipeazã Germania ieºirea Marii Britanii
din UE, care va antrena instabilitate economicã ºi volatilitate pe
pieþele financiare?

Repatrierea aurului din SUA în perioada campaniei electorale
pentru preºedinþie semnificã evoluþii negative ale economiei
americane ºi tulbulenþe pe piaþa financiarã ca urmare a rezultatului
incert al acestor alegeri ºi eventualelor mutaþii ce pot interveni în
politicile americane?

Se considerã cã pe fondul recentelor atentate din Belgia, vor
urma ºi alte þinte europene, fapt ce ar duce la griparea, dacã nu la
prãbuºirea economiei ºi finanþelor în þãrile din zona euro ºi la
agravarea instabilitãþii politice ºi de securitate?

Sã nu uitãm cã Germania a fost promotoarea proiectului de
creare a zonei euro ºi a monedei unice europene, iar  Banca
Centralã europeanã a fost înfiinþatã la Frankfurt, aºa cum visa
ºi Hitler, atunci când a conceput formarea Federaþiei de State ale
Europei, având drept lider Germania nazistã.

Prudenþa manifestatã în ultima perioadã de guvernul german
se traduce prin neîncrederea în aceastã construcþie monetarã
artificialã, care însã se dorea a fi purtãtoarea de încredere a unei
uniuni politice puternice, la nivelul întregii Europe.

Dar, iar avem ghinion!
Valul popoarelor musulmane migratoare a pus în mare

dificultate instituþiile europene, generând noi asperitãþi pornind
de la cotele obligatorii dictate de Germania, impuse celorlalþi
membri UE, cât ºi mãsurilor antitero ce trebuiau a fi luate unitar,
modificându-se întreaga legislaþie a siguranþei naþionale ºi o
continuã îngrãdire a drepturilor ºi libertãþilor cetãþeneºti, fiind un
atac direct la adresa democraþiei.

Ce ascunde de fapt atitudinea de neîncredere manifestatã de
Germania faþã de actuala construcþie europeanã?

Sã fie de fapt o strategie bine gânditã de forþare a adoptarii
proiectului de federalizare a Europei în jurul Germaniei, proiect
susþinut ºi de marea finanþã americanã ºi oculta mondialã?

Sã fie oare o strategie a SUA de a acþiona prin intermediul
Germaniei pentru a forþa aderarea Turciei la UE, cãreia sã i se
acorde o serie de facilitãþi în schimbul protejãrii frontierelor
occidentale de noi valuri de imigranþi ilegali?

Pe acest fond sonor de petarde, gaze lacrimogene, þipãt disperat
al sirenelor poliþiei ºi ambulanþelor, care a devenit peisajul cotidian
al Europei de azi, asediatã de gloatele de musulmani tot mai
violente, protejatã de tancuri ºi armatã, în Grecia sunt atacate ºi
profanate lãcaºurile de cult ortodox, se ard icoanele ºi se
dezafecteazã clopotele bisericilor de cãtre musulmanii deranjaþi
de aceste  simboluri creºtine.

Recent, Mitropolitul Ambrozie de Kalavria a lansat un apel
disperat guvernului grec de a interveni, întrucât dacã situaþia
continuã Grecia va dispare sub loviturile musulmanilor.

„Cu fiecare zi ce trece, devine tot mai evident cã imigranþii,
refugiaþii ilegali sunt cuceritori ai Greciei.”

Un ministru grec din partidul SYRIZA a declarat cu o zi înaintea
producerii atacurilor cã „Cu ajutorul imigranþilor se rezolvã
problema demograficã a Greciei”.

Dupã cum se vede, afirma Mitropolitul Ambrozie, guvernul
grec protejeazã pe invadatorii þãrii noastre. Între timp, ei au demarat
acþiunile distructive. Ei îndeparteazã icoanele de pe pereþii
lãcaºurilor de cult ºi le ard în focuri de tabãrã pentru a se încãlzi.
În districtul Evkarpii al Salonicului au aparut deja manifeste în
limba greacã: „Grecii trebuie sã creadã în cuvintele profetului
Mahomed pentru a fi salvaþi. Rãzboiul a ajuns în þara voastrã.
Sângele de pãgân va curge în râuri.” Semneazã „Rãzboinicii lui
Allah”.

Asemenea atitudini tolerante la adresa valului de violenþe care
a cuprins þãrile europene, nejustificate din partea autoritãþilor, te
determinã sã te întrebi dacã Europa îºi mai apãrã proprii cetãþeni
sau este pãrtaºã la aceastã cruciadã musulmanã împotriva
creºtinismului?

Ca sã fie complet tabloul unei Europe aflate în derivã, unde
creºtinismul se aflã în agonie, iatã cã dihonia s-a abãtut ºi asupra
Bisericii ortodoxe din Grecia, în sânul cãreia au apãrut discuþii
tãioase care se referã la primatul papal în rãsãrit; rediscutarea
deciziilor luate la sinoadele ecumenice VIII (879-890) ºi IX (1351)
ºi urmarea de cãtre Sfântul ºi Mare Sinod  a învãþãturilor sfinþilor
pãrinþi fãrã distorsionãri ºi inovaþii. Aceste dezbateri dogmatice
pun în discuþie oportunitatea organizãrii în Grecia a Sfântului
Mare Sinod pan-ortodox.

Dar sã aruncam o privire ºi pe frontul de luptã împotriva
ISIS.

Retragerea strategicã a Rusiei dupã curãþarea de teroriºti a
zonelor importante din punct de vedere militar ºi consolidarea
prezenþei sale militare la bazele Latakia ºi Tartus, cât ºi sprijinirea
logistica a forþelor kurde pe teritoriul Siriei, a produs derutã la
nivelul forþelor aliate europene, americane ºi saudite care opereazã
pe teritoriul Siriei împotriva ISIS. Din acest moment, riscul de a
produce victime colaterale apasã asupra acestei coaliþii ºi nu mai
poate fi decontat de Rusia. Prin aceastã retragere, Rusia ºi-a asigurat
o pozitie privilegiatã în cadrul negocierilor de pace ce vor urma,
având un cuvânt greu în ceea ce priveºte viitorul Siriei: daca va
rãmâne stat unitar sau va fi federalizatã.

Ce se întamplã cu ISIS?
Forþat sã se retragã din Irak ºi Siria, se pare cã urmãreºte stabilirea

cartierului general în Libia, unde deja s-au instalat comandanþii
militari, care se pare cã au beneficiat de o oarecare protecþie
americanã. Odatã mutat frontul pe acest aliniament, þintele
urmãtoare ar putea fi þãrile Maghrebului (Maroc, Tunisia, Algeria,
Mauritania), dar ºi þãrile europene cele mai expuse: Italia, Franþa.

Am putea asista la o încercare de unificare a ISIS cu Al Qaida ºi
alte organizaþii similare, care opereaza deja în Africa ºi Yemen,
pentru a stabili o nouã ordine ºi pe acest continent.

Vom trãi ºi vom vedea.
Cum va reacþiona UE în privinþa menþinerii sancþiunilor

economice la adresa Rusiei, în acest context tensionat ºi
imprevizibil?

Personal, cred cã pe fondul argumentelor prezentate mai sus
privind adâncirea crizei economice în zona euro, UE va fi nevoitã
sã redeschidã negocierile cu Federaþia Rusã pentru a gãsi soluþii
menite sã nuanþeze tonul, cu cât discuþiile de la  Moscova dintre J.
Kerry, cu ºeful diplomaþiei ruse ºi cu preºedintele Putin se vor
încheia, ca de obicei, cu înþelegeri bilaterale, peste capul europenilor,
aºa cum s-a întâmplat în privinþa dosarului sirian ºi ucrainian.

Sã nu uitãm cã Federaþia Rusã a rãspuns la sancþiunile europene
cu impunerea unui embargo strict la produsele agro-alimentare
provenite din Europa, cât ºi asupra importului de autoturisme ºi
echipamente militare, fapt ce a dus la dezechilibre în sectoare
importante ale economiei comunitare.

Pe un alt plan, Europa se vede depãºitã de valul de atentate
teroriste ºi sunt convins cã nu peste mult timp va apela la o
colaborare cu Rusia ºi Turcia pentru a face faþã provocãrilor
viitoare, dar ºi pentru asigurarea securitãþii energetice prin
intermediul celor douã þãri. Trebuie sã amintim cã preºedintele
Putin a avertizat în numeroase rânduri cã organizaþii teroriste ºi
ale crimei organizate din Caucaz, au fãcut joncþiunea cu organizaþii
similare din Albania, Ucraina, Kosovo, existând pericolul reunirii
acþiunilor ISIS ºi Al Qaida infiltrate în masa imigranþilor musulmani
din þãrile europene.

De asemenea, Europa nu poate renunþa la programele spaþiale,
care fãrã contribuþia Rusiei ar rãmâne doar proiecte pe hartie. Mã
refer la programul EXOMARS care deja a dat semnalul de pornire
la 14 martie 2016, când racheta PROTON-M a decolat de la
cosmodromul Baikonur având la bord aparaturã ruseascã ºi
europeanã necesarã identificãrii metanului, care ar putea fi un
semn al existenþei vieþii primitive, cât ºi pentru a testa tehnologiile
de aterizare lentã în timpul unei furtuni de nisip, pe planeta Marte.
Pentru alegerea momentului lansãrii s-a avut în vedere cã, în
martie 2016, distanþa între Pãmânt ºi Marte este minimalã,
reprezentând o fereastrã care se deschide la 2 ani ºi 50 de zile,
deci urmãtoarea misiune va fi în 2018.

Referindu-ne, în acest context la proiectele militare ale Rusiei,
trebuie sã menþionãm cã, recent, ministrul apãrãrii a confirmat
finanþarea fabricãrii în serie a bombardierelor din generaþia V ºi
VI, iar din 2020 a celor din generaþia VII. Tot în acest efort de
modernizare a capacitãþilor militare, s-a trecut la refinanþarea
programului de pregãtire pentru misiuni militare a delfinilor ºi
altor cetacee în Centrul din Sevastopol. De altfel, preocupãri în
acest domeniu au ºi serviciile de informaþii navale ale SUA, care
la baza navala de la San Diego pregãtesc 100 de delfini.

(continuare în pag. 13)
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„Hristos ne-a învãþat sã ne jertfim, sã iertãm ºi sã iubim.”
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Convorbiri duhovniceºti cu
†Ioan al Banatului (VII)

A consemnat Luminiþa Cornea

Efectele atentatelor teroriste din ultima perioadã ºi starea de asediu
la care este supusã Europa, afecteazã serios industria turismului care
în unele þãri europene aduce o contribuþie serioasã la PIB.

România poate sta liniºtitã?
Conform asigurãrilor date de seful SRI la bilanþul instituþiei din

30 martie 2016 ºi mesajului adormitor al preºedintelui Iohannis,
„ar trebui sã dormim liniºtiþi cã SRI ne vegheazã somnul”.

Dar, ca sã poatã veghea la cãpãtâiul nostru, SRI are nevoie de
adoptarea unei legislaþii care sã-i permitã un control mai activ ºi
de înaltã fidelitate tehnicã a activitãþilor de zi ºi de noapte ale
cetãþenilor români, limitandu-se astfel, în numele asigurarii
securitãþii colective, drepturile ºi libertãþile dobândite cu sacrificii
umane în decembrie 1989. Cred cã SRI-ul ºi alte servicii de
informaþii româneºti ar trebui sã se axeze pe factorul uman ºi abia
apoi pe mijloacele tehnice de supraveghere ºi culegere de
informaþii, insistând pe realizarea de penetrãri informative în
interiorul organizaþiilor teroriste pentru a cunoaºte din timp ºi
preveni eventuale acþiuni, care afecteazã stabilitatea ºi securitatea
României ºi a partenerilor noºtri.

Se cunoaºte foarte bine cã în zona Orientului Mijlociu, servicile
de informaþii româneºti au avut ºi sper cã mai au ºi azi puncte de
sprijin importante, care le-ar facilita recrutarea de agenþi în locuri
ºi medii unde se pun la cale acþiuni teroriste împotriva României
ºi partenerilor noºtri euro-atlantici. Deci, expertiza noastrã ar
putea fi de folos dacã am fi solicitaþi ºi respectaþi. Dar, sunt convins
cã puternicele þãri europene, în orgoliul lor nejustificat, vor neglija
aceastã realitate, aºa cum s-a întamplat ºi cu semnalãrile primite
de la serviciile turceºti.

De altfel, este inexplicabilã atitudinea serviciilor franceze ºi
belgiene, care deºi supravegheau de multã vreme indivizii suspecþi
cã vor comite acte teroriste, nu au intervenit preventiv pentru a le
zãdãrnici planurile diabolice. De asemenea, este inexplicabilã
lipsa de penetrãri informative de calitate în mediile unde crima
organizatã se întâlneºte cu terorismul, adicã în suburbiile marilor
capitale europene.

Cum este posibil ca ISIS ºi alte organizaþii teroriste care opereazã
nestingherit în Europa sã aibã o putere mare de atracþie în rândul
cetãþenilor musulmani naturalizaþi de ani buni în aceste þãri, sau,
mai grav în rândurile miilor de tineri europeni care s-au înrolat
sub drapelul acestor organizaþii ºi au luptat în Irak, Siria, iar in
ultima perioadã comit acte teroriste în Europa? Este ciudat cã
serviciile europene nu au reuºit sã recruteze din rândul acestor
tineri agenþi valoroºi, sau sã infiltreze agenþi în aceste organizaþii
care racoleazã europeni în scopuri teroriste.

Instituþiile europene ar trebui sã analizeze temeinic acest
fenomen extrem de periculos ºi sã gãseascã soluþii la problemele
cu care se confruntã tineretul uropean: ºomajul, marginalizarea
socialã ºi culturalã, lipsa speranþei de mai bine, disperarea ºi
depresia. Sugeram în urmã cu câþiva ani, în cadrul unor seminarii
pe linie de securitate ºi luptã împotriva ameninþãrilor asimetrice,
ca MAE  ºi serviciile de informaþii din þara noastrã sã-ºi  orienteze
politica de resurse umane în direcþia selectãrii unor oameni care

sã dispunã de solide cunoºtinþe de limbi strãine de circulaþie în
Orientul Mijlociu Extins ºi Asia, cu calitãþi ºi deprinderi pentru
munca de informaþii, pentru a fi capabili sã lucreze în grupe de
intelligence multinaþionale, unde sã se coroboreze informaþiile
obþinute prin mijloace tehnice cu cele din teren. Numai aºa, atât
România cât ºi partenerii noºtri euroatlantici ar putea avea o
imagine ºi un control mai aplicat asupra eventualelor ameninþãri
de securitate ºi ar putea anticipa miºcãrile suspecþilor. Deci,
ajungem la factorul OM, care în viziunea serviciilor americane ºi
europene poate fi înlocuit cu mijloacele tehnice de supraveghere
ºi culegere de informaþii tot mai sofisticate. Se neglijeazã însã cã
omul, expertul în limbi strãine ºi decriptaj, trebuie sã prelucreze
materialul obþinut prin mijloace tehnice, deci depindem de calitãþile
profesionale ºi morale ale acestora, de loialitatea faþã de serviciul
în care lucreazã ºi faþã de þarã.

Pe fondul acestor probleme, care ne dezvãluie fragilitatea
sistemului de securitate european ºi lipsa unei legislaþii unitare în
materie, se impun urmãtoarele întrebãri:

– disfuncþiile în cooperarea serviciilor de informaþii europene
în materie de terorism sã fi  fost premeditate pentru a se justifica
eventuale mãsuri  legislative menite sã limiteze drepturile ºi
libertãþile cetãþenilor, atacându-se direct fundamentul
democraþiei?

– sã fie oare un semnal cã deficitul de democraþie sesizat de
cetãþenii europeni în funcþionarea instituþiilor sã fie acoperit ºi
justificat prin mãsuri de control  ºi supraveghere generalã ce vor
fi luate în perioada urmãtoare?

– este întâmplatoare implicarea BCE în politicile economice ºi
financiare ale þãrilor membre UE, iar la nivel naþional a bãncilor
centrale locale în impunerea propriilor politici  guvernelor?

– se preconizeazã desfiinþarea statelor naþionale, care sunt
considerate piedici în realizarea  Noii Ordini Mondiale,
federalizarea Europei fiind o soluþie  intermediarã, dar necesarã,
justificaându-se nevoia de centralizare a deciziilor  în materie de
politici economice ºi de securitate?

Dacã aºa stau lucrurile, înseamnã cã se urmãreºte discreditarea
partidelor politice ºi parlamentelor naþionale în formarea
guvernelor ºi creionarea legislaþiei economice, financiare ºi de
securitate naþionale. Aºa s-ar explica ºi ofensiva fãrã precedent a
DNA, de reþinere, arestare ºi încãtuºare a unui numãr important
de politicieni ºi, coincidenþã, într-un an electoral ºi pentru fapte
comise în urmã cu 8-10 ani, cel puþin discutabile dacã nu ridicole.
Din pãcate, instituþiile abilitate nu se preocupã sã recupereze
prejudiciile aduse economiei naþionale prin comiterea de
infracþiuni economico-financiare.

Tabloul care ni-l prezintã imaginea României ca þarã profund
coruptã, având în capul listei foºti premieri, miniºtri, parlamentari,
lideri de partid, procurori, judecãtori, primari ºi politiºti, deci
nesigurã din punct de vedere investiþional, ar putea fi o strategie
bine gânditã de oculta internaþionalã, cu ajutorul cozilor de topor
din interior, pentru a se demonstra lumii cã nu ne putem guverna
singuri, deci este nevoie de intervenþie strãina care sã asigure
managementul. Deci, sã avem parte de un guvern paraºutat de la
Bruxelles sau Washington, care sã guverneze conform intereselor
propriilor stãpâni ºi un preºedinte sau guvernator strãin, agreat
de cancelariile occidentale.

În acest context, nu trebuie sã ne mai mire atitudinea plinã de
dispreº la adresa românilor ºi guvernanþilor noºtri, exprimatã în

zeflemea de directorul firmei Hunnting and Sporting Scotland
LTD, George Richmond Eliot, care organizeazã partide de
vânãtoare în munþii României: „Da, vom ucide toþi urºii voºtri,
toate pãsãrile voastre din Delta Dunãrii, toþi cocoºii de munte, toþi
mistreþii ºi toþi cerbii. Sunteþi o þarã ieftinã, cu conducãtori ieftini,
politicieni corupþi ºi asta meritaþi.”

Afirmatiile sale jignitoare, chiar dacã reflectã crunta realitate,
au pornit de la întrebarea plinã de indignare adresatã companiei
în cauzã de d-ra. Anca T., care a fost revoltatã de fotografia unui
vânãtor englez lângã trofeul unui urs carpatin.

În asemenea situaþii ar trebui ca ambasadorul nostru de la Londra
sã reacþioneze, iar firmei sã i se interzicã vânãtoarea în þara noastrã.

Judecând la rece incidentul, dincolo de atitudinea ofensatoare
a britanicului, trebuie sã recunoaºtem cã în ultimul sfert de veac
guvernele care s-au perindat la cârma þãrii au permis jefuirea
patrimoniului economic, cultural ºi cinegetic al þãrii fãrã a interveni
ferm, devenind complici. De altfel, un studiu efectuat de americani
dezvãluie o situaþie extrem de gravã în care se aflã România: în
ultimii 25 de ani, România a pierdut mai mult decât în timpul
celor douã rãzboaie mondiale, prejudiciile cifrându-se la 1.600
miliarde de dolari, pe când pagubele ºi daunele de rãzboi plãtite
nu au depãºit 500 miliarde dolari.

Dar, vorba prietenului meu, Vasalie Mois, fost vice-preºedinte
al Senatului României, care în cartea sa În spatele uºilor deschise,
vol 7, arãta plin de amãrãciune cã „O clasã politicã, mâncatã de
cancerul corupþiei pânã în mãduva oaselor, poate sã reprezinte
cel mult, un electorat clientelar, inconºtient, imbecil ºi decrepit,
dar niciodatã nu poate reprezenta poporul”.

Închei acest material cu declaraþia recentã a ºefului diplomaþiei
ruse, Serghei Lavrov cu ocazia întrevederii la Moscova cu
omologul sãu german, Frank Walter Steihnmeir: „UE sã punã
capãt jocurilor geopolitice ºi sã-ºi uneascã eforturile cu RUSIA în
lupta împotriva terorismului, pentru a nu permite acestora sã
preia controlul continentului nostru comun” (AFP), iar
preºedintele ERDOGAN completeazã: „suntem în faþa unuia dintre
cele mai mari valuri de terorism din istoria Turciei. Vom lovi PKK
ºi ISIS.”

Ca sã încheiem într-o notã caracteristicã poporului român, de a
face haz de necaz, vã invit sã reþineþi ºi aprecierea preºedintelui
Klaus Iohannis cu ocazia vizitei efectuate în Turcia: „construirea
marii moschei în Bucureºti, va fi expresia cea mai frumoasã a
dialogului dintre þãrile noastre.”

Dar, atenþie! Turcia a promis prin vocea preºedintelui sãu, cã
pe bazã de reciprocitate va acorda României un teren pentru a
construi nu cea mai mare bisericã ortodoxã din Turcia, ci o capelã!
Bunã afacere, nu?!

Am putea aprecia cã toatã aceastã agitaþie care a cuprins întreaga
lume, inclusiv Europa, anunþa de fapt cã se aplicã, pas cu pas,
proiectul de creare a Noii Ordini Mondiale, care va asigura
guverarea planetei nu de cãtre liderii aleºi de popoare în mod
democratic, ci de elite propulsate de oculta internaþionalã, cuvintele
premierului britanic Benjamin Disraeli fiind suficient de
convingãtoare: „Lumea este condusã cu totul de alte personaje
decât cele pe care le vãd neiniþiaþii.”

În concluzie: sã fim optimiºti cã de belele nu vom duce lipsã,
iar pe viitor ne vom saluta dupã formula Salamalecum dragi
cetãþeni europeni care l-aþi rãstignit în numele lui Allah, pe
Mântuitorul nostru Iisus Hristos!

ALO! EUROPA – mai eºti a

cetãþenilor europeni?
(urmare din pagina 12)

Luminiþa Cornea: Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit, într-o
recentã conferinþã, þinutã la Timiºoara, aþi vorbit despre educaþia
creºtinã în zilele noastre.

Î.P.S. Ioan: Tema „Educaþia creºtinã, astãzi” parcã este mai
importantã decât oricând, pentru cã, dacã odinioarã mamele îºi
învãþau pruncii de pe braþele lor sã creadã în Dumnezeu, astãzi,
anumite curente încearcã sã le smulgã pruncii din braþele lor, de la
pieptul lor, pruncii pe care ni i-a dat Dumnezeu. Nimeni n-are
dreptul sã smulgã pruncul din braþele mamei pentru cã pruncul este
darul pe care i l-a dat Dumnezeu. Eu spun cã sunt al maicii mele. ªi
când eram copil, dacã mã întreba cineva „al cui eºti?”, spuneam
întâi numele mamei, apoi pe al tatãlui meu, dar, în fond, eu sunt al
lui Dumnezeu. Prin mama mea, prin maicile noastre, Dumnezeu ºi-
a extins creaþia Sa, cununa creaþiei Sale. Aºa a rânduit Dumnezeu ca
sã nu se veºtejeascã aceastã cununã a creaþiei OMUL. N-a vrut
Dumnezeu ca în aceastã cununã a creaþiei sã fie doar douã flori, un
bãrbat ºi o femeie, Adam ºi Eva. A vrut sã facã o corolã imensã,
mare ºi strãlucitoare de fii ai Sãi, ai lui Dumnezeu.

L.C.: Pentru mulþi dintre noi este greu sã recunoaºtem cã suntem
fiii lui Dumnezeu.Vã rog, Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit, sã
insistaþi asupra acestei idei cu semnificaþiile ei.

Î.P.S. Ioan: Noi nu recunoaºtem. Suntem atât de depãrtaþi astãzi
de Dumnezeu, încât noi nici nu mai simþim cã Dumnezeu ne þine
de mânã, cã El este Tatãl. Hristos aºa i-a învãþat pe Apostoli, când
L-au întrebat „Cum sã ne rugãm?” A spus „Tatãl nostru”, adicã a
vrut sã spunã: voi sã ºtiþi cã Tatãl cel ceresc vã þine de mânã, vã
poartã în mâna aceasta ºi vã aºteaptã la Porþile veºniciei.

L.C.: Vã rog, Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit, sã ne vorbiþi
despre Învãþãtorul Hristos. În acest sens, mi-am notat un citat din
Biblie  „Voi însã sã nu vã numiþi rabbi, cã unul este Învãþãtorul
vostru: Hristos, iar voi toþi sunteþi fraþi” (Matei 23, 8)

Î.P.S. Ioan: Deci Hristos este Învãþãtorul nostru. Întâiul dascãl
al omenirii este Hristos. Pot fi în dreapta profesori, în stânga
profesori, în faþã profesori, dar Unul este Învãþãtor, scris cu literã
mare. Acela este Hristos.

Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat din Fecioara Maria a fost
cunoscut în lume, mai întâi, ca Învãþãtor. El a adus acea învãþãturã
care îi conferã omului posibilitatea cunoaºterii lui Dumnezeu,
creatorul sãu. Cum i se adresau Apostolii ºi ceilalþi contemporani
Mântuitorului? Rabi, adicã „Învãþãtorule”. Deci aºa a fost întâi
cunoscut, prin cuvântul semãnat de Hristos. Ce-i învãþa? Îi dãdea
omului posibilitatea cunoaºterii lui Dumnezeu, prin cuvânt. Cât
ne-am dori noi, astãzi, sã vedem mãcar, din când în când, o
scânteie a dumnezeirii. ªi Hristos le pune în faþã contemporanilor
sãi calea ºi posibilitatea de a-L cunoaºte pe Dumnezeu.

Hristos a venit în lume întemeind astfel o ºcoalã a veºniciei.
Câte ºcoli nu sunt! Câte ºcoli n-au fost ºi n-au dispãrut în decursul
timpului! Una este ºcoala care poartã pe frontispiciul ei numele
acesta: ªcoala Veºniciei. Iatã ce a întemeiat acest Învãþãtor, Fiul
lui Dumnezeu, ªcoala Veºniciei!

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte, cum apare învãþãtura în Vechiul
Testament?

Î.P.S. Ioan: În Vechiul Testament, învãþãtura ºi înþelepciunea
sunt puse în raportare directã cu Dumnezeu. Frica de Dumnezeu
este învãþãturã ºi înþelepciune. Auziþi ce este frica de Dumnezeu?
Învãþãturã ºi înþelepciune. Hristos pune pe o nouã temelie relaþia
dintre învãþãturã ºi înþelepciune. Pentru El, la baza învãþãturii ºi
înþelepciunii stau iubirea ºi jertfa Sa.

La baza învãþãturii ºtiinþelor pozitive stau, întâi de toate, alfabetul
ºi, apoi, „cuvioasa” artimeticã, când am început sã adunãm câte
unul, câte douã beþiºoare... Dar iatã cã la temelia învãþãturii ºi
înþelepciunii, Hristos pune iubirea ºi jertfa Sa. Prin urmare,
Hristos nu pune la baza învãþãturii Sale Teorema lui Pitagora ºi nu
vorbeºte despre geometria euclidianã º.a.m.d. Substanþa învãþãturii
lui Hristos este iubirea ºi jertfa Sa care nu sunt termeni abstracþi.
Aºa cum putem pune mâna pe cineva de lângã noi ºi-l simþim cã
este real, tot aºa este ºi cu iubirea ºi jertfa. Ele sunt tot lucruri
tangibile, însã nu cu degetul, cu raþiunea, cu mintea datã de
Dumnezeu omului. Nu cred cã nu aþi atins cu degetul inimii
iubirea unui semen sau jertfa unui semen pe care a fãcut-o pentru
tine vreodatã.

Hristos a învãþat mulþimile de oameni, în sinagogã, pe Muntele
Fericirilor, pe malul Galileii, dar ºi de pe Cruce. Aici a grãit una
dintre cele mai importante învãþãturi pe care a vrut sã le lase
oamenilor ºi anume aceea despre iertare. Pentru Hristos, crucea a
fost un altar de jertfã, dar ºi ultimul amvon din viaþa Sa pãmânteascã.

Iatã deci, la început, S-a descoperit oamenilor ca Învãþãtor ºi ultimul
amvon, de pe care a vorbit lansând ideea iertãrii, a fost crucea.
Hristos ne-a învãþat sã ne jertfim, sã iertãm ºi sã iubim. Aceste
virtuþi stau la baza învãþãturii creºtine: jertfã, iertare ºi iubire.

L.C.: Dar, de la începutul începuturilor existã aceste virtuþi,
Înaltpreasfinþite Pãrinte? Vã rog ...

Î.P.S. Ioan: Verbele „a învãþa” ºi „a educa” au apãrut chiar în
zorii culturii ºi civilizaþiei, la popoarele antice. Deci aceste verbe n-
au apãrut în dicþionarele limbii române, cumva în perioada
interbelicã, ci în îndepãrtatele civilizaþii ale lumii. Astfel
învãþãmântul a fost vectorul care a dat sens unei culturi. Iatã ce
face învãþãmântul! Dã sens culturii unui neam, a unei civilizaþii.

Oamenii de culturã, oamenii de ºtiinþã sunt aceia care iau pe
umãrul lor planeta noastrã ºi ei o miºcã în univers. Noi cu toþii,
acum, credem cã întreg pãmântul se învârte în jurul soarelui, aºa
este, însã planeta noastrã, civilizaþia noastrã este purtatã în univers
de cei care sunt dascãli la toate nivelele, începând de la cei mai
mãrunþei ºi pânã la cei de înaltã clasã.

De-a lungul vremii, s-a dovedit cã setea de cunoaºtere ºi de cãutare
a adevãrului a fost un element de progres, chiar dacã s-au întâmplat
ºi unele contestãri, câte o datã. Aici trebuie sã ne facem ºi noi un pic
de pocãinþã. De multe ori, din lipsã de cunoaºtere a noastrã, a
oamenilor bisericii, am privit cu scepticism anumite descoperiri ale
ºtiinþei care, practic, nu fac altceva decât sã mai aprindã o scânteie în
univers, sã mai vedem mãreþia lui Dumnezeu. Orice mare
descoperire ºtiinþificã este o scânteie, este un fulger prin care
Dumnezeu ne mai aratã încã ceva din mãreþia creaþiei Sale.

Nu numai noi preoþii sãvârºim o sfântã liturghie. Sunt fizicieni
care cerceteazã spaþiile subatomice, sunt astrofizicieni care
scruteazã elementele universului. Aceºtia, ºi ei, aduc o liturghie
lui Dumnezeu, pe altarul ºtiinþei.

Cunoaºterea s-a îndreptat, pe de o parte, spre cercetarea lumii,
a legilor fizicii ºi ale biologiei, iar, pe de altã parte, spre cãutarea
adevãrului existenþial al omului ºi al vieþii, în general. Iatã cei doi
vectori de cunoaºtere ai omului, cunoaºterea fizicã, biologicã ºi,
în primul rând, cunoaºterea omului în general, de unde vine ºi
încotro se duce.

L.C.: Foarte interesantã este aceastã cunoaºtere de sine a omului.
Vã rog sã insistaþi...

Î.P.S. Ioan: Scriam într-un articol, cam de multiºor, de vreo
doi ani, care a fost prima descoperire a omului asupra sa. ªtiþi ce
a descoperit omul mai întâi la sine? Mai întâi, omul a descoperit
inima ºi mai târziu, mai târziu ºi-a descoperit creierul. Aceºtia au
fost primii paºi în descoperirea omului. Începuse deja sã exploreze
mediul înconjurãtor, dar a început sã se... exploreze ºi pe sine.
Mai întâi a spus: aici este inima. Muuult mai târziu: aici este
mintea mea. Iatã cum a apãrut, chiar în zorii civilizaþiei, setea de
adevãr a omului. Omul, coroana creaþiei, cãzând din înãlþimea la
care îl aºezase Dumnezeu, a încercat, prin puterile sale, sã ajungã
din nou în paradisul pierdut. Dar întunericul se aºezase în mintea
sa ºi omul nu mai putea afla singur calea, adevãrul ºi viaþa.

Vedeþi ce s-a întâmplat cu omul cãzut în pãcat? A pierdut calea,
a pierdut adevãrul ºi, în ultima instanþã, a pierdut viaþa. Pierduse
ºi calea, ºi adevãrul, ºi viaþa, adicã îl pierduse pe Dumnezeu,
creatorul sãu.

Hristos îl învaþã pe om cum sã gãseascã acea cale spre adevãr.
Aceasta îl va face liber, adicã nemuritor. Iatã ce ºcoalã a întemeiat
Hristos pe pãmânt! ªcoala Nemuririi. Adevãrul te face liber ºi
nemuritor. Iatã când afli elementele esenþiale, adevãrul dupã
Hristos, înseamnã cã începi sã fii ºi tu ºcolar în ºcoala lui Dumnezeu.

L.C.: Foarte interesant ceea ce spuneþi, Înaltpreasfinþite Pãrinte!
Absolut inedit. Vã rog sã continuaþi.

Î.P.S. Ioan: Binecuvântat sã fie Dumnezeu cã toþi cei ce vor citi
aceste rânduri vor purta pe piept un ecuson, pe care scrie „elev la
ªcoala Nemuririi”. Este ºcoala ce nu se sfârºeºte niciodatã. La
aceastã ºcoalã nu se dã diplomã nici de licenþã, nici de doctorat.
ªcoala Nemuririi are ºi ea etapa ei, aici, pe pãmânt, apoi, cum am
spune, ciclul superior este în Împãrãþia lui Dumnezeu, în Cer.
Binecuvântat sã fie Dumnezeu cã am trecut primul examen ºi am
intrat pe porþile acestei ºcoli a nemuririi. Sã ne ajute Dumnezeu ca
atunci când va fi trâmbiþa îngerului, sã fim chemaþi la celãlalt
ciclu al ºcolii nemuririi, în Împãrãþia lui Dumnezeu, pentru cã nu
Hristos a întemeiat ºcoala durerii, ci a întemeiat ºcoala la care
suntem cu toþii, aceea a veºniciei. Ce fel de veºnicie?

În ºcoala noastrã creºtinã, tânãrul trebuie conºtientizat cã sensul
învãþãturii creºtine este îndreptat cãtre nemurire, cãtre veºnicie. Ce
fel de veºnicie? Aceasta rãmâne la alegerea ta. Dacã vrea cineva „sã
se lepede de sine, sã-ºi ia crucea ºi sã-Mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34).
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Ciorogârla este un sat, reºedinþa comunei cu acelaºi nume,

aflat de-o parte ºi de alta a rîului Ciorogârla, la micã distanþã de

Capitalã, spre nord-vest de Bucureºti. A fãcut parte din judeþele

Ilfov ºi Giurgiu, iar acum þine administrativ de primul dintre ele.

Când ºi de unde au venit bulgarii în Ciorogârla? Iatã o enigmã

a istoriei acestei localitãþi ce meritã a fi dezlegatã. Dupã cum am

spus, satul Ciorogârla, este strãbãtut de la nord la sud de pârâul

cu acelaºi nume, care îl împarte în douã zone: pe malul stâng s-a

format cãtunul numit „Sârbi” populat cu bulgari, iar pe cel drept

cãtunul  „Români”, populat, se înþelege, de etnici români. Dupã

cum se observã de la bun început ne aflãm în prezenþa unei

confuzii terminologice – sârbi = bulgari – care persistã ºi astãzi

în majoritatea localitãþilor din apropierea Bucureºtiului (Popeºti-

Leordeni, Jilava, Domneºti, Ciorogârla, Chiajna, Giuleºti Sârbi

etc.), neexistând o explicaþie plauzibilã a acestei denumiri. O

legendã spune cã etnicii bulgari, când au migrat, s-ar fi declarat

drept „sârbi” pentru a nu fi urmãriþi de autoritãþile turceºti, aspect

pe care nu-l împãrtãºim, dacã avem în vedere  declaraþiile

respectivilor cetãþeni fãcute în faþa autoritãþilor române.

Dar ce a determinat aceastã migrare a unor bulgari ºi chiar

sârbi în teritoriul românesc? Motivaþia trebuie cãutatã în condiþiile

socio-politice din þãrile de origine ale etnicilor sud-dunãreni,

unde regimul opresiv al autoritãþilor turce, cât ºi desele rãzboaie

ruso-turce au înrãutãþit starea populaþiei din teritoriile sub

suzeranitate otomanã. În acelaºi timp, în Þara Româneascã datoritã

repetatelor epidemii de ciumã din secolul al XVIII-lea ºi începutul

secolului al XIX-lea s-a produs un evident declin demografic, cu

urmãri directe asupra volumului forþei de muncã necesarã lucrãrii

pãmântului, ceea ce i-a determinat pe domnitorii vremii sã adopte

o atitudine binevoitoare ºi chiar încurajatoare faþã de aceºti

imigranþi. Dar, cei mai interesaþi au fost moºierii, în special cei

din apropierea marilor oraºe care, pe lângã un nesperat surplus

de braþe de muncã au sesizat oportunitatea îmbunãtãþirii structurii

producþiei agricole prin dezvoltarea culturilor legumicole ºi de

zarzavaturi în care bulgarii erau recunoscuþi practicieni. Ca

urmare, ei le-au acordat gãzduire pe proprietãþile lor, dându-le

terenuri pentru construirea de locuinþe, iar mai târziu au beneficiat,

alãturi de populaþia autohtonã, de împroprietãrirea cu pãmânt.

În comuna Ciorogârla, dupã cum rezultã din unele date ºi

Când ºi de unde au venit bulgarii la Ciorogârla?
Niculae STOICAinformaþii, primii bulgari sunt semnalaþi pe la începutul secolului

al XIX-lea. Astfel dintr-o Catagrafie a Ilfovului din anul 1810

aflãm cã: Satul Dârvari (aparþinãtor comunei Dârvari-

Ciorogârla) are 28 de case, cu 44 de bãrbaþi ºi 45 de femei,

amestecaþi români ºi sârbi. De asemenea, în aceeaºi perioadã,

generalul Constantin Varlaam proprietarul moºiei Ciorogârla, ar

fi adus 40 de familii de bulgari, originari din comuna Ileana, pe

care le-a aºezat pe malul stâng al pârâului Ciorogârla, unde au

constituit cãtunul Sârbi de care am amintit. Dar venirea bulgarilor

a continuat sporadic pânã spre începutul secolului al XX-lea.

Studiul actelor de stare civilã ale comunei Dârvari-Ciorogârla,

din perioada 1865–1910, ne-a oferit rãspunsul la punctul al doilea

al enigmei noastre ºi anume: De unde au venit bulgarii la

Ciorogârla? Din documentele menþionate a rezultat cã aceºti

etnici au migrat, în principal, din douã localitãþi bulgare aflate la

sud de Ruse, în apropierea oraºului Velico Târnovo respectiv,

Ileana ºi Iacoviþa (în bulgarã Elena ºi Iacovþi), câteva din

documentele de stare civilã prezentate în continuare fiind relevante

în acest sens (BJAN Ilfov, Fond Starea Civilã, Comuna Dârvari-

Ciorogârla).

Astfel, la data de 29 noiembrie 1885, se oficia cãsãtoria lui

„Petre Stoean,  religie ortodoxã, de ani 25, grãdinar, domiciliat

în comuna Ciorogârla-Dârvari, fiul major al lui Stoean Simion

ºi al Mariei Stoean Simion, din Bulgaria, comuna Ileana, cu

Domniºoara Anica Savu de ani 18, domiciliatã în comuna

Ciorogârla-Dârvari, fiica lui Savu Paraschiv ºi al Mariei Savu

Paraschiv.”

În anul 1886, la data de 30 noiembrie, se încheia cãsãtoria

dintre „Staicu Tudor,  religie ortodoxã, de  profesie grãdinar,

nãscut în Bulgaria, comuna Ileana, în anul 1854 ºi domiciliat în

cãtunul Dârvari, comuna Ciorogârla Dârvari, fiul major al D-

lui Tudor Iordan de ani 80 ºi al D-nei Iordana de ani 78, ambii

de profesie plugari ºi domiciliaþi în comuna Ileana Bulgaria.”

La data de 1 iulie 1889, se încheia cãsãtoria „D-lui Dumitru

Petcu nãscut în Bulgaria comuna Iacoviþa în anul 1872, domiciliat

în cãtunul Dârvari fiul lui Petcu Hristea ºi al Pichi cu D-ºoara

Neacºa Dumitru nãscutã în cãtunul Dârvari, fiica lui Dumitru

Savu ºi Sultana.”

Din actul de naºtere al copilului Ivan Rade Ivanoff, nãscut în

Ciorogârla la 4 aprilie 1901, rezultã cã este „Fiu a D-lui Rade

Ivanof, în vârstã de ani 37, de naþionalitate bulgar ºi supus

bulgar ºi al D-nei Dumitra Rade Ivanof în vârstã de ani 28,

ambii de profesie grãdinari, cu domiciliul în cãtunul Ciorogârla.”

La data de 20 noiembrie 1901 se încheia cãsãtoria între: „Velciu

Vâlcoff de naþionalitate bulgar, în vârstã de ani 28, de profesie

grãdinar, nãscut în comuna Ileana, plasa Ileana, Eparhia

Târnovo Bulgaria, la anul 1873 ºi domiciliat în comuna

Ciorogârla-Dârvari. Fiu major al al D-lui Velciu Hristoff ºi al

decedatei Stoianca Velciu, domiciliaþi în comuna Ileana Bulgaria

[...] ºi Domniºoara Zinca Ghiþã Dumitrache în vârstã de ani

24, fãrã profesie, nãscutã în comuna Ciorogârla la anul 1877 ºi

domiciliatã tot în comuna Ciorogârla. Fiica majorã a D-lui

Ghiþã Dumitrache în vârstã de ani 64 ºi a D-nei Maria Ghiþã

Dumitrache în vârstã de ani 60, ambii de profesie plugari, cu

domiciliul în comuna Ciorogârla.”

Dupã cum se observã, în urmãtoarele decenii dupã venirea

bulgarilor pe aceste meleaguri, s-au produs cãsãtorii mixte între

români ºi bulgari ceea ce a grãbit procesul de omogenizare a

acestor comunitãþi, astãzi deosebirile dintre ele, în ceea ce priveºte

afinitãþile, limba, portul ºi obiceiurile fiind de domeniul trecutului.

Cert este un lucru, spre sfârºitul secolului al XIX-lea, la

Ciorogârla etnicii bulgari încã se exprimau în limba maternã.

Acest lucru rezultã din Atlasul lingvistic al teritoriului dacoromân

(Harta nr. 67) întocmit de filologul german Gustav Weigand, în

care sunt menþionate ºi unele localitãþi din jurul Bucureºtiului în

care se vorbea limba bulgarã, respectiv la: Copaci-Bila, Epureºti,

Popeºti-Leordeni, Jilava, Domneºti, Ciorogârla, Chiajna,

Bãneasa, Tunari, Brãneºti, Fundulea, Seivoiu, Pârlita, Codreni,

Plãtãreºti, Frumuºani.

Venirea bulgarilor grãdinari pe aceste locuri a avut un efect

pozitiv pe plan ocupaþional întrucât localnicii ºi-au dat seama de

importanþa economicã a grãdinãritului ºi pe lângã producþia

cerealierã clasicã au trecut la practicarea pe scarã largã a acestei

activitãþi,  care le-a creat posibilitatea obþinerii unor câºtiguri

substanþiale prin valorificarea produselor pe piaþa bucureºteanã,

bunãstarea locuitorilor cunoscând o creºtere constantã.

Suntem în prag de alegeri iar aerul freamãtã de

nestâmpãrul candidaþilor. Votanþii sunt asaltaþi cu

promisiuni. Ca la noi, grijile sunt împãrþite: aleºii înainte,

alegãtorii dupã. Câteva pãþanii electorale din Bolintinul

de altãdatã ne conving, dacã mai era nevoie, cã „Vreme

trece, vreme vine, / Toate-s vechi ºi nouã toate;”.

Era anul 1926 ºi principele Carol tocmai renunþase –

„definitiv”! – la orice pretenþie la Tronul României ºi

bunurile Casei Regale. Urma sã se numeascã Carol

Caraiman.

În aceeaºi vreme, Bolintinul se pregãtea de alegeri

locale (BJAN Ilfov, Fond Prefectura Judeþului Ilfov, 43/

1926). Pentru cele nouã locuri de consilieri ºi trei

supleanþi concurau douã liste. Una, sub semnul „uã barã

horizontalã în lungime de un centimetru”, a

simpatizanþilor Partidului Naþional Liberal, aflat la

putere, oferea alegãtorilor nume precum Athanasie ªt.

Bolintineanu (cap de listã), Vasile Radu Manolache,

ªtefan D. Cristescu sau Gheorghe Oprea Cârstoi (Ibidem,

f. 4). Cealaltã, sub semnul „douã puncte”, dar mai cu

seamã reprezentând Partidul Naþional Þãrãnesc, venea

cu oameni precum Constantin I. Dumitrescu (cap de

listã), Nae Niþã Zinca, Nae M. Maciolcu sau Ioan

Ulmeanu (Ibidem, f. 10). Persoane bine cunoscute acelor

vremi, al cãror nume încã rezoneazã în amintirea noastrã.

Biroul de votare era organizat în ªcoala Veche ºi avea

preºedinte pe Alexandru Dan, asistat de notarul ªtefan

Rãdulescu, patru delegaþi ºi patru membri. Deschis la

ora opt, în dimineaþa zilei de 19 februarie, la închidere

consemna participarea a 633 de votanþi din cei 774

înscriºi. Prima listã (P.N.L.) adunase 288 de voturi, cea

de a doua 257, iar 88 fuseserã anulate (Ibidem, f. 19).

Urmarea? Balotaj, pentru cã funcþiona regula majoritãþii

absolute, adicã era necesar ca jumãtate plus unul din

numãrul votanþilor sã susþinã o listã pentru a fi declaratã

învingãtoare.

Deznodãmântul este reprogramat pentru 26 februarie.

Între timp reclamaþiile încep sã curgã.

Cãtre preºedintele Biroului: „Subsemnatul Vasile

Dincescu-Bolintin, avocat, reprezentantul opoziþiei

unite, am onoare a vã ruga sã binevoiþi ca la despuerea

scrutinului delegaþii noºtri sã asiste ºi sã controleze

voturile – conform legei – pentru ca astfel sã nu se

adevereascã versiunea lansatã de adversari, candidaþi ai

guvernului, cã Domnia Voastrã la despuerea scrutinului

nu veþi tolera pe delegaþii noºtri la controlul voturilor,

ba ceva mai mult îi veþi elimina cu soldaþii din salã”.

(Ibidem, f. 22)

Cãtre acelaºi: „Azi noapte s-au furat 200 buletine de

vot, aºa cum sunt de la tipografie, s-au ºtampilat cu

ºtampila Primãriei ºi s-au distribuit la 200 alegãtori din

aceastã comunã, având pecetea votat pusã pe lista No. 1

a d-lui inginer Bolintineanu”. (Ibidem, f. 27) Pentru

împiedicarea fraudei, Constantin Dumitrescu, Nae Niþã

Zinca ºi ceilalþi petenþi solicitau ca în ziua votului sã se

folosescã tuº roºu sau violet.

Din cealaltã parte se invocã nereguli la întocmirea listei

opoziþiei: doi candidaþi sunt rude, doi dintre delegaþi

sunt chiar fraþi (Apostol), unul nu are numele înscris

corect (Dana), iar un altul nici mãcar nu figureazã pe

listele electorale (Cristache Alecu Ghimpe). (Ibidem, f.

29) Chestii de formã!

Scrutinul programat pentru 26 februarie îl are ca

preºedinte al Biroului de votare pe I.N. ªtefulescu, asistat

de P. Dobrescu. Participã un numãr de 655 bolintineni.

Lista nr. 1, a ing. Bolintineanu, strânge suficiente voturi

pentru a fi declaratã câºtigãtoare (342), pe când opoziþia

primeºte doar 292. Alte 21 de voturi sunt anulate.

(Ibidem, f. 31r-v)

Contestaþia învinºilor, adresatã Prefecturii judeþului,

este imediatã ºi acuzã fraudarea alegerilor. Se reproºeazã

refuzul de a se folosi tuº de altã culoare, prinderea în

flagrant (cu trei buletine mãsluite) a locuitorului Ionicã

Zamfirescu, refuzul preºedintelui Biroului de a se

confrunta lista cu numãrul celor care au votat cu numãrul

voturilor depuse în urnã, ca ºi unele relaþii de rudenie

între candidaþii listei învingãtoare. (Ibidem, f. 40r-v)

Poate pãrea surprinzãtor, dar plângerii i se dã curs de

cãtre Prefecturã, pierzând însã definitiv la apelul fãcut

Ministerului. Ca urmare, Consiliul Local al comunei

Bolintinul din Vale este validat: ºapte consilieri de pe

lista nr. 1 (Ath. ªt. Bolintineanu, ªtefan Teodorescu,

Vasile Manolache, ªtefan Cristescu, Marin Rizea, Ghiþã

Cristea, Vasile Ioniþã), doi de pe lista nr. 2 (Constantin

Dumitrescu, Gheorghe Pârvãnescu) ºi trei supleanþi: doi

ai puterii (Ilie Fãnicã, Ioniþã Negoiþã) ºi unul al opoziþiei

(Nae Niþã Zinca zis Crudu). (Ibidem, f. 58) Întruniþi în

aceastã formulã, în ºedinþa din 12 aprilie 1926, îl vor

alege ca primar pe unul dintre cei mai buni administratori

bolintineni din toate timpurile, inginerul Athanasie ªt.

Bolintineanu (Ibidem, f. 64).

Ceva mai târziu, anul 1929 debuta cu o straºnicã bãtaie

între consilieri. Nae Niþã Zinca zis Crudu îl lua la palme

pe Marin Mincu Dobriºan. Primul reproºa dezvãluirea

discuþiilor unei ºedinþe (secrete pe atunci), iar al doilea

replica cã „face ce vrea el” ºi-l reclama la Preturã,

Prefecturã ºi Minister. Mai este nevoie sã precizãm cã

erau din partide diferite? Aplanarea conflictului a

necesitat timp ºi multe intervenþii. (BJAN Ilfov, Fond

Prefectura Judeþului Ilfov, 28/1929, f. 78).

Funcþiona atunci la Bolintinul din Vale o Comisiune

Interimarã, menitã sã administreze comuna pânã la

organizarea de alegeri locale. Vechiul primar, Athanasie

ªt. Bolintineanu ºi Consiliul Local, cel ales la 1926,

fuseserã suspendaþi printr-o decizie, doveditã ilegalã, a

Prefecturii din 28 august 1928. (Ibidem, f. 38)

Roata se învârtise, dar asta nu însemna cã bolintinenii ºi

aleºii lor nu îºi vedeau de treabã: pentru combaterea speculei

se stabileau preþuri maximale (10 lei pâinea neagrã de 1 kg,

12 lei cea albã; 45 lei/kg carnea vitã cal. I; 40 lei/kg carnea

porc cal. I; 70 lei/kg de unturã etc.), se luau mãsuri

împotriva epidemiei de antrax ºi pentru curãþirea de

noroi a strãzilor pavate cu piatrã cubicã, se expropria

din terenul familiei Scurtescu pentru mãrirea cimitirului

comunal, se arendau drepturile de a deþine cârciumi ºi a

vinde bãuturi alcoolice, se stopau abuzurile fãcute de

medicul veterinar în bâlci, se rezolva chestiunea localului

preventoriului TBC, antrepriza Bidirici fãcea reparaþii

ºcolii. Negoþul mergea bine, în bâlci numãrul animalelor

vândute fiind în creºtere; numai porci, în aprilie 1929 se

vânduserã 88, iar în mai 210.

Încheiem acest periplu bolintinean cu o ºtire de

actualitate, atunci ca ºi acum: la 4 noiembrie 1929,

Prefectura judeþului Ilfov înregistra cererea pentru

executarea unui „plan de sistematizare al comunei noastre

Bolintin din Vale, dupã indicaþiunile care le vom da, având

în vedere interesele edilitare, sistematizarea ºi dezvoltarea

acestei comune. Aceastã lucrare de sistematizare este

apsolut necesarã ºi imperios cerutã pentru dezvoltarea ºi

îmfrumuseþarea Comunei ºi în consecinþã vã rugãm a

dispune ca executarea planului sã înceapã imediat”

(Ibidem, f. 146). Semnau pentru primul PUG al localitãþii:

ªtefan Dincescu (preºedinte Comisiune) ºi membrii:

Gheorghe N. Pârvãnescu, Costea Alecu Ghimpe,

Constantin Apostol, Marin Mincu Dobriºan, Nae Niþã

Zinca, Constantin Marin Niþã, Nae M. Maciolcu ºi

Constantin C. Trãistaru.

Electorale
Vasile GRIGORE
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ÎNTREGIRI LA BIBLIOGRAFIA
PROFESORULUI NICOLAE CARTOJAN
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Florin Colonas,

Scrisorile, pe care doreaþi sã le împrumutaþi, nu se gãsesc încã

în Bibliotecã, au fost comandate, dar n-au sosit încã. Îndatã ce

vor sosi vom cãuta sã vi le trimitem.

Fiindcã poate vã trebuie de urgenþã Convorbiri literare cu

articolul d[omnu]lui Lapedatu m-am gândit sã vi le trimit la

Vãleni.

Vã trimit, în acelaº[i] timp ºi o chitanþã pe care veþi binevoi sã

o iscãliþi. Din Kosek nu avem decât numai volumul I.

Aº fi dorit sã vã trimit ºi Steaua Dunãrii, dar mi s-a spus cã

fiind socotitã ca gazetã, nu se poate împrumuta.

Manuscrisul trimis de d[umnea]voastrã s-a aprobat alaltãieri

de secþiunea istoricã, a rãmas sã se treacã acum prin plen ceea ce

se va face, probabil, vinerea viitoare.

Îndatã ce se va împlini ºi formalitatea aceasta, memoriul va fi

trimis la tipar.

Am întrebat la Socec despre volumul d[umnea]voastrã, dar ni

s-a rãspuns cã vom avea luni rãspunsul precis.

Cât priveºte Învãþãturile lui Neagoe eu sunt bucuros sã fac

colaþiunea, însã nu o pot da gata decât pe la sfârºitul lunii sau

începutul lui ianuarie.

Acum sunt ocupat ºi cu ºcoala, dar în vacanþã îmi voi consacra

bucuros câteva dimineþi acestui lucru, cu o singurã condiþie, sã-

mi îngãduiþi a nu primi nici o rãsplatã de la cel ce face atâtea jertfe

pentru cultura noastrã.

E singurul chip în care-mi pot arãta recunoºtinþa pentru câte

lucruri bune am învãþat de la d[umnea]voastrã.

Mã folosesc de prilejul ce mi se înfãþiºeazã acum pentru a vã

ruga sã primiþi respectuoasele mele urãri pentru ziua numelui

d[umnea]voastrã.

Sã vã dãruiascã Dumnezeu viaþã lungã ºi norocitã pentru a

vedea înfãptuirea ºi triumful desãvârºit al idealului ce urmãriþi.

Al d[omniei]voastre recunoscãtor elev,

N. Cartojan

*

Bucureºti, 30 decembrie 1909

Mult stimate domnule profesor,

Vã trimit cam târziu foile 135–137 inclusiv din manuscriptul

2602 (Veþile Sfinþilor). Aº fi dorit sã vi le trimit cât mai curând,

dar n-am avut libere decât dimineþile din vacanþa aceasta, dupã

masã e cu neputinþã de lucrat ceva în afarã de serviciul Academiei.

Acum am început a colaþiona manuscriptele din Învãþãturile

lui Neagoe, luând ca bazã textul tipãrit în 1843. Cred cã la sfârºitul

vacanþei va fi gata.

Anul 1910, care vine acum, dea Dumnezeu sã ne aducã de la

d[umnea]voastrã, domnule profesor, cele mai frumoase lucrãri,

iar ideile semãnate de d[umnea]voastrã în atâtea discuþii sã

rodeascã cât mai mult, spre binele neamului.

Al d[umnea]voastrã devotat,

N. Cartojan

*

Bucureºti, 9 ianuarie 1911

Mult stimate domnule profesor,

Vã trimit pentru Neamul Românesc  o parte din scrisorile lui

Bolintineanu2, copiate dupã manuscriptul nr. 235 din Biblioteca

Academiei Române.

Aº fi dorit sã vi le pot trimite pe toate acum, dar mã opreºte

datarea câtorva scrisori, dintre care una cade, dupã cum bãnuiesc,

la sfârºitul anului 1857 sau începutul anului 1858, adicã imediat

dupã acestea pe care vi le trimit acum.

Pentru a ridica interesul unor scrisori mai banale, m-am gândit

sã le adnotez pe cât se va putea mai bogat.

La sfârºitul scrisorilor am de gând sã adaog o listã cronologicã

a operelor lui Bolintineanu, precum ºi o bibliografie a studiilor

fãcute asupra lui.

Anul, care începe acum, dea Dumnezeu, domnule Iorga, sã

însemne un non triumf pentru munca d[omniei]voastre pe tãrâmul

culturii ºi vieþii naþionale româneºti. Izbândã frumoasã în alegeri.

Al d[omniei]voastre devotat,

N. Cartojan

[P.S.]

Dacã se poate prima corecturã a scrisorilor lui Bolintineanu aº

dori sã o fac eu.

*

Bucureºti, sâmbãtã, 4 august [1912]

Mult stimate domnule Iorga,

Am copiat documentul latinesc, pe care mi l-aþi indicat

d[umnea]voastrã, dar, cum e scris într-o latineascã medievalã cu

multe prescurtãri ºi caractere paleografice, am început sã-l

colaþionez cu Caracaº.

Luni, terminând colaþiunea, vi-l vom trimite.

Vã rog sã mã scuzaþi cã am întârziat atâta cu trimiterea copiei,

dupã masã e suspendat serviciul la Academie ºi nici unul dintre

funcþionari nare libertatea de a lucra în Bibliotecã.

Nu ºtiu dacã copia pe care v-am adus-o la Vãleni a [i]eºit

bunã. Eu miam dat toatã silinþa sã fie exactã, dar n-am avut

vreme sã o revizuiesc.

Dacã e nevoie de o confruntare cu originalul sunt la dispoziþia

d[umnea]voastrã.

Unul dintre auditorii de la Vãleni îmi face ºi mie în Românul o

dare de seamã destul de amãnunþitã, dar îmi pune pe seamã

câteva exagerãri, confuzii ºi contradicþii pe care nu le-am fãcut.

Primiþi vã rog, domnule profesor, expresiunea sentimentelor

mele de înaltã stimã,

N. Cartojan

Originalele acestor epistole, inedite, se aflã la Biblioteca

Academiei Române, Corespondenþã cãtre Nicolae Iorga,

Volumele 159, f. 162r.–163r.; 157, f. 72r.–73r.-v; 155, f. 257r.–

258r.; 175, f. 74r.–75r. ºi 201, f. 443r.–444r.-v.

1 Învãþãturile lui Neagoe Vodã Basarab cãtre fiul sãu Teodosie.

Cu o prefaþã de N. Iorga. Vãlenii de Munte, [Editura societãþii

„Neamul Românesc”], 1910, VIII + 336 pagini.
2 Nicolae Cartojan – Scrisori ale lui D. Bolintineanu dupã

întoarcerea din exil, [I], în Neamul Românesc Literar, 3, nr. 3, 30

ianuarie 1911, p. 42-47; [II], 3, nr. 4, 6 februarie 1911, p. 61-64;

[III], 3, nr. 5, 13 februarie 1911, p. 78-79; [IV], 3, nr. 19, 22 mai

1911, p. 290-293; [V], 3, nr. 20, 29 mai 1911, p. 316-320; [VI],

3, nr. 21, 5 iunie 1911, p. 333-336.

În marea categorie a
colecþiilor ºi a colecþionarilor
intrã ºi aceea a celor care se
pasioneazã pentru insigne.
Acestora dorim sã le
semnalãm apariþia unui
volum extrem de elegant,
tipãrit în condiþii grafice cu
adevãrat excepþionale ºi care
pe 240 de pagini, pe hârtie
cretatã ºi un numãr de 866
de imagini color are drept

temã Insignele militare ºi socio-politice româneºti (1859-1947),
ai cãrei autori sunt doi reputaþi colecþionari, Adrian Lazãr ºi
Bogdan Stambulin.

Alãturi de ordine ºi medalii, insignele militare constituie o
parte importantã a faleristicii. O perioadã de mare importanþã o
prezintã perioada domniei regelui Carol al II-lea (1930-1940).
În acest deceniu au apãrut un mare numãr de insigne militare,
circa 90% din cele cunoscute. De fapt, nu este de mirare, regele
Carol al II-lea a patronat confecþionarea celor mai elegante
uniforme militare (în mod special cele de galã), a sprijinit editarea
unor ediþii bibliofile, a încurajat tipãrirea de emisiuni filatelice
deosebite, a bãtut medalii de o mare importanþã esteticã ºi
numismaticã, a încurajat sportul, a fost un mare pasionat ºi
colecþionar de tablouri.

Între cele mai apreciate insigne, dar ºi între cele mai rare erau
aºa numitele „Insigne de regiment” sau „Insigne de 7 ani”, care,
spre deosebire de cele ruseºti mai vechi cu 15 ani, se acordau
doar ofiþerilor activi, care serviserã mai bine de ºapte ani, fãrã

întrerupere, în acelaºi regiment. Proiectul fiecãrui tip de insignã
era aprobat de însuºi Carol al II-lea, care primea un exemplar,
devenind astfel un colecþionar notabil, pasiunea sa pentru diverse
colecþii fiind binecunoscutã. În general, insignele din aceastã
categorie trebuiau sa fie de formã ovalã, sa fie confecþionate din
argint ºi sa aibã inscripþionatã cifra romanã VII. Era, desigur, o
onoare acordarea unei asemenea distincþii. Dar, cârcotaºii,
invidioºii, cei de pe margine, au gãsit imediat o formulã de
persiflare a celor merituoºi, pe care i-au catalogat ca fiind distinºi
cu... „Rãbdarea mãgarului”.

Parcurgerea filelor, cu text ºi imagini, care de care mai atractive,
ne poartã prin lumea insignelor, începând de la cele premilitare,
ale voluntarilor din primul rãzboi mondial (fiecare insignã avea
ºi un brevet, de asemenea reprodus), fotografii care te fac sa
petreci ore bune rãsfoind aceastã lucrare ºi sã fii încântat chiar
dacã habar nu ai de aceste distincþii ºi de valoarea lor. Sigur, în
cazul cunoscãtorilor problema care se pune este alta. În acest caz
are loc o verificare ºi o completare a cunoºtinþelor, de o punere la
punct a organizãrii propriei colecþii ºi de ce nu, a orientãrii ei.

Fastuoase insignele „Ofiþerilor în Rezervã ºi Retragere Carol
al II-lea”, apoi cele de „Regiment” din diverse locuri: Bacãu,
Tecuci, Constanþa. Urmeazã, apoi, ca la o virtualã paradã diferitele
arme: Infanterie, cavalerie, Aviaþie (de o mare spectaculozitate),
cu subdiviziuni artilerie antiaerianã, observatori, piloþi de
hidroavioane, paraºutiºti, piloþi de pe avioanele IAR-81 (avion
de bombardament în picaj, construit la Braºov), planorism,
membrii ai Aeroclubului Regal.

Un alt capitol trateazã distincþiile cavaleriei, cuprinzând ºi
echipa naþionalã de cãlãrie. Sã nu uitãm cã la Olimpiada din
1936, de la Berlin, România a cucerit un loc trei (medalie de

bronz) prin maiorul Lang.
O armã care este între militãrie ºi sport – Vânãtorii de munte,

este bine reprezentatã, inclusiv prin aplicarea pe copertã a insignei
batalionului 2 Vânãtori de Munte, cu sediul la Braºov. Insigna
are în componenþa ei desenul suav al florii de colþ, podoabã de
nepreþuit a munþilor noºtri.

Dealtfel, regele Carol al II-lea este prezent în aceasta secþiune
cu o splendidã fotografie, îmbrãcat în uniformã de Mareºal,
purtând respectiva „Insignã de 7 ani”.

Grãnicerii, ofiþerii de geniu au avut ºi ei la rându-le asemenea
distincþii, ca ºi Marina, ca ºi Yacht Clubul Regal.

Alte capitole: arma sanitarã, cãile ferate, Intendenþa, Jandarmii,
Poliþia, Institutul Cartografic al Armatei.

De notat ºi insignele civile – Insigna M.T.R. (Munca Tineretului
Român; la Predeal, pârtia de schi dintre Clãbucet plecare ºi sosire
a fost numitã pârtia M.T.R., realizatã dupã 1942, sediul asociaþiei
fiind la Breaza), apoi cea a Fasciei Naþionale Române (F.N.R.),
Partidul Naþional Creºtin (P.N.C.), Frontul Renaºterii Naþionale,
Miºcarea Legionarã, Veteranii de Rãzboi, Federaþia Românã de
Tir, O.S.P. (Organizaþia Sportului Românesc) sau amuzanta
insignã a concursului „de dare la semn” (1900).

Un capitol care intereseazã mulþi colecþionari priveºte
Cercetãºia, Strãjeria ºi Puii de ªoimi. Ultima, iniþiatã în 1919 ºi
reluatã de comuniºti drept „ªoimii Patriei”.

Cartea se încheie cu trecerea în revistã a semnelor distinctive
pentru militarii diviziilor „Tudor Vladimirescu” ºi „Horia, Cloºca
ºi Criºan”, create în URSS din prizonierii români de rãzboi.

Þinând cont de faptul ca majoritatea insignelor sunt însoþite de
un text succint, dar extrem de competent, lãmureºte pe cel dornic
asupra cunoaºterii elementelor principale ale respectivei distincþii.

Materialul propus de cãtre cei doi autori reprezintã o lucrare
scrisã cu competenþã ºi este un instrument de lucru extrem de util
pus la îndemâna celor ce se preocupã de domeniu.

Insigna colecþionarului

Biografia ºi bibliografia

profesorului, istoricului literar ºi

academicianului Nicolae Cartojan (n.

4 decembrie 1883, Cãlugãreni–

Uzunu, jud. Giurgiu –m. 20

decembrie 1944, Bucureºti) conþin

unele necunoscute ce se cuvin a fi

elucidate printr-o cercetare, atentã, a

tuturor izvoarelor documentare

privitoare la personalitatea celui mai

însemnat cercetãtor ºi istoric al vechii

literaturi ºi culturi naþionale.

Biografia sa, exemplarã, sub toate

aspectele, se constituie într-un autentic model ce se impune a fi

urmat de toþi cei ce se gândesc sã studieze momente din vechea

noastrã culturã ºi literaturã.

Instruit ºi format, ca intelectual ºi specialist, în cultura medievalã

româneascã, Nicolae Cartojan s-a concentrat în anii de studii de

la Bucureºti ºi Berlin, pe unele dintre cele mai controversate

probleme ale vechii noastre literaturi: circulaþia manuscriselor,

cãrþile populare româneºti ºi difuzarea unor cãrþi europene în

spaþiul românesc.

Cele câteva epistole ale lui Nicolae Cartojan trimise lui Nicolae

Iorga, necunoscute pânã acum, pe care le transcriu aici, sunt din

rãstimpul celor ºapte ani, cât a funcþionat ca bibliotecar la

Biblioteca Academiei Române, când s-a dovedit a fi un excelent

colaborator al marelui sãu profesor.

Cu o promptitudine occidentalã rãspundea fiecãrei solicitãri

venite din partea profesorului ºi cãrturarului Nicolae Iorga.

Epistolele acestea demonstreazã, peste timp, cã întotdeauna

marii profesori ºi-au format ºi modelat discipoli capabili sã

rãspundã în orice moment solicitãrilor de ordin ºtiinþific.

*

Bucureºti, 9 februar[ie] [1909]

Mult stimate domnule profesor,

Vã trimit ultimele foi din capitolul I al Învãþãturilor lui Neagoe1,

capitol colaþionat cu manuscriptele nr. 2714 ºi 3488 din Biblioteca

Academiei.

Aº fi dorit sã pot colaþiona textul întreg al Învãþãturilor, dar n-

am libere decât douã dimineþi pe sãptãmânã, ºi, cum variantele

sunt numeroase, ar fi trebuit sã vã întârzi prea mult.

Primiþi vã rog, domnule profesor, expresiunea sentimentelor

mele de adânc respect.

N. Cartojan

*

Bucureºti, 6 decembrie 1909

Mult stimate domnule profesor,

Am fost foarte mâhnit [i]eri, când am vãzut cã aþi fost nevoit

sã plecaþi fãrã sã fi putut avea cãrþile, care vã trebuiau.

Când am fost eu în sala de lecturã nu se isprãvise de cãutat

cãrþile cerute.

Am trimis îndatã servitorul cu Convorbiri literare ºi Steaua

Dunãrii, rãmânând sã caut pe celelalte.

Nicolae
Scurtu
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Vasile Grigorescu

Îmi amintesc cu ce fast

se aniversa cândva, nu

foarte demult, momentul

intrãrii noastre în

modernitate. Borna

marcatã de Rãscoala/

R e v o l u þ i a / M i º c a r e a

condusã de Tudor

Vladimirescu, nu mai are

astãzi acelaºi ecou în

societatea româneascã.

Totuºi, importanþa sa

pentru devenirea istoricã a naþiunii române este dincolo de orice

dubiu. Nu vom aduce argumente în acest sens, pentru cã nu

cunosc sã fie contestatã de cineva. Tot aºa, cum nu consider

necesar sã insist asupra contextului, epocii ºi mersului acþiunii

pandurilor. Pentru aceasta sunt manualele de istorie, profesorii

ºi mulþimea de lucrãri ºi articole dedicate momentului. Interesul

nostru este mai degrabã particular, iar împlinirea a 195 de ani de

la acele memorabile întâmplãri oferã un bun pretext pentru a-l

valorifica în rândurile de faþã.

La 16 martie 1821, Tudor Vladimirescu cu oastea sa se afla la

Bolintinul din Vale. Este evenimentul care reaºeazã pe harta marii

istorii a neamului neînsemnata noastrã localitate. De aici,

conducãtorul pandurilor va emite cunoscuta „Proclamaþie de la

Bolintin”, una dintre cele mai importante, dacã nu chiar cea mai

importantã dintre declaraþiile sale politice. În epocã a fost perceputã

în acest fel, „Proclamaþia de la Bolintin” fiind singura dintre cele

emise de Tudor Vladimirescu care s-a vãzut publicatã în ziarele

strãine ale vremii, la Viena, Paris sau Londra.

Este suficient sã privim o hartã a Valahiei pentru a pricepe

rostul întrebãrii din titlul articolului ºi nedumerirea noastrã.

Bolintinul nu se afla/aflã pe drumul ce leagã Oltenia (principala

zonã de organizare ºi sprijin a lui Tudor) de Bucureºti, centrul

politico-administrativ al þãrii, locul de unde emana puterea. Ca sã

treacã pe la Bolintin, oastea plecatã din Oltenia spre Bucureºti,

trebuia sã se abatã din drum. Ce anume l-a determinat pe

comandantul pandurilor la o asemenea acþiune, care ieºea din

tiparele logicii militare, ale oricãrei utilizãri judicioase a resurselor

ºi chiar ale planificãrilor anterioare ºi înþelegerilor cu Eteria, este

o chestiune care a iscat numeroase polemici în istoriografia

noastrã.

Mijea primãvara lui 1821 când Tudor Vladimirescu decide

concentrarea forþelor în Oltenia, la Slatina, în vederea marºului

hotãrâtor cãtre Bucureºti. Era 6 (18) martie ºi pânã la momentul

plecãrii (10/22 martie) va aduna circa 8.000 de oameni (6.000

pedeºtri; 1.300 arnãuþi cãlãri; 700 panduri cãlãri), mai multe sute

de care cu provizii ºi echipament ºi chiar trei tunuri, dintre care

unul de mare calibru. La plecare, circa 2.000 de ostaºi se vor

desprinde pentru asigurarea comunicaþiilor. Grosul oºtirii apucã

drumul spre Bucureºti, marele Drum de poºtã al Craiovei

(Drumul Olacului), care trecea prin Talpa, Baciu-Poºta, Vadu

Lat, Babele ºi traversa Argeºul la Poºta Prisiceni (Drãgãnescu)

înainte de a intra în Capitalã.

Înaintea oricãrei discuþii aº dori sã þinem seamã de un aspect

cu o importanþã insuficient subliniatã: cel a calendarului. În opinia

noastrã, data calendaristicã a jucat un rol hotãrâtor în stabilirea

strategiei. Tudor Vladimirescu, de bunã seamã cã a aºteptat

îndreptarea vremii, ca drumurile sã nu mai fie acoperite de zãpadã,

temperaturile sã fie în creºtere ºi ziua mai lungã, într-un cuvânt

„sã dea colþul ierbii”. Oamenii sãi, dar mai ales sutele de animale

care însoþeau convoiul, aveau nevoie de apã ºi hranã obþinute cu

eforturi minime. Erau peste 1.000 de animale mari (cai, boi, vaci)

care deserveau oastea ajunsã la Bolintin. Prin urmare, datelor

cunoscute ale epopeii pandurilor trebuie sã le adãugãm aproape

douã sãptãmâni (12 zile în plus) pentru a le interpreta prin prisma

calendarului actual. Cei 4.000 de pedeºtri, 500 de cãlãreþi, piesele

de artilerie ºi carele însoþitoare oastei pandurilor soseau la

Bolintinul din Vale nu la 16 martie, ci pe 28 martie, dupã

echinocþiu.

Pentru a întregi cadrul general se impun douã precizãri – una

legatã de starea vremii, cealaltã de infrastructurã: pe 13 (25)

martie izbucneºte un viscol cumplit („viforul au fost fãrã de

seamã, de nu putea omul sã umble...”) ºi trecerea Argeºului la

Poºta Prisiceni era asiguratã de un pod de vase.

Prin urmare, cauzele care l-au putut determina pe Tudor

Vladimirescu sã schimbe traseul, sã-ºi întârzie intrarea în Bucureºti

ºi sã treacã pe la Bolintin, pot fi rezumate în felul urmãtor:

– politice: veºtile despre dezavuarea miºcãrii de cãtre Congresul

Triplei Alianþe de la Laibach ºi, implicit, de cãtre Þar, îl surprind

în timpul marºului; marii boieri pãrãsesc Capitala; Tudor avea

nevoie de timp pentru a gândi ºi pregãti o nouã strategie, care se

va concretiza în „Proclamaþia de la Bolintin” (16/28 martie 1821),

prin care încerca sã se punã bine cu toatã lumea;

– strategice: pe fondul noilor veºti, evita un posibil atac în

câmp deschis între Prisiceni ºi

Bucureºti, o zonã mai puþin

împãduritã, venit din partea lui

Bimbaºa Sava sau a turcilor din

Giurgiu; asigura drumul de

retragere spre Oltenia (Drumul de

poºtã al Piteºtilor), care urma malul

stâng al Argeºului ºi trecea prin

Bolintin Deal ºi Floreºti;

– infrastructurã: existenþa unui

pod fix, de lemn, peste Argeº, între

Malu Spart ºi Bolintin Vale; la

Poºta-Prisiceni era pod de vase

care era strâns în caz de primejdie

sau vreme rea; datoritã vremii

friguroase, iuþelii ºi adâncimii

rîului, apa nu putea fi trecutã cu

piciorul;

– meteorologice: viscolul

izbucnit la o vreme atât de înaintatã

(era totuºi sfârºitul lunii martie pe

stil nou, zile în care în anul 2016

au fost 20 de grade ºi peste!);

traseul prin pãduri îi punea la

adãpost de intemperie, în plus

asigura un minim de hranã

animalelor;

– psihologice; firea lui Tudor –

un om corect, extrem de bine

pregãtit din punct de vedere al

cunoºtinþelor militare, bine dotat intelectual însã prudent ºi

circumspect pânã la absurd.

În privinþa stabilirii precise a traseului urmat spre Bolintin nu

deþinem date de amãnunt, susþinute documentar. Vom lãsa logica

sã ne ghideze. Sã spunem, mai întâi, cã grosul oºtirii era precedat

de o ceatã de 100 de arnãuþi, care aveau menirea sã facã

recunoaºterea terenului ºi sã pregãteascã conacele. Aºadar,

nu se deplasau în necunoscut. Noua rutã trebuia sã evite

denivelãrile prea mari, care sunt numeroase în zonã ºi erau

încã mai numeroase ºi prãpãstioase în trecut; sã evite terenul

deschis ºi sã înainteze prin pãdure pentru a fi la adãpost de

viscol ºi de un eventual atac de cavalerie; drumul sã fie

suficient de lat pentru a permite trecerea cât mai compactã a

coloanei. Ca o parantezã, coloana de marº se întindea pe

aproape 4 Km!

Traiectul, care îndeplineºte cel mai bine aceste criterii, ar fi:

dupã ce se trece Neajlovul în aval de confluenþa cu

Drâmbovnicul în satul Vadu Lat, are loc devierea de la Drumul

Olacului; schimbarea de direcþie se petrece în chiar locul unde

se înalþã acum biserica satului Vadu Lat, de unde, în loc sã

meargã spre Clejani, oastea Vladimirescului apucã drumul

spre nord, înspre satul Bucºani; traverseazã aceastã localitate,

însã nu se va îndrepta pe nici unul dintre numeroasele drumuri

spre rãsãrit, care traversau pãdurea, o datã pentru cã unele

erau doar niºte cãrãri ceva mai late ºi a doua pentru cã toate

trebuiau sã treacã prin adânca vale a Ilfovãþului. Pãstrând

traseul curbei de nivel, care permitea deplasarea cea mai

lesnicioasã, de la ieºirea din Bucºani pandurii s-au îndreptat

spre nord-est, apucând pe Drumul Tãtarului din pãdurea

Cãscioreanca, care îi scotea tocmai bine la podul stãtãtor peste

Argeº de la Bolintinul din Vale. Astfel, valea Ilfovãþului ºi

celelalte viroage care se vãd pe harþile mai vechi erau evitate,

iar Drumul Tãtarului era drum în adevãratul înþeles al

cuvântului. Harta, pe care am figurat acest posibil traseu al

oastei lui Tudor, sperãm sã fie lãmuritoare (www://geo-

spatial.org/download/hãrþile-austriece-1910-reproiectate-in-

stereo70 apud http://lazarus.elte.hu/hun/digkoniv/topo/

3felmeres.htm, consultat noiembrie 2014). Pe ea, linia groasã

aratã vechiul Drum de poºtã al Craiovei, iar linia mai subþire,

traseul propus cãtre Bolintin. Semnul X, din vecinãtatea satului,

indicã locul pãstrat de tradiþia localã ca fiind acela unde s-a instalat

tabãra pandurilor.
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Ce-a cãutat Tudor la Bolintin?

Harta drumului lui Tudor

Crochiul drumului lui Tudor (I. Neacºu)
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“Cenuºa verii” s-a
aºternut în aprilie

O altã zi de sâmbãtã, la douã luni de la precedenta ediþie, a

marcat o nouã întâlnire sub auspiciile Clubului de Istorie. Ediþie

specialã, aniversarã de douã ori – ziua de naºtere documentarã a

Bolintinului ºi intrarea în cel de al cincilea an de Club. Specialã

ºi datoritã invitaþilor, prieteni dragi ai Clubului, doamnele Victoria

Milescu, Raluca Tudor ºi Anastasia Weiss ºi domnul Florin

Colonaº.

Prin urmare, 19 martie 2016,

reunire a pasionaþilor de istorie

localã ºi nu numai, a iubitorilor

culturii române. Tema, ca la

fiecare mijloc de martie, a

gravitat în jurul împlinirii a încã

unui an de la prima atestare

documentarã a Bolintinului –

583 de aceastã datã – satul cu

cea mai mare vechime

documentar atestatã din aceastã

parte de þarã. Începutul ºedinþei

s-a constituit într-o introducere

asupra contextului acelui

moment, menþionându-se

voivodul Alexandru Aldea sau mãnãstirea Bunavestire. D-nul

Vasile Grigore a reamintit conþinutul primului hrisov al

Bolintinului, din 15 martie 1433, ascultãtorii fiind încercaþi de o

sincerã emoþie.

Continuarea ºedinþei a aparþinut unui invitat al Clubului –

Florin Colonaº, pasionat ºi excelent cunoscãtor de artã deopotrivã,

care, la invitaþia participanþilor, a dezvãluit aspecte mai mult sau

mai puþin cunoscute din epopeea achiziþionãrii de cãtre statul

român a lucrãrii brâncuºiene Cuminþenia pãmântului. Am aflat,

cu aceastã ocazie, despre sursa care l-a inspirat pe artistul român

în realizarea sculpturii, ca ºi despre muzeele pariziene unde se

pot vedea opere asemãnãtoare. De asemenea, despre locul de

provenienþã al pietrei din care a fost sculptatã ca ºi – chestiune

care a stârnit mirare ºi un viu interes – „fracturile” suferite ºi

„sudurile” operate pentru „vindecare”. Sau, informaþia, cumva

încã mai tulburãtoare, cã soclul pe care este aºezatã Cuminþenia

pãmântului nu are nimic de-a face cu Brâncuºi, fiind o adãugire

ulterioarã, bine realizatã, însã

artificialã ºi fãrã altã valoare decât

a pietrei din care este fãcut.

Având nevoie de oarece respiro

dupã informaþiile atât de

interesante oferite de d-nul Florin

Colonaº, însã tulburãtoare dacã

ne gândim la felul în care

decidenþii politico-culturali

hotãrãsc pe seama noastrã, am

decis sã rãmânem pe tãrâmul

artelor ºi am rugat pe d-na Victoria

Milescu sã ne citeascã câteva

poezii din creaþia proprie. Cu

atmosfera înseninatã, urmare ºi a

intervenþiei d-lui Florin Iordache,

am purces spre ale istoriei,

profitând ºi de faptul cã profesorii

de istorie prezenþi alcãtuiau o

formaþiune demnã de luat în

seamã: Ramona Badea,

Constantin Bãrbuþã ºi Marius

Niþescu, lipsind, pentru un caré

perfect, Corneliu State, motivat,

din pãcate, de unele probleme de

sãnãtate. O primã chestiune,

interesând cu deosebire

bolintinenii, a fost ºtirea adusã de

d-nul Vasile Grigore, extrasã

dintr-o serie de documente

inedite, privitoare la hramul bisericii Bolintin Vale. Ei bine,

conform acestora, rezultã cã biserica înãlþatã la anii 1833-34 în

localitate a purtat iniþial trei hramuri: Sfânta Treime, Adormirea

Maicii Domnului ºi Sfântul Ioan Botezãtorul. De ce douã dintre

ele s-au „pierdut pe drum”, rãmânând astãzi numai hramul

Adormirii Maicii Domnului, este o informaþie care va fi oferitã

într-o viitoare ediþie a Clubului.

Deºi al doilea mare eveniment

istoric în viaþa Bolintinului, dupã

1433, a fost indubitabil reprezentat

de trecerea prin localitate, la 16 martie

1821, a conducãtorului pandurilor

Tudor Vladimirescu, momentul este

încã insuficient cunoscut. Dupã o

scurtã punere în temã asupra

împrejurãrilor care au condus la

aceastã întâmplare epocalã, fãcutã cu

profesionalimul cunoscut de d-nul

Constantin Bãrbuþã, a venit rândul

moderatorului discuþiilor, d-nul Vasile

Grigore sã-ºi expunã opiniile. Dintre

ele nu a lipsit amintirea faptului cã între Bolintin Vale ºi Malu

Spart se afla pe atunci un pod peste Argeº, care desigur a fost

luat în calcul de cãtre Tudor Vladimirescu, ca ºi viscolul izbucnit

Clubul de istorie
Ciprian NECªUÞU

pe neaºteptate. Opiniile ºi-au gãsit comentarii, unele aprinse, în

rândul participanþilor. Odatã domolite, s-a vorbit despre trecutul

negustoresc al unui sat învecinat Bolintinului – Floreºti – despre

care registrele de vamã ale Braºovului din secolul XVI stau

mãrturie. Lui, un „cunoscãtor”, i-a adãugat Gãisenii, aflat în

aceeaºi situaþie. Ar merita tratat mai în amãnunt acest subiect ºi-

l propunem membrilor spre a fi luat în seamã.

Sosind vremea sã ia cuvântul unul dintre fundatorii Clubului,

d-nul ªtefan Crudu, a fost rugat sã aducã unele precizãri legate

de recentul articol publicat în revista Sud, cel privitor la strãzile

Bolintinului, sarcinã de care s-a achitat cu bine, lãmurind

ascultãtorii în privinþa vechii trame stradale a localitãþii noastre.

Tot despre vechimea Bolintinului, cu numeroase ramificaþii, a

vorbit membrilor Clubului ºi d-

nul Dan Floricã, echidistant în

pasiunea ce o poartã literaturii ºi

istoriei naþionale.

Nu voi reaminti multele ºi

interesantele intervenþii ale

participanþilor, care au fãcut sã

treacã pe nesimþite mai bine de

trei ceasuri; mã voi mulþumi sã

vi-i enumãr, invitându-vã sã vã

alãturaþi la urmãtoarea ediþie a

Clubului: Florin Iordache, Iulia

Lazãr, Nicolae Ciubuc, Marian

Grigore, Constantin Bãrbuþã,

Raluca Tudor, Anastasia Weiss,

Victoria Milescu, Florin Colonaº,

Dan Floricã, Constantin Vasile,

Mioara Mãnescu, Constantina

Chiva, Valerian Creþu, ªtefan

Crudu, Andreea Grigore,

Ramona Badea, Ciprian

Necºuþu, Niculae Stoica, Marius

Niþescu, Alexandra Man, Vasile

Grigore ºi, cu voia

dumneavoastrã, cel mai tânãr

membru al Clubului la numai

patru ani, Dinu Grigore.

Urmãtoarea întâlnire, la care vã

invitãm ºi vã aºteptãm cu drag pe

toþi doritorii, va avea loc sâmbãtã, pe 14 mai 2016, de la ora 16.30.

Tema, de aceastã datã, am zis sã fie despre trecerile lui Tudor

Vladimirescu pe la Bolintin, ultima dintre ele, dupã cum probabil

cunoaºteþi, petrecându-se tocmai în aceastã lunã, mai 1821.
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Constantin Bãrbutã,

Noul Plan-Cadru

pentru învãþãmântul

gimnazial a fost

aprobat.

Controversele

continuã
Dupã aproximativ o sutã de zile de dezbateri aprinse, adesea

virulente, care au antrenat – nota bene – totalitatea factorilor

implicaþi ori interesaþi, inclusiv foruri ºtiinþifice în frunte cu

Academia Românã sau personalitãþi recunoscute, infirmând parcã

un anume scepticism vizavi de proximitatea unei decizii finale,

coagulante, iatã cã M.E.C.S. a adoptat noul Plan-Cadru pentru

gimnaziu, document formativ, necesar ºi aºteptat, cât ºi o sintezã

a controverselor pe care iniþiativa ºi actul în sine le-au generat.

Este salutarã, indubitabil, promptitudinea cu care Ministerul

Educaþiei a acþionat dupã încheierea dezbaterilor publice, obºtea

didacticã, elevi ºi pãrinþi deopotrivã, aflã, în sfârºit, cu emoþii

fireºti, pentru ce soluþii au optat decidenþii educaþiei, mai precis,

ce materii vor studia gimnaziºtii actuali ºi viitori din multitudinea

de propuneri, mai mult sau mai puþin însoþite de argumente,

rezultantã a unor dezbateri neobiºnuit de viguroase.

Din acest punct de vedere, observaþia imediatã, izvorâtã din

studierea noilor planuri, trimite la câteva repere concrete, parþial

încurajatoare, începând cu disciplinele de studiu vizate punctual

în proiectul cadru ºi care primesc un rãspuns aºijderea: limba

latinã va continua sã figureze în planul de învãþãmânt ca disciplinã

de studiu la clasa a VII-a, urmând ca programa sã adapteze

conþinutul noii titulaturi Elemente de limba latinã ºi culturã

romanicã, în timp ce predarea istoriei cu douã ore sãptãmânal la

clasa a V-a, înscrie un important pas înainte, dupã decenii de

practici restrictive ºi iresponsabile de diminuare a valenþelor

educative supreme. Includerea Tehnologiei informaþiilor ºi a

comunicaþiilor ca materie de studiu, nouã, în gimnaziu, se bucurã

de o incontestabilã ºi unanimã adeziune din raþiuni multiple,

logice ºi lesne de înþeles, dacã luãm în seamã finalitatea practicã

a cunoºtinþelor ºi deprinderilor asimilate de la vârsta fragedã,

decizie anticipatã ºi de noi într-un punct de vedere anterior, în

timp ce noua disciplinã Educaþia socialã, pare a genera, deja,

rezerve ºi critici, motivate îndeosebi de specificul cunoºtinþelor

ºi informaþiilor dintr-un domeniu larg ºi mai greu accesibil,

experienþa redusã de viaþã a elevilor ºi, nu în ultimul rând,

preocupãrile privind adaptarea conþinuturilor la particularitãþile

de vârstã ºi individuale ale elevilor.

Conceptul adoptat în final de autori ºi decident (M.E.C.S.),

de creºtere a numãrului de materii ºi a numãrului de ore

sãptãmânal, este surprinzãtor dacã ne referim la cererile accentuate

în dezbatere de cãtre pãrinþi în primul rând, de evitare a

suprasolicitãrii elevilor, concept pe care contactul cu realitatea

vieþii ºcolare a preadolescenþilor îl vor face criticabil în continuare

datoritã impactului, cert negativ, pe care cele 28-31-34 de ore

sãptãmânal îl au asupra capacitãþii fizice ºi mentale.

În acest sens, deºi nutrim respect pentru stabilitatea normativã

necesarã în educaþie, ca ºi în alte domenii, o regândire a

oportunitãþii ca, începând cu 1 septembrie 2017, elevi de 10-11

ani sã înveþe dupã un manual intitulat Gândire criticã ºi drepturile

copilului, sau Educaþia interculturalã, o socotim curajoasã,

interesantã, chiar viabilã.

Disciplinele opþionale sunt mai bine aºezate în noul Plan-

Cadru, urmând a fi stabilite dintr-o paletã mai mare de teme

cuprinse în patru module: educaþie pentru sãnãtate, educaþie pentru

mediu, educaþie civicã ºi juridicã, educaþie financiarã, ponderea

acestora urmând a atinge 25% din materii, iar criteriile

determinante devin mai ferme ºi concrete, respectiv acordul

explicit al elevilor ºi pãrinþilor cât ºi existenþa profesorilor de

specialitate, altfel spus interesul elevului este prioritar.

În actuala etapã din evoluþia societãþii în þara noastrã, noul

Plan-Cadru pentru învãþãmântul gimnazial, a cãrui implementare

trebuie pregãtitã cu competenþã ºi responsabilitate, reprezintã un

moment referenþial pentru istoria educaþiei.

A defini ce este arta este greu, pentru cã ea acoperã mai

multe pãrþi ale vieþii noastre. Aº putea spune, folosind vorbele

unui scriitor grec, cã arta este o creaþie umanã, socialã, cu scop ºi

acþiune, care se supune avansului tehnologic ºi se evalueazã

constant dupã criteriul frumuseþii, care se schimba dupã epocã ºi

loc…

Pornind de la definiþia de mai sus, artele se separã în arte

plastice sau arte al spaþiului (pictura, sculptura, arhitectura) ºi

acustice sau ale timpului (muzica, poezia, teatrul, cinematografia).

Arta s-a nãscut din nevoia omului de a se exprima, chiar din

primele stagii ale civilizaþiei, încercand astfel sã-ºi exprime

nevoile religioase, sociale, politice, dar ºi sentimentele. Alintã

sufletul, odihneºte spiritul, ajutã la descãrcarea emoþionalã a

artistului ºi, în acelaºi timp a publicului, cãruia-i oferã alinare,

dorinþa ºi puterea de a continua. Sensibileazã pe om, duce la

renaºterea lui spiritualã, diminuând instinctele primare.

Prin artã omul educã, transmite valori ºi menþine vie gândirea

ºi sentimentele. Nu este întâmplãtor cã în vremuri arhaice (Grecia

anticã), valoarea educaþionalã a teatrului a fost recunoscutã ºi de

catre stat prin teza „Theorikon”. În felul acesta se transmiteau

mesaje cãtre oameni mult mai direct decât prin orice altã metodã

teoreticã sociopoliticã, atingând psihicul omului. Arta contribuie,

de asemenea, la faptul cã permite nemurirea prin permanenþa

amintirii artistului ºi a operei sale.

Arta este creatã de om pentru om. Se inspirã din toate

domeniile vieþii noastre ºi din naturã. Tehnica, subiectele, forma,

materialele se schimbã prin trecerea timpului ºi de la un popor la

altul, se adapteazã la posibilitãþile individului ºi fiecãrei

comunitãþi. Þelul ºi mesajul rãmâne însã mereu omul.

Arta este o funcþie socialã ºi nu trebuie sã se transforme într-

un þel personal. Principiul arta pentru artã, atunci când se aplicã,

anuleazã þelul. Creatorul care respinge influenþele vieþii ºi

subiectele oferite de ea, nu mai este un creator. În cazul acesta nu

mai existã mesaj ºi nici conexiune cu omul, rãmâne un artist cu

o creaþie stearpã. Arta pentru artã din zilele noastre este un paradox

asemenãtor cu ºtiinþa pentru ºtiinþã. Toate creaþiile au ca þel pe

om, altfel rãmân sterile. Arta este o reprezentare a vieþii; o

reprezentare a punctului de vedere subiectiv al artistului ºi

exprimarea lui, a modului cum vede viaþa  sau cum ar fi vrut sã

fie.

Datoritã semnificaþiei ºi rolului artei în viaþa de zi cu zi a

omului modern, întâlnim frecvent cazuri în care forþe religioase

sau politice o folosesc pentru manipularea publicul larg. Artistul

este membru al societãþii, are gânduri, experienþe ºi pãreri proprii

pe care le exprimã prin intermediul creaþiei. Omul cu o gândire

sãnãtoasã nu este „neutru”, are opinii, ia loc la masa discuþiilor ºi

se implicã în problemele care îl privesc.

Din momentul în care artistul-creator nu mai funcþioneazã

autonom, când arta ajunge mijloc de manipulare pentru atingerea

anumitor scopuri îºi pierde semnificaþia ºi devine ceva hidos.

Frica oprimã arta, creaþiile devin goale de conþinut, lipsite de o

interpretare onestã a vieþii. De fiecare datã când artistul creazã

sub impulsul fricii, creaþia îºi pierde fundamentul, se transformã

într-o expresie subiectivã, într-un produs fãrã orizonturi  artistice

ºi spirituale.

O lume atât de diversã, cu probleme acute, schimbãri

constante ºi reacþii extreme este o provocare pentru artã. Contactul

oamenilor cu ea este din ce în ce mai greu de realizat. Ritmul

alert, problemele vieþii, graba, lipsa educaþiei, au ca rezultat

înstrãinarea omului de artã. Pe de altã parte, arta prezintã simptome

de izolare. De o parte sunt artiºtii care þintesc calitatea. Creatiile

lor complexe, care se bazeazã pe tehnici noi ºi experimentale, se

adreseazã unui public cultivat, care le poate înþelege. Totuºi, ei

rãmân departe de marea masã a oamenilor, cãrora le lipseºte

pregãtirea necesarã sã-i înteleagã.

Cauza principalã a acestei slãbiciuni stã în viaþa materialistã

a zilelor noastre, care a dat naºtere la un fel de „artã” simplist,

uºor de înghiþit, fãrã mesaj, cel  pe care marile companii din

domeniul cinematografiei, televiziunii sau muzicii îl oferã

publicului, cu înfrumuseþãri de faþadã. Creaþiile respective

degradeazã spiritul critic ºi simþul  frumosului. Urmãresc ca

degradarea sã continue în timp ce ele se îmbogãþesc. Þelul nu

mai este calitatea, ci profitul.

Arta din zilele noastre se mãsoarã în bani în loc sã fie un

mijloc de educaþie ºi, din pãcate, modul acesta de a face „artã” se

adoptã de catre „artiºtii” contemporani. Netalentaþii noi „idoli”

nu au nicio reþinere sã-ºi sacrifice „arta” pentru o rãsplatã mare.

La agravarea situaþiei contribuie deplin politicul, care adesea

interfereazã creativitatea artisticã, urmãrindu-ºi scopul de dirijare

a opiniei publice...

Nu încetaþi sã gândiþi!!!

Prof. Romica MARIN

Ioannis DIONYSATOS

Gânduri

despre artã
Anul acesta localitatea Cartojani, din comuna Roata de Jos,

judeþul Giurgiu împlineºte 480 de ani de la prima atestare

documentarã (1536 – domnitorul Radu Paisie).

Cu acest prilej domnul Neagu Udroiu, în calitate de fiu al

satului, a propus derularea unor activitãþi pe tot parcursul anului,

lunar, cu sprijinul cadrelor didactice din ªcoala Gimnazialã

Cartojani ºi cu invitaþi deosebiþi din toate domeniile. Voi prezenta

pe scurt  activitãþile derulate, proiectul continuând pînã în luna

decembrie 2016.

La începutul lui ianuarie s-a desfãºurat o ªezãtoare literarã cu

participarea scriitorilor Nicolae Dan Fruntelatã ºi Neagu Udroiu,

iar pe 30 ianuarie „Spectacolul lumii” – întâlnire cu doamna

profesor Uca Marinescu, singura femeie din România care a

cãlãtorit pe toate continentele ºi a ajuns la cei doi poli ai Terrei în

cadrul unor programe de cercetare ºtiinþificã.

În luna februarie „Spectacolul lumii” a continuat prin întâlnirea

cu prof. Alexandru Mironov, autor al unor scrieri de succes ºi

realizator de emisiuni radio-tv de largã audienþã.

În luna martie activitatea „Vã place teatrul” a adus ca mãrþiºor

douã doamne ale muzicii ºi teatrului românesc: Doina Lavric ºi

Cornelia Pavlovici, care au încântat publicul prin prezenþã,

program ºi dialogul purtat cu spectatorii.

Pe data de 23 martie – sub egida „480 de ani – Istorii vechi ºi

noi” a fost organizat simpozionul cu participarea reprezentanþilor

Muzeului Judeþean ºi Arhivelor Judeþene Giurgiu, dar ºi a unor

locuitori plecaþi de mult din localitate.

La activitãþile derulate pânã în prezent au participat cu interes

ºi entuziasm cadre didactice din localitate, preoþii satului, localnici,

elevii ªcolii Cartojani ºi pãrinþii acestora.

Mulþumim domnului Neagu Udroiu, fost ambasador al

României la Helsinki, diplomat ºi scriitor, pentru atenþia pe care

o acordã localitãþii natale ºi pentru bucuria adusã elevilor prin

aceste evenimente deosebite într-o localitate de la marginea

judeþului Giurgiu, Cartojanii de pe Drâmbovnic, la limita cu

Teleormanul.

Aºa cum spunea într-un articol Dan Constantin despre domnul

Neagu Udroiu: „A pãstrat în meseria grea a scrisului la gazetã

candoarea copilului care se plimba în Roata natalã cu picioarele

goale prin roua dimineþilor, dar ºi fermitatea moralã a muncitorului

cãlit în trei schimburi. Jurnalismul i-a deschis uºa celor mai

importante instituþii de presã dar ºi o poartã spre lume. Reporter

prezidenþial a vãzut pe viu mari momente din istoria glorioasã a

diplomaþiei, în vremea când vocea României cânta. La vârsta

maturitãþii a reprezentat þara ca ambasador. În fiecare moment nu

ºi-a uitat harul scrisului ºi l-a respectat prin munca de zi de zi

deprinsã la gazetã ºi adunarea impresiilor, mereu proaspete, mereu

surprinzãtoare, în cãrþile oferite publicului …”, la care adãugãm cã

nu a uitat satul de pe Drâmbovnic, sat care ºi-a pãstrat vii obiceiurile

ºi tradiþiile ºi care cheamã de fiecare datã fiii satului alãturi.

Cartojani –

480 de ani
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Mersul târgului
ªtefan CRUDU

Anunþ important
Din iniþitiva domnului primar Nicolae Sugurel, cu sprijinul

Consiliului Local al oraºului Bolintin Vale, Asociaþia pentru

Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu va publica în acest an

Monografia localitãþii Bolintin Vale. Un capitol al lucrãrii se va

intitula Case ºi Neamuri. Pentru realizarea acestuia în cele mai

mulþumitoare condiþii, vã rugãm sã ne ajutaþi cu documentele,

informaþiile ºi fotografiile pe care deþineþi. Pentru contact: e-mail:

revistasud@yahoo.com; telefon: 0720350555; adresa Redacþiei:

str. Partizani, nr. 41A (lângã Dispensar uman). Ocazia este

specialã ºi nu se va mai repeta prea curând. Sã nu o irosim!

Dina DANCIU

Localuri... locale

21.02.2016 – Mohorât dar hotãrât
A fost aºa cum trebuie sã fie: fãrã ANAF. Lactatele foarte

cãutate. Deh!, sãptãmâna brânzei. Mi-au reamintit-o miorlãiturile

cotoilor care se vaitã toatã noaptea în „durerile” extazului pisicesc.

Instantaneul (perpetuu) al „pomanagiilor în uniformã” de la

sfârºitul târgului. Jenant (pentru noi, nu pentru ei). O taxã de

protecþie toleratã de zeci de ani. Pânã când?

28.02.2016 – Cu carnea-n portbagaj
Teama de controale persistã aºa cã oamenii se adapteazã. Cei

cu carne ºi-au adus maºinile în spatele tarabelor ºi scot marfa

treptat, având ºi iscoade la intrarea în târg, din apropiere. Românul

a fost ºi este inventiv – chestie de supravieþuire. Se apropie 1

Martie ºi mulþi au venit cu flori în ghivece. Preþuri cam prea

mari, dar fiind perisabile vânzãtorii încearcã sã-ºi acopere acum

pierderea viitoare care este destul de probabilã. În rest un târg

destul de amorf, cu nimic ieºit din comun. Existã marfã dar parcã

nu prea atrage.

6.03.2016 – Verdele coloreazã tarabele
Desprimãvãrarea timpurie a favorizat dezvoltarea zarzavaturilor

în solarii ºi sere mai devreme decât în alþi ani. Drept urmare,

târgul s-a umplut de verdele crud al trufandalelor autohtone:

spanac (4 lei/leg/kg), ceapã ºi usturoi verde iar salata (1-2 lei/

buc) era prezentã pe aproape toate tarabele. Pe lângã acestea erau

ºi castraveþi (import), ba chiar ºi varzã din recolta anului trecut

(pentru pãsãri – zicea vânzãtorul – la 0,8 lei/kg dacã luai tot

sacul). Sigur cã erau ºi alte mãrfuri din belºug. Am remarcat deja

rãsadul de salatã ºi varzã timpurie la 0,5 lei firul în alveolã.

Abundenþã la lactate ºi carne proaspãtã. Nu mai vorbesc de flori

diverse în ghivece la preþuri mai scãzute decât acum o sãptãmânã.

Arbuºtii ornamentali din pepiniera de la Grãdinari s-au vândut

cu succes. Tuia bine dezvoltatã la 12-15 lei/buc iar ienupãrul

(ultimul ºi cel mai mare) l-am adjudecat în final cu 30 lei dupã ce

iniþial ceruse 50 lei. Negociere avantajoasã. O zi de târg cu semne

bune de an agricol ºi legumicol.

13.03.2016 – Schimbare de macaz
Cine credea acum o sãptãmânã (dar cine nu chiar credea!) cã

ne îndreptãm în vitezã spre primãvara tot mai caldã ºi cu pomi

înfloriþi – cã iarba deja creºtea de zor, forþatã de temperaturile

prea ridicate – acum este dezamãgit. E frig ºi ploaie rece de

câteva zile ºi meteorologii spun cã vor reveni brumele ºi/sau

îngheþul în nopþile sãptãmânii viitoare. Deci adio unele fructe, cã

de exemplu caiºii deja au înflorit ºi vor fi afectaþi în mod sigur.

Nu întotdeauna-i bun ce/când e bine. Anormalitatea ne poate

afecta pe termen lung. În ceea ce priveºte aprovizionarea târgului

în aceastã zi pot spune cã este pe gustul tuturor. Mãrfuri extrem

de diverse. De la zarzavaturile din serele ºi solariile grãdinarilor

autentici (salatã verde, spanac, ceapã ºi usturoi verde, ridichi de

lunã proaspete ºi la preþuri bune, combinate cu legumele depozitate

din toamna trecutã) pânã la felurite fructe ºi legume din import

(roºii, castraveþi, morcovi, ceapã, ardei gogoºari ºi capia, dovlecei

etc) toate la preþuri ce se menþin de trei sãptãmâni neschimbate.

Arpagicul (7 lei/kg) ºi usturoiul (16 lei/kg) se aflã pe multe

tarabe, dar nu se grãbeºte nimeni sã le cumpere. Oare sã scadã

interesul oamenilor de a avea legume proaspete în grãdina de

lângã casã? Sau nu le-a venit încã sorocul (pãmântul este cam

umed ºi rece) ori se aºteaptã pensia care vine sãptãmâna viitoare.

Florilor în ghivece le-a scãzut preþul (1,5 lei/fir panseluþe).

Rãsadul de salatã (0,3 lei/buc) ºi de varzã timpurie (0,5 lei/buc)

nu avea cumpãrãtori. Lactatele încã se mai gãseau la ora 10:30.

La fel carnea proaspãtã de viþel sau de porc. Puieþii de pomi

fructiferi la 10 lei/buc. Preþ mic, dar nu poþi fi sigur de calitate

sau soi. În concluzie, târgul e viu în orice condiþii, chiar dacã

vremea nu ne rãsfaþã.

20.03.2016 – Echinocþiu cu brumã ºi îngheþ
A sosit primãvara astronomicã, însoþitã însã de temperaturi

nocturne negative. Abia înfloriserã caiºii ºi corcoduºii. Ziua,

vânt rece de nici albinele nu îndrãzneau sã iasã din stupi ca sã

polenizeze. Ghinion pentru fructele (unele) verii viitoare. În rest,

zi însoritã ºi cu foarte mulþi cumpãrãtori (deh, s-au luat pensiile!).

Marfa a fost din belºug. Preþurile mai ridicate decât duminica

trecutã tocmai pentru cã a fost cererea mai mare. Ofertã foarte

diversificatã de legume, zarzavaturi ºi fructe, atât din producþia

anului trecut dar ºi din cea de acum, din sere ºi solarii, atât din

cea indigenã cât ºi din import. Nu au fost controale teleportate,

aºa cã ºi carnea era destulã, ca ºi produsele din carne. Laptele ºi

brânzeturile la acelaºi preþ ca acum o sãptãmânã (5 lei/bidon 2

litri, dulce sau bãtut). Surprinzãtor pentru mine a fost cã unii au

sosit deja cu rãsaduri de roºii (mici, insuficient dezvoltate) ca sã

le vândã la preþ ridicat ageamiilor. Este prea devreme þinând

seama de temperaturile scãzute ale nopþilor. Rãsadurile de salatã

(creaþã, obiºnuitã, coloratã) da, vor rezista, mai ales cã erau bine

dezvoltate ºi cãlite corespunzãtor (0,5 lei/buc. ghiveci nutritiv).

Dacã nu mã credeþi pe mine, întrebaþi-l pe nea Petricã din Hobaia

care-i grãdinar priceput. Sau cumpãraþi o carte de la Ariticã

anticarul, care expune ºi el ultimele achiziþii pe o tarabã alãturi de

zarzavagii. Am reþinut un titlu: Creºterea bubalinelor. I-am

amintit ºi mi-a confirmat cã un bulibaºã ºi un unchi al lui creºteau

bivoli cu pedigree din India strãbunã. Vedeþi, d-aia îmi place mie

târgul din Bolintin!

27.03.2016 – În post, brânza nu-ºi gãseºte rost
Chiar dacã dimineaþa a fost iar brumã (a patra zi consecutiv)

târgul era deosebit de animat. Pe la ora 10:45 (ora de varã!) nu

prea aveai pe unde sã te strecori printre tarabe, pline cu tot ce te-

ar putea interesa. Surprizã mare la sectorul lactate, unde zãcea

brânza ºi laptele (ofertã: 2,5 litri/5 lei). Cauza: probabil postul

Paºtelui. Sau poate oferta se datoreazã faptului cã vacile au fãtat

ºi lactaþia îºi spune cuvântul. Mult pãsãret, de la gãini de toate

rasele ºi culorile pânã la pui mãricei (10 lei/buc) sau de 3

sãptãmâni (4,5 lei/buc) la Tase. Mere foarte frumoase la maxim

2 lei/kg. S-au ieftinit ºi miejii de nucã: 25 lei/kg. Zarzavaturile

umpleau ºi ele tarabele ºi sigur cã producãtorii le vor duce acasã

sau le vor da pe nimic la detailiºtii din piaþa zilnicã centralã a

Bolintinului. Prea multe rãsaduri (chiar ºi de ardei) erau scoase la

vânzare. Erau deja pãlite de bruma matinalã. Pãcat. Încã nu este

momentul lor. Cartofi la preþuri scãzute, inclusiv cei de sãmânþã.

ªi peste toate flori frumoase la ghivece. Cu tot postul, la grãtare

erau mulþi care serveau mici cu vin ºi þuicã fiartã sau cu bere. ªi

sigur nu erau catolici.

3.04.2016 – Vine primãvara cu rãsaduri
Încãlzirea turmentatã (ziua cald ºi noaptea foarte rece) ne obligã

sã ne grãbim cu plantãrile în grãdinile de zarzavat ºi legume. Aºa

cã aglomeraþie mare la arpagic ºi usturoi de sãmânþã, seminþe

(mai puþin, cã lumea nu mai crede în plicurile colorate intens) ºi

mai ales la rãsaduri: roºii de diferite soiuri(!), ardei, vinete,

castraveþi, dovlecei, þelinã, busuioc, etc. Preþurile: 1,0 lei/fir la

primele cinci ºi 0,5 lei/fir la ultimele douã. Pãþit fiind, am ales cu

grijã ºi am cumpãrat doar roºii pentru solar. Celelalte, forþate ºi

sensibile, erau deja în mare parte compromise de temperatura

scãzutã de azi dimineaþã. Vânzãtorii (producãtori sau intermediari)

încearcã sã scoatã marfa pe piaþã cât mai devreme ca sã-ºi

recupereze investiþia. Sfatul meu: aºteptaþi pânã la Florii pentru

rãsaduri pe brazdã. La sectorul pãsãri oferta era deosebit de

variatã: pãsãri mari (gãini, raþe, curci), pui la 12 lei/buc scãpaþi de

griji, pui de o zi (3 lei/buc). Vânzãtorii, fãrã excepþie, spoitori.

Adaptarea specificã etniei. Lãptarii ºi-au vândut bine laptele ºi

brânza. Zarzavaturile însã au depãºit cererea. Grãmezi de ceapã

ºi usturoi verde, spanac ºi ridichii roºii zãceau pe tarabe. Riscul

supraproducþiei sezoniere. O zi de târg cu lume mulþumitã, din

ambele tabere. Sã tot fie, boieri dumneavoastrã!

Cândva, cu câteva decenii în urmã, localurile (cârciumã, crâºmã,

birt, prãvãlie) erau exclusiv ,,apanajul” bãrbaþilor, unde Bachus

îi întâmpina cu licori autohtone: þuicã de prunã sau de tescovinã,

vin rubiniu sau alb din puþinele podgorii ale proprietarilor

respectivelor locuri de bunã dispoziþie, dar ºi aduse de la  Piteºti

– tãria – ori de la Drãgãºani sau Valea Cãlugãreascã – vinurile
ghiurghiulii. Bolintinencele, demne ºi supuse bãrbatului, le

considerau rele, aºa cum se cãdea unor femei care nu aveau darul

beþiei, precum moldovencele.

Astãzi, locul fostelor cârciumioare rãspândite prin cele patru

vânturi, vad de hore ºi de veselie pentru zile de sãrbãtoare, a fost

luat, cum stã bine unui orãºel de provincie ca Bolintinul, de
restaurante, mici taverne, cluburi, terase, baruri etc.

La intrarea dinspre Bucureºti, te întâmpinã „Fire”, discotecã

frecventatã fireºte de adolescenþi între 11 ºi 18 ani, pentru care

aºezarea ei, practic în afara localitãþii, le conferã un grad mai

mare de libertate, fãrã stresul controlului pãrintesc. Acolo

funcþioneazã ºi un restaurant unde se ia mai mult masa, pentru
dans nefiind mai deloc spaþiu, la diverse nunþi ºi botezuri,

revelioane chiar. Acum acesta pare a fi încetat sã ,,batã ritmul” în

urma nesfârºitelor controale ISU.

Celelalte, se adunã, toate, mai spre centru, unde e un dute-vino

24 de ore din 24. „La cãrãmizi” fostã „Caesar” se remarcã prin

spaþiul îngust care atrage însã ca un magnet, nu neaparat pentru
„pãcãnele”, cât pentru faptul cã e un loc de rendez-vous pentru

obiºnuiþii barului, atât de obiºnuiþi cu prezenþa cotidianã, încât se

simt ca într-o familie. Ei sunt intelectuali fini, care discutã politicã,

polemizeazã sau cad de acord, converseazã despre probleme

arzãtoare ºi pun pe tapet ºi alte subiecte, mai sensibile.
Aproape, „La Mirela”, îºi fac veacul cu noaptea-n cap muºterii

de tot felul: mulþi pierde-varã, dar ºi grupuri de zidari care beau

adãlmaºul ºi încheie târgul – sã lucreze sezonier pentru vreun ºef

de echipã. Tot aici, îºi beau tacticos cafeaua ºi coniacul o puzderie

de pensionaþi fie în vârstã, fie între douã vârste, pentru care

munca nu e tocmai la-ndemânã, cãci le cade coada.
Peste vreo sutã de metri, restaurantul-pensiune „Argeº” un

local bine întreþinut de o mânã de fier, un om de afaceri cu fler,

care organizeazã de toate: nunþi, botezuri, întâlniri diverse (ale

foºtilor absolvenþi de liceu, de pildã), parastase pentru cei cu

dare de mânã, petreceri prilejuite de evenimente rare precum

Festivalul ºi consursul naþional de creaþie literarã „D.

Bolintineanu”.
Dacã vrei sã mãnânci mici, intri la Piri sau la Pizzeria unde te

întâmpinã Emil. ªi acolo „troneazã” câteva figuri bolintinene,

printre care Vali Manolache, ieºit la un pahar de vorbã ºi de vin

bun. Mai vezi ºi lumea, îþi mai clãteºti ochii... spaþiul tuturor

posibilitãþilor.

Cel mai impunãtor este restaurantul modern ºi elegant „Saga”
cu angajaþi fideli ºi fete drãguþe cu fustiþe scurte, unde, în toiul

verii, se adunã  nuntaºii, iar la sfârºit de an ºcolar clasele terminale

au banchetul, imortalizând evenimentul pe ritmuri rock sau de

manele.

Peste drum „Bowling Arena” ce le vine ca o mãnuºã tinereilor

certaþi cu ºcoala, care-ºi petrec acolo ,,orele de curs” la o þigarã
prelungitã, la o cafea, trãind cu iluzia cã viaþa e lapte ºi miere, cã

pãrinþii lor vor avea bani destui cât sã-ºi ducã tinereþea în huzur,

cu maºini de ultimã orã, îmbrãcãminte de firmã, telefoane de

care nu se mai pot dispensa, mai puþin cartea.

Vrei sã mergi spre Malu- Spart? Aºteptând maºina intri la

„Simone” mai bei o bere, mai iei o cafea, iar mai comanzi o bere
ºi ziua trece pe nesimþite. Aici traficul este mare ºi rãmâne mai

mult cine a apucat loc pe cele câteva scaune, fãcând conversaþie

cu patroana. ªi aici primii clienþi vin înainte de ºapte, ca sã

scoatã cuiul – bãutura din ajun cere alta, cãci altfel intrã în sevraj.

ªi tot aºa, traversând Bolintinul la km 30 te întâmpinã ,,Casa

Bobe” intratã într-un con de umbrã, pânã acum câþiva ani loc al
întâlnirilor ºi al ciocnirilor politice, electorale, popas al cãlãtorilor

de pe A1 ºi al afaceriºtilor de tot felul. În preajmã, vezi cândva

orbitorul „Soleil” cu piscinã ºi curte interioarã, cu fântâni ºi

statuete, cu pãuni ºi alte pãsãri exotice, atracþie pentru tinerime la

vreme canicularã ºi locaþie potrivitã pentru nunþi ºi aniversãri.

PS: Se mai poate bea ºi la miniterasele amenajate pe lângã
magazine precum cel de la „Nighiuþã” sau „Tibi”.

Dacã numãrul celor care frecventeazã toate aceste localuri la

sfârºit de sãptãmânã – mã refer la tineri – este mai mic, se-

ntâmplã din vina concurenþei: discoteca „Venus” ºi restaurantul

„La Morcov” din Ogrezeni, „Amiabil” de la Palanca sau o

discotecã de fiþe, mai recent deschisã la Vânãtori. Timp ºi bani
de pierdut sã ai, cã altfel, n-ai ce cãuta pe acolo!
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Fereastra unui atelier
ARARARARARTTTTTA PLA PLA PLA PLA PLAAAAASTICÃSTICÃSTICÃSTICÃSTICÃ

Cu mai bine de trei decenii în urmã, de la fereastra atelierului

lui Pelmuº se putea admira silueta impunãtoare a construcþiei de

la Mihai Vodã, aflatã pe acel promontoriu în care urmele de viaþã

descoperite datau din epoca fierului sau, dupã mai noi sãpãturi,

chiar din paleolitic.

Zidurile de cetate pãzeau, în vremurile din urmã ale acestui

bastion de cetate al oraºului lui Bucur, Arhivele Statului, iar

dealul cãpãtase el însuºi un nume dupã cel al instituþiei, devenind

al Arhivelor.

Astãzi, impunãtorul edificiu ridicat

în cel mai pur stil românesc, mai poate

fi admirat doar în stampe ºi imagini

fotografice sau gravuri de epocã.

De la ferestrele pictorului, parcurg

cu ochii minþii, trecând albia

Dâmboviþei, imaginea acelui film cu

contururile clãdirii de poveste care

adapostea averea de vis ºi de istorie a

zapisurilor îngalbenite de scurgerea

timpului ºi a filmului devenirii noastre

naþionale.

Mã reîntorc rapid din aceastã

cãlãtorie imaginarã în atmosfera

intimã, încãrcatã de simboluri a

atelierului lui ªtefan Pelmuº, biroul intim de creaþie al lui Pepe,

incintã în care accesul este permis aproape fãrã restricþionãri.

Artistul, deºi are pe uºã un numãr de circulaþie de la antebelica

Poliþie a Capitalei, este adevãrat, eliberat cândva pentru biciclete,

nu a fãcut din aceasta un semnal de avertizare care sa atragã

atenþia asupra unor mãsuri orare prohibitive

pentru vizite. Vã veþi întreba, pe bunã

dreptate: Bine, dar vizitele nu-l deranjeazã?

Vor fi existând ºi asemenea personaje, dar

cele pe care le-am întâlnit eu, nu se înscriau

în acest registru.

Atelierul lui Pepe este arhiva lui

sentimentalã. Un spaþiu mic în care fiecare

centimetru pãtrat este utilizat efectiv la

maximum. De altfel, întreaga clãdire de pe

cheiul Dâmboviþei, colþ cu strada Elie Radu,

este cu judiciozitate împãrþitã „la milimetru”,

din subsol pânã în mansardã, de pictori,

sculptori, desenatori, reprezentând întreaga

breaslã, de la tineri pânã la cei purtând pe

umeri povara unei mari experienþe.

Chilia lui Pelmuº a devenit treptat-treptat placa turnantã a

Florin COLONAª
„sindicatului” din Elie Radu. Aici se anunþã expoziþiile colegilor,

aici se pun la cale în modul cel mai civilizat evenimentele de

nuanþã artisticã ale celor din acest incubator de artã, Pelmuº fiind

unul dintre cei ce trãiesc la foc continuu fiecare

dintre succesele colegilor.

Omul acesta vorbeºte cu un entuziasm care nu

are nicio urmã de disimulare despre

succesele colegilor, pe unii dintre

aceºtia necunoscându-i mãcar. Pepe

este în primul rând coleg ºi prieten,

din acea categorie pe care am putea

s-o denumim pur sânge. Nu trebuie

trecutã cu vederea o calitate a firii

acestui personaj, aceea de a fi un om

de echipã. Tocmai, pentru aceastã

trãsãturã de mare nobleþe a fost ºi

este invitat în nenumarate tabere de

creaþie, din þarã ºi din strãinatate,

devenind în felul sãu un fel de liant

al acestor manifestãri ºi totdeodatã, în egalã mãsurã,

un campion veritabil al acestui gen de elaborare

artisticã.

Fiind un tip prolific, în fiecare din aceste locuri de geografie

creativã a lãsat profitabile urme ale trecerii sale, nu numai prin

operele ci ºi prin modul sãu sincer de comunicare. Urmare logicã

a acestei neobosite activitãþi la ºevalet, artistul a fost cultivat de

cãtre amatorii de artã, unii începând chiar cu Pelmuº viitoare

colecþii. Artistul dovedeºte o înþelegere faþã de aceasta categorie

de iubitori pãtimaºi ai artei, sprijinindu-i ºi acordându-le o serie

de înlesniri, greu de nãdãjduit din partea

unor colegi de breaslã cu ºtaif.

Reîntorcându-ne la arhiva sa

sentimentalã, la încãrcãtura emoþionalã a

fiecãrui obiect, putem reconstitui traseul

sufletesc al parcursului sãu creator.

Lucrãrile de pe pereþi, din dreapta ºi din

stânga, din faþã ºi din spatele ºevaletului,

de pe podea ºi agãþate din înãlþimea

plafonului, nu fac decât sã rememoreze un

demers spiritual care îi transmite

creatorului un impuls continuu despre el

ºi lumea care-l înconjoarã.

Dar nu numai imaginile îl înconjoarã pe

truditorul din atelier ci ºi elementul biologic

al vieþuitoarelor care dau târcoale

ºevaletului, broaºtele sale þestoase cu

tabieturile lor acvatice, sau rãsfãþul de pe podeaua atelierului,

pisica tolãnitã cu o mare lenevie pe canapea sau splendidul

exemplar canin care-l viziteazã adesea pentru a se bucura de ceea

ce maestrul are în lucru pe ºevalet.

Pentru cã este bine ºtiut – Pepe nu are nicicând ºevaletul gol.

Este o regulã de aur pentru el! Marile cuptoare în care se topesc

materiile prime nu pot fi stinse niciodatã, deaorece a le stinge ºi

a le porni necesitã perioade temporale lungi ºi costisitoare.

ªevaletul, creuzetul creaþiei pictorului ªtefan Pelmuº, în care

sunt introduse elemente ale unei arhive individualizate mentale,

funcþioneazã fãrã întrerupere, transfigurând pe pânzã ceea ce

cortexul elaboreazã într-un ritm continuu, acea neîntreruptã

ºlefuire ºi neobositã cãutare de noi ºi nebãnuite faþete în

laboratorul de alchimie al formelor arhetipale ºi al mixturii

culorilor pe care artistul îl cautã fãrã de rãgaz ºi care în cazul

PEPE este traductibil prin termenul SIMBOL.


