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ºi labele lor sfãrâmând vertebrele
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ALEXANDRU

CARTOJAN

De ceva vreme au apãrut/apar voci care clameazã un aºa-zis sfârºit al cãrþii imprimate pe

hârtie în faþa altor mijloace de redare: CD-uri, audio-book-uri, tablete ºi altele – toate cãi de

comunicare mult mai rapide ºi mai comode – termenul nu e exagerat! – seducãtoare, mai ales

pentru noile generaþii consumatoare de culturã.

Zãbava ºi cu folos trudã a cititului cãrþilor, cum zicea cândva cronicarul va ramâne, susþin

aceiaºi promotori ai ideii abandonãrii lecturilor de texte tipãrite, va deveni ceva de domeniul

trecutului. Va deveni istorie.

Cum adicã, sunt gata sã le rãspundã cei ce consumã literaturã, artã, ºtiinþã etc. din cãrþi, sã

devinã istorie ceva ce a dãinuit de secole, de la bãtrânul Gütenberg ºi pânã azi? E adevãrat, mai zic

ei conciliant, sã citeºti o poezie, o prozã scurtã, un articol mai treacã-meargã, dar cum sa pãtrunzi

sensurile, cum sa înþelegi ideile, acþiunea, farmecul unui roman ca Rãzboi ºi pace sau Pe Donul

liniºtit, unde se afla un adevãrat univers omenesc, de gândire ºi trãire întins pe sute de pagini?

În România de dupã 1990, cartea tipãritã pe hârtie a luat, graþie climatului de libertate ºi de

democraþie ºi de încurajare a iniþiativei private, un avânt fãrã precedent. Au apãrut sute de

Florentin POPESCU

Am citit despre...

Mijloace de promovare a cãrþii

Din punctul de vedere al „culturii bolintinene”, anul care se încheie nu a fost cu mult diferit de

alþii. Multe proiecte, mari speranþe, realizãri dupã puteri. Semnele de coagulare a comunitãþii în

jurul unei identitãþi culturale sunt, mai degrabã, firave. Manifestãrile propuse de „Asociaþia pentru

Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu”, sub pretextul aniversãrii unor momente, monumente

sau personalitãþi, îºi doreau chiar atingerea acestui scop, de întãrire a conºtiinþei comunitare.

Desigur, o comunitate cu voce proprie, cu principii ºi interese dincolo de cele partinice. O comunitate

respectuoasã ºi mândrã de „patrimoniul” sãu, dornicã sã-ºi construiascã viitorul urmând bunele

pilde ale trecutului. De aceea, am reamintit în paginile revistei noastre faptele unor mari mecena

(Bolintineanu, Cioflec, Poenãrescu), care au pus progresul comunitãþii înaintea intereselor proprii,

dãruind spitale, colecþii de artã, ºcoli, instituþii socio-culturale, biserici, biblioteci, burse etc. Ca

urmare, am fi dorit sã reamintim cã prima ºedinþã a guvernului gen. Sãnãtescu de dupã 23 August

1944 a avut loc în conacul Bolintineanu, cã s-au împlinit 125 de ani de la inaugurarea cursurilor în

ruinata clãdire „de patrimoniu” a ªcolii Vechi, cã au trecut 25 de ani de când „Cãminul Cultural”

(replicã a celebrului Teatru din La Ciotat, Franþa) a cãzut sub lama buldozerului, cã s-au împlinit

100 de ani de la fundarea Asociaþiei „Iubire de neam” (menitã sã ajute orfanii ºi vãduvele primei

conflagraþii mondiale), cã sunt doi ani de când Constantin Carbarãu nu mai este printre noi etc.

Încercam astfel sã ridicãm obstacole împotriva penetrãrii prostului-gust, a nonvalorii, care, dincolo

de realitatea cã reprezintã faþeta culturalã a unui segment important numeric al societãþii (ce ar

putea învinui, la rându-i), este de acuzat mai cu seamã atunci când este rezultatul unor interese

egoiste (comerciale, electorale, religioase), puse sub deviza „Þara ne/vã vrea proºti!”. Într-o

comunitate bazatã pe principii sãnãtoase, aspectul deplâns mai sus intrã în starea de normalitate, cu

influenþe ce pot fi trecute, generos, cu vederea. În concluzie, ne propunem pentru anul ce vine ºi

pentru viitor, sã punem umãrul la creºterea sãnãtoasã a „Generaþiei XXI”, cei care ne vor citi, cei

care vor scrie despre noi, despre ei ºi despre alþii, cei care vor deveni curând reperele identitare ale

naþiei, pe care îi dorim cu un spirit mai puternic ºi mai liber decât noi.

La mulþi ani!

Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie
Istoricã Bolintineanu vã ureazã Sãrbãtori

fericite ºi un an mai bun.
La mulþi ani!
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Toamna Culturalã Bolintineanã - 2014
(urmare din pagina 1)

Mijloace de
promovare a cãrþii

La Bolintinul din Vale, încã din a doua jumãtate

a veacului al XIX-lea, la sfârºit de octombrie este

tradiþia desfãºurãrii bâlciului de Sf. Dumitru,

tradiþie inauguratã prin grija marelui patriot care a

fost Conu’ Costicã Bolintineanu. Este momentul

inventarierii bogãþiilor pãmântului obþinute din

munca de peste an, al schimburilor, al pregãtirii

iernii care stã la colþ. Este o vreme potrivitã

rememorãrii ºi bilanþului ºi de aceea „Asociaþia

pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu” ºi

cândva Fundaþia „Dimitrie Bolintineanu”, a gãsit

de cuviinþã cã este timpul potrivit trecerii în revistã

a activitãþilor de peste an, a promovãrii valorilor

locale, a schimburilor culturale cu alte zone, a

îmbogãþirii zestrei de cunoaºtere a concetãþenilor

noºtri, a confirmãrii statutului de centru cultural

zonal al Bolintinului. Sub aceasta umbrelã s-au

dorit a fi puse manifestãrile reunite sub numele

TOAMNA CULTURALÃ BOLINTINEANÃ,

ajunsã la cea de a doua ediþie, ale cãrei evenimente,

deºi puteau fi puse sub semnul Patrimoniului (25

de ani de la dispariþia emblematicei clãdiri a

Cãminului Cultural, sau 125 de ani de la

inaugurarea cursurilor în clãdirea ªcolii Vechi), al

Istoriei (70 de ani de la momentul primei ºedinþe

de guvern post 23 august 1944, care a avut loc în conacul Bolintineanu din Bolintinul din Vale) sau lui

Carbarãu (75 de ani de la naºterea fondatorului revistei Sud, C-tin Carbarãu, cu prezentarea cãrþilor In

memoriam Constantin Carbarãu ºi Bibliografia revistei Sud. 1996-2011 ºi dezvelirea plãcii memoriale),

au stat mai degrabã sub semnul lui Creangã: „...dar ºi sãrac aºa ca în anul acesta, ca în anul trecut, ºi ca

de când sunt, niciodatã n-am fost!”. În sensul cã prin contul Asociaþiei a cam bãtut vântul îngheþat ºi

aducãtor de sãrãcie al rãsãritului, nefiind capabilã sã determine oameni, firme sau instituþii care sã se

alãture ºi sã sprijine demersul. A fost nevoie astfel sã amânãm (sperãm sã fie numai o amânare!) multe

din activitãþile programate, prin care în octombrie urmau sã vinã la Bolintin mari personalitãþi ale

culturii române precum acad. Rãzvan Teodorescu, Ion Cristoiu, Victor Rebengiuc, Cornel Dinu, Radu

Costinescu, Florentin Popescu, Liviu Ioan Stoiciu, Florin Colonaº, Lucian Boia, Ion Dodu Bãlan,

Neagu Udroiu etc.

Totuºi, deºi mai strâmtoratã ca în alþi ani, Toamna Culturalã Bolintineanã, Ediþia 2014, s-a

desfãºurat datoritã dãruirii unor propovãduitori ai culturii ºi patrioþi peste care nu aº dori sã trec fãrã a-

i aminti pe domnii Gheorghe Dragomir, Marin Alexandru Cristian sau Marian Grigore alãturi de care îi

aºezãm pe membrii Asociaþiei Bolintineanu. Amãnunte despre desfãºurarea acestei ediþii le puteþi citi

în paginile revistei noastre.

Decembrie 1946, în faþa conacului Vidulescu. În spate se aflã ªcoala Veche,
iar în dreapta imaginii se vede colþul gardului conacului Bolintineanu. De
la stânga: Marin Onete, Constantin Gheorghe (Popâinac), Marin Nica, Ion
Caraulea, Mitu Ghimpe

(continuare în pag. 14-15)

edituri, se tipãresc mii, dacã nu zeci de mii de cãrþi de toate felurile ºi pe tot

cuprinsul þãrii. În cei douãzeci ºi cinci de ani care au trecut de atunci jocurile

de piaþã au cunoscut/cunosc fluctuaþii dintre cele mai neaºteptate ºi

surprinzãtoare din multe puncte de vedere. De unde prin anii nouãzeci,

cãrþile se vindeau mai ceva decât pâinea caldã (reflexul de dinainte al

românului, setea lui de cunoaºtere ºi de instruire încã mai erau vii), s-a

ajuns, treptat-treptat la o situaþie aproape inversã: raportul dintre cerere ºi

ofertã s-a schimbat în proporþie de o sutã optzeci de grade. A crescut

inimaginabil oferta ºi a scãzut cererea. A scãzut nu din cauzã cã românul ºi-

ar fi pierdut apetitul pentru lecturã, ci din pricini care se cunosc: apariþia

Internetului, extinderea reþelelor de televiziune, tabletele ºi alte mijloace de

comunicare (chiar ºi a celor care pun în circuitul public opere literare sau

ºtiinþifice); în plus – factor deloc de neglijat! – creºterea preþurilor la carte ºi

veniturile de cele mai multe ori modeste ale oamenilor au contrubuit la

diminuarea vânzãrilor.

În fine, lasând la o parte aceste aspecte ce pot forma un serios obiect de

studiu pentru economiºti ºi sociologi, se cuvin a fi comentate câteva aspecte

care ne-au fost relevate nu demult la Târgul Gaudeamus – carte de învãþãturã,

desfãºurat la sfârºitul lunii noiembrie la Bucureºti. Pavilionul, marele pavilion

de la Romexpo a gãzduit edituri din toatã þara ºi a avut ºi un invitat special –

Rusia. Judecând în termeni statistici, aici au avut loc peste 700 de evenimente:

lansãri de cãrþi, întâlniri cu scriitori, simpozioane ºi conferinþe, colocvii etc.

O adevãratã fiesta a cãrþii. O fiesta de toamnã, un fel de pandant al celuilalt

târg cu caracter similar: Bookfest, din varã.

La Gaudeamus, am vãzut cu ochii noºtri, au venit mii de oameni. Unii au

pãºit pragul ca la o expoziþie, cea mai mare expoziþie de carte la care ºi-au

putut desfãta ochii privind mii de coperþi de carte, dar ºi alte exponate. Se

înþelege de la sine ca fiecare expozant a încercat sa atragã atenþia publicului

prin mijloace cât mai originale. În acest context n-a fost de mirare ca pe

deasupra sutelor de panouri a plutit în permanenþã un dirijabil condus de la

sol prin telecomandã, un minidirijabil inscripþionat cu numele unei edituri.

ªi într-un alt loc am vãzut un schelet uman (probabil din ipsos), ori, în altã

parte, expuse obiecte de artã veche sau piese de epocã (un aparat de radio cu

lãmpi, de pildã) sau cã un alt expozant, voind sã marcheze contribuþia firmei

la „Anul Brâncoveanu” l-au adus chiar pe Brâncoveanu, imortalizat într-un

bust ºi aºezat pe un piedestal la vedere. ªi altele. ªi altele.

N-au lipsit nici mijloacele tradiþionale de promovare a productelor proprii:

pliante, calendare de buzunar, fluturaºi, afiºe etc.

Alþi expozanþi au gãsit cu cale sã impresioneze ºi sa atragã prin altceva –

prin costumarea unor tineri în straie de epocã. N-a fost, aºadar, de mirare

nici sa vedem strecurându-se printre vizitatori tinere domniþe ºi prinþese,

cavaleri ori domni cu frac ºi joben sau soldaþi în uniformele de epocã ale

unor armate despre care se face vorbire în cãrþile de istorie. N-a fost de

mirare nici sa vedem câþiva negri învãþându-i pe niºte prichindei cum se bate

tam-tam-ul, ori sa auzim cum trompeta poetului Paul Daian (figurã devenitã

tradiþionalã în târgurile de carte din Bucureºti) acoperã zumzetul ºi rumoarea

de la standuri. Muzici, anunþuri la megafon, tot felul de alte mijloace sonore

completau „peisajul” amintitei întâlniri dintre editori ºi cititori, dintre vizitatori

ºi scriitorii invitaþi la manifestãri.

Ingeniozitatea n-a lipsit mai nicãieri, ba am spune cã s-a manifestat din

plin ºi în mai toate locurile.

Concluzia care s-a putut/se poate trage este una singurã: Cartea nu numai

cã nu va dispãrea, ci va fi prezentã multã vreme de aci înainte în viaþa

noastrã. Mijloacele de promovare a ei ni se par a fi binevenite ºi cu prizã la

public. Un public care de la an la an, de la o ediþie la alta simte nevoia

comunicãrii cu cartea, cu semenii, cu tot ce þine de spiritualitate. Mai ales azi,

mai ales acum, când grijile, nevoile, întrebãrile, neliniºtile îl agreseazã cotidian

pe fiecare dintre noi.

INVITAÞIE CÃTRE AGENÞII ECONOMICI

Consiliul de Administraþie al Liceului Tehnologic Dimitrie Bolintineanu vã invitã sã participaþi la dezbaterea

privind „Metodologia de fundamentare a cifrei de ºcolarizare pentru anul 2015-2016" ºi a „Proiectului planului

de ºcolarizare”. Menþionãm cã, în baza legislaþiei în vigoare, puteþi solicita ºcolarizarea în învãþãmântul profesional

cu durata de 3 ani pentru domeniile ºi specializãrile de care aveþi nevoie. Întâlnirea va avea loc la sediul nostru din

strada Republicii, nr. 2B, Bolintin Vale, jud. Giurgiu, în data de 4 decembrie 2014, ora 11:00.
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Era prin 1964 (?)... Poate mai demult, poate ceva mai

aproape de noi. Nu-mi aduc bine aminte. Erau zile de

toamnã sau semãnând a toamnã. Într-un alt secol. Eram

tânãr, ca devorat de mine însumi ºi de lume. Rãtãceam

din luminã în luminã, din întuneric în întuneric, cu toatã

furia de prãpastie de pãmânt ºi cer a tinereþii, prin

Bucureºtiul mohorât, pustiit de atunci. Deodatã inima

mi s-a oprit, ca sã izbucneascã mai tare, înaintea vitrinei

unei galerii ce pãrea cuprinzând o fântânã jucãuºã într-

un parc. Pe pereþii ei se cãþãraserã sau cãzuserã din cer,

agãþându-se de ei ca în joacã, o mânã de desene din care

þâºneau, se dãdeau peste cap, foiau de la o beþie la alta,

tot soiul de visuri. În mijlocul galeriei se ridica, princiar,

un om (cum nu prea vedeai prin bietul nostru oraº, în

care trãiam toþi puºi pe crucificare), un personaj de teatru

antic, strãjuit de o barbã de un cot, a cãrei vedere m-a

fermecat.

Era el de pe lumea asta? Se rãtãcise pe aici din cine

ºtie ce altã lume? O stea îi cãzuse în cap ºi-l fãcea sã fie

altfel decât noi, cei uitaþi de viaþã?

Eram ca beat, trecând de la un desen la altul ºi

aruncând priviri din coada ochiului cãtre vrãjitorul?,

magul? ce surâdea îngãduitor sau îºi împietrea chipul

deasupra noastrã.

Din puþinii lei ce-mi fluierau buzunarul i-am cumpãrat

un desen ºi ne-am împrietenit într-o clipã, sporovãind

lucruri interzise, fiind amândoi, pentru epocã, buni de

legat. M-a strãbãtut cu o privire seninã (dar azi nu ºtiu

cât de seninã era ºi poate cã numai barba o însenina) ºi

m-a luat acasã la el, dãruindu-mi un

desen, pentru cã, îmi spunea, nu putea

sã ia bani de la un om sãrac. ªi avea

un nod în gât vorbindu-mi aºa.

În vremea aceea încã îmi ziceau

ceva petele contemporanilor mei, deºi

prea semãnau unii cu alþii, cum

seamãnã mereu unii cu alþii... Îi caut

ºi nu-i gãsesc...

Aº vrea sã cânt, sã plâng, sã îngenunchi înaintea unui

tablou, aº vrea sã-i sãrut chipul. Ce secol de pe urmã am

trãit, ce secol ºi mai de pe

urmã trãim! Unde e acel

„Contemporan cu fluturii ºi

Dumnezeu” al lui Blaga?

Unde suntem noi dacã mai

suntem?

Dar acesta e un alt

subiect.

Cojan, pentru cã de el e

vorba, îmi era drag ºi i-am

cumpãrat (aceasta la Paris)

încã un desen în care dictau

petele, care ne-au despãrþit

în ziua când mi s-au deschis

ochii ºi numai aveam nimic

de împãrþit cu ele ºi mi-era

groazã cã am putut sã le þin

însoþire în mâzgãleala asta

de peste o sutã de ani...

Cãci artele sunt duh

prin care omul sã fie duh...

Lumina zilei de azi a uitat sã fie lumina zilei de azi

în artele frumoase.

Îmi vine sã râd de frumoasa lor urâþenie.

Dar cum am mai spus, acesta e un alt subiect.

A fost odatã...
Miron KIROPOL

Sã ne întoarcem la Cojan.

El ne-a lãsat multe desene ºi picturi de mare frumuseþe

din epoca dintâi, când era în þarã. Apoi, în Parisul unde la

fiecare pas te pândeºte o ameþealã, a fost prins de

încântarea din care ne hrãneam cu lãcomie toþi exilaþii ºi

a început sã „picteze” pete de o culoare îndoielnicã. ªi

eu le-am dat sã mãnânce din mine petelor astea, le-am

îmbrãcat în pielea mea, cocoloºindu-le în tot felul, pânã

când deodatã m-am dat înapoi înspãimântat ºi m-am exilat

pentru a doua oarã, îndepãrtându-mã de cei care credeau

în ele.

Acum sunt în durerile

facerii.

Ies din mine, din cel

avându-ºi credinþa în arta

putrezitoare a secolului XX ºi

mã dãruiesc, chiar dacã prin

durere, artei vechilor, cãci doar

ei ºtiau pe de rost taina.

Cojan nu era departe de ea,

ca mulþi din artiºtii secolului

XX, oameni adeseori de carne

ºi vis tainic, dar care au vrut sã

uite taina cãrnii ºi pe cea a

visului, iar taina i-a lãsat sã se

rostogoleascã din culmea ei.

S-au vândut nimicului,

îmbogãþindu-se cu el. Sunt, se

zice, mari.

Îi vãd pitici. Abia dacã li

se vede vârful nasului pe care

îl þin atât de sus ºi în care le

intrã numai mirosul tuturor hoiturilor.

Cojan, aruncând peste umãr Frumuseþea s-a oferit

ameþelii acesteia fãrã tainã, care nu mai ºtie de ce se duce

ºi unde...

Florin Colonas,

(continuare în pag. 16)

Ne-am obiºnuit sã trãim

printre vedete, mai ales acum

când explozia informaþionalã

ºi a mijloacelor mass-media

aduc în preajma noastrã tot

felul de personaje, dar ºi

imaginea unor obiecte din

sfera materialã, în primul rând

autoturismele ºi multe alte

lucruri utile fiecãruia, sau pur

ºi simplu... inutile. Graþie acestor mijloace, într-o perioadã relativ

scurtã de timp, un personaj sau un obiect din te miri ce domeniu,

poate deveni vedetã.

Dicþionarul Explicativ al Limbii Române, defineºte substantivul

feminin vedetã prin: „actor sau actriþã care deþine un rol principal

într-un spectacol, mai ales într-un film (ºi se bucurã de renume,

de mare popularitate); sportiv de mare talent ºi popularitate; prin

extensiune: persoanã care vrea sã iasã în evidenþã, sã epateze”.

Desigur, la figurativ noþiunea se poate extrapola...

Aºa s-a întâmplat de-a lungul ultimului secol cu actorii de

cinema. Sã luãm câteva exemple: Charlie Chaplin, Marylin

Monroe, mai aproape de noi Sophia Loren sau Brigitte Bardot.

Marile vedete le gãsim ºi în toate disciplinele sportive. Sã luãm

ca exemplu fotbalul, rãspândit pânã în cele mai îndepãrtate insuliþe

de pe glob. Cine nu-l ºtie pe Maradona sau Pele? Graþie peliculei,

imaginile cu vedetele ultimului secol s-au conservat. Avem însã

ºi altfel de imagini care au rezistat timpului ºi care ºi astãzi sunt

la fel de proaspete ca în vremea gloriei lor.

Fãrã sã fi existat fotografii sau film în epoca lor, o serie de

personaje au rãmas prezente în mintea oamenilor graþie unor

maeºtri care le-au zugrãvit cu multe veacuri în urmã. Existã ºi

multe imagini poetice sau în textele istorice antice din care se pot

reconstitui de cãtre antropologi imaginile unor personaje. Dovezile

picturale, portretele însã, rãmân mãrturii veridice, grãitoare ale

respectivelor personaje.

O asemenea imagine o reprezintã pe Gioconda, care de peste o

jumãtate de mileniu este înfãþiºarea femininã cântatã de poeþi,

idealizatã de prozatori ºi de compozitori, iubitã cu pasiune de

publicul larg, idolatrizatã de amanþi, reluatã într-o viziune nouã

de cãtre artiºtii vizuali moderniºti.

Putem, deci, s-o numim pe Gioconda o vedetã? Consider cã

da! De aceea vã propun sã urmãrim o zi din viaþa ei.

Duminicã de octombrie 2014. Mii de turiºti iau cu asalt intrarea

principalã a muzeului parizian Le Louvre. Pe mãsurã ce ora

deschiderii se apropie, masa enormã a turiºtilor creºte vãzând cu

ochii. O amestecãturã inimaginabilã de chipuri, fiecare individ

având ceva specific în costumaþia sa, fiecare cãutând sã fie cât

mai bine „plasat”, pentru ca în momentul deschiderii sã poatã

pãtrunde cât mai repede în marele muzeu.

ªi, ca întotdeauna, în ultimele minute de aºteptare vacarmul

încruciºãrii diferitelor limbi ajunge la paroxism. La ora porþilor

deschise, datoritã înghesuielii, marea masã a turiºtilor în care

sunt prins, fãrã posibilitatea mãcar de a mã învârti pe un picior,

rãmâne încã inertã. De abia dupã zece minute reuºesc sã fac un

progres vizibil, aflându-mã în pragul uºilor larg deschise. Dupã

alte minute de înaintare compactã a gloatei, reuºesc, în sfârºit, sã

mã eliberez ºi sã pãtrund în holul central. Turiºtii sunt bine

echipaþi, cu tot felul de aparate foto sau de filmat, ca sã nu mai

vorbim de telefoanele mobile cele mai performante, capabile sã

ia imagini cu nemiluita ºi sã nu mai vorbim de ghiduri, cãrþi,

pliante, broºuri, fluturaºi în cele mai diferite limbi ale pãmântului

– toate având însã un numitor comun – fotografia color de pe

copertã, celebrul tablou al lui Leonardo da Vinci: Gioconda. Nu

numai atât, dar toatã lumea este nerãbdãtoare sã vadã originalul

celebrei opere. Atât de mare este febra celor care vor sã ajungã în

sala care adãposteºte Gioconda, încât mulþi, cei mai mulþi, ignorã

pur ºi simplu o statuie celebrã, de mari dimensiuni, aflatã pe

pauza scãrii centrale ºi care nu este alta decât capodopera sculpturii

greceºti Victoria de la Samothrace. Este suficient însã, ca una

sau douã persoane sã se opreascã ºi cohorte îi vor urma, inerþial,

privind statuia, cei mai mulþi neºtiind despre ce este vorba.

Coloana de turiºti s-a mai rãsfirat. Asemenea unei competiþii

sportive, plutonul s-a întins pe o distanþã apreciabilã ºi fiecare

înainteazã acum cu mai mult spor. Chiar la intrarea în prima salã,

o sãgeatã (deasupra cãreia stã scris: Gioconda) indicã laconic cel

mai scurt drum de urmat spre obiectivul mult visat. Cei mai

nerãbdãtori, preocupaþi de subiect, grãbesc pasul spre obiectivul

semnalat, ignorând cu desãvârºire capodoperele aflate pe

simezele sãlilor prin care trec, mulþumindu-se sã urmãreascã

semnul sãgeþii plantat din când în când, care le aratã calea spre

lumea plinã de mister a Giocondei lui Leonardo da Vinci.

Siguranþa cã se apropie de þinta finalã îi lasã nepãsãtori faþã de

celebre opere, care, chiar dacã nu au faima Giocondei, au în tot

cazul elemente artistice pe care însuºi Leonardo le-ar fi admirat.

Dar ce conteazã Antonello da Messina, Duccio, Cimabue, Simone

Martini, Giotto, Lucca della Robbia, Piero della Francesca ºi

mulþi, foarte mulþi alþi mari maeºti ai penelului, când tabloul,

simbol al picturii ºi al vieþii lor, se aflã undeva pe aproape.

Culmea este cã pe acea Galerie, o salã enormã, aproape un

bulevard de câteva sute de metri lungime care are pe o parte ºi

alta sute de tablouri ale maeºtrilor, existã ºi alte capodopere ale

lui Leonardo da Vinci, pe care nimeni nu le bagã în seamã în

iureºul de a ajunge în faþa tabloului dorit. Sã ne gândim cã mulþi

dintre vizitatori au venit de la antipozi sã-l admire, copleºitor de

mulþi asiatici, predominând cei din partea de sud-est a

continentului. Visul celor mai mulþi dintre ei este acela de a vedea

„in vivo” Gioconda. Pentru acest legendar tablou au venit ei aici.

Asiaticii, aflaþi într-un numãr foarte mare în duminica asta, ca ºi

în orice altã zi a lunii ºi a anului la Louvre, sunt vãdit interesaþi în

cea mai mare parte numai de celebra pânzã.

Dupã o distanþã apreciabilã parcursã prin muzeu dupã cum

înþelege fiecare vizitator, „la pas” de cei exuberanþi sau dupã

îndelungi ore zãbovite de cãtre cei studioºi în faþa pânzelor ºi

sculpturilor marilor maeºtri care ºi-au dat întâlnire aici, se ajunge

în sala în care se aflã „marea vedetã” – tabloul care a fascinat ºi

fascineazã privirea ºi mintea generaþiilor.

Tabloul este gãzduit în „Sala Statelor”, în momentul de faþã o

salã amenajatã cu fonduri asigurate de cãtre Compania Naþionalã

de Televiziune a Japoniei (NTV), aºa cum este specificat în semn

de mulþumire încã de la intrarea în salã. În trecut se afla în aºa

numita Salã Pãtratã, acolo unde se afla ºi în 1911 când a fost

sustrasã.

Deºi este un vechi muzeu, Louvre nu are nimic din acea

atmosferã conservatoare, fiind într-o continuã ºi dinamicã

modernizare, dar la giganticele suprafeþe de care dispune, lucrurile

merg mai lent nu numai datoritã migalei reamenajãrilor, dar ºi

enormelor preþuri de cost.

Un numãr imens de oameni, adunaþi parcã la o manifestaþie,

privesc tabloul, bineînþeles, de la o distanþã de câþiva metri.

Majoritatea celor care privesc sunt înzestraþi, pe lângã diferitele

aparate de captat imagini ºi de audioghiduri, în cele mai diferite

limbi ale pãmântului, închiriate de la intrare.

Sala de proporþii uriaºe, are pe peretele de la intrare enorma

pânzã a lui Veronese, Nunta din Cana Galileea a cãrei suprafaþã

enormã de circa patruzeci de metri pãtraþi este desigur

impresionantã, atrãgând un numãr mare de priviri.

Pe peretele diametral opus, în centru, este Gioconda, o picturã

cu mult mai micã, dar fascinantã, prin faþa cãreia se perindã, aºa

cum aratã cele mai noi date statistice, cel puþin 15.000 de persoane

zilnic. Pe pereþii laterali, alte trei celebre opere semnate de

Leonardo, alãturi de alþi mari maeºtri.

Mãsurile de securitate ale operei leonardiene sunt cu totul

excepþionale. La circa trei metri depãrtare de tablou existã un

cordon de protecþie. Cu o jumãtate de metru mai în faþã un brâu în

formã de arc, dintr-un lemn de esenþã tare, înalt cam de un metru

ºi lat de circa treizeci de centimetri. Apoi un spaþiu liber, de doi

metri. Tot în faþa tabloului, un alt brâu, de astã datã rectiliniu, din

aceeaºi esenþã, care ar face imposibilã apropierea de tablou, acesta

O zi din viaþa unei vedete

Aurel Cojan
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drama existenþialã, în general, sunt inserate într-o

vertiginoasã dramã cosmicã. Nu în ultimul rând, aº
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Victoria Milescu

BUN VENIT, DECEMBRIE!

Mergeau câte doi, câte trei

la concursul de dans

al morþii

erau fericiþi, convinºi cã

vor regenera eternitatea

în recipientul inimii

aveau un bilet

cu numele ºi numãrul de telefon

sã fie cât mai grabnic anunþatã

familia câºtigãtorului

I-am vãzut în Marea finalã

înveliþi în Calea Lactee

cu o crizantemã albã pe gurã

ºi un sâmbure de cireº în frunte…

Mulþi au fost încoronaþi post-mortem

primind un obelisc din cioburi de gheaþã

ºi câteva galoane imperiale de univers…

Pe cei mai firavi, aplaudând pe muchie de cuþit

i-au prins din urmã, i-au încãrcat în betoniere

amestecându-i cu asteroizii

sã devieze de pe traiectoria datã

fatalitatea...

TAÞII NOªTRI, GENERALII

În noaptea aceea, generalii

au dormit pe banchize

plutind pânã la gurile

incendiului exorcizant

purtau pe umeri pãsãri polare

indicând un alt Nord

Le-au salutat  trecutul îndepãrtat

primii ghiocei roºii

împãrþind portocale

cântând cu o voce-n formare: ta-ta…

un Moº Crãciun ghiduº

le-a dãruit grenade din zahãr candel

pistoale de ciocolatã ºi

alte ,,jocuri ºi jucãrii”

din sacul sãu miraculos…

Ce bravi au fost bãtrânii noºtri generali

în fruntea armadei de muguri roz-albi

þinând de mânã întunericul...

INIMA PARABOLICÃ

A ORAªULUI

Cu tacâmuri de aur

ne-am luat raþia civicã

din statuia de bronz

primind în plin impactul iminent

al crengilor de mãslin sub fulgere…

contractasem o maladie necunoscutã

de aceea, medicii

au încuiat porþile spitalelor

sã rãspândim euforia noii boli…

Proaspãt avansaþi în grad

ofiþerul ºi preotul

trag împreunã clopotul astral

Grindinã în lanul aburind!

ªcolarii duc atent acasã

Rubinul strãlucitor al rãnii

apoi se reîntorc

cu lumânãri ºi candele aprinse

ºi cântece pe treptele cu paranimfe:

Aici Oda bucuriei

transmitem ultimele jertfe…

EX-VOTO

Adunã-þi puterile

ºi ieºi în arenã

în locul fiului preaiubit

în faþa mulþimii adulmecând

sângele tânãr

Lictorii stau în loja oficialã

autoritari, solidari

nu-i dezamãgi!

Este un anotimp inexistent

Iarna adevãratã nu îndrãzneºte

sã se arate

ascultã cearta vrãbiilor

pe ultrascurte

pomii goi în antract

cântã Ave Maria

pentru cel blând, frumos, curat

cu o cascã de oþel

împins fãrã voie spre tribuna

cu mãsele ucigaºe

Azi, Dumnezeu dã un rând de ambrozie tuturor...

EªAFOD PENTRU ACROBAÞI

Ne-au promis

câte un hectar de americiu ºi

,,un ghimpe în carnea umanitãþii” mai proaspãt

sã restaurãm eºafodul

pentru acrobaþi

orizontul nostru de aºteptare

fãcea strip-tease

pentru producãtorii MGM

Colaboram deschis

cu patimile mirabile ale lui

Spiritus Sanctus

înaintând prudent spre baia cu acid...

Seara, ne luam pastilele

lângã fereastrã

atenþi la înflãcãrarea

transmisã în întreaga lume

în timp ce trupele de botaniºti versaþi

se îmbarcau

spre un alt hybris.

ORAªUL LUI MERLIN

Oraºul se pierde

în oglinda retrovizoare –

pãsãri ºi câini

abandonându-ºi cartuºiera

Ceaþã. Nuduri  cu brasardã de edelweiss

cisternele s-au golit dizolvând basorelieful

sacrei cupole...

Stãm pe marginea fântânii arteziene

ejectând în eter tahioni de ºampanie

cu beretta pe ochi ºi conserve

pe termen nelimitat

Oraºul este un purgatoriu

o spiralã de sulf

vraja unui somn de proporþii se întinde

cu tentacule lichefiate

spre sãlciile de pe malul Styxului...

Cu un pahar în mânã sorbind des

maeºtrii genului ne pãrãsesc

dupã repriza secundã

optând pentru boxa lingourilor

bucuriei de viaþã

Vrem sã apucãm veºnicia de mâine

scandeazã in corpore

apoi, mârâie cu elan aria Toreadorului...

ÎN EXCLUSIVITATE PENTRU

FRONTUL DE EST

– Excelenþã, ce pãrere aveþi despre evoluþia

acestor anemone

aratã conform graficului stabilit, ori

au apãrut unele anomalii, iar

dacã da, în ce constau ºi cum

ar putea fi remediate, pentru cã

sângele urcã la o cotã periculoasã

pe strãzi, în relee,

muºcã din cizma Cãlãreþului de aramã, iar lui

Homo Neanderthalensis i-a ajuns pânã-n gât

Vã rog, Excelenþã, spuneþi un nume, o cifrã, o himerã

sângele e cauza noastrã, ºtiu

sânge ºi ironie

la ceaºca de ceai verde în camera sonorizatã

sunteþi ocupat, observ

exasperarea umbrelor care vã

garanteazã securitatea cu boturi umede

de sevã caldã de floare mediteraneanã, dar

Excelenþã, spuneþi ceva, Excelenþã,

Ce se întâmplã?

CRIMA TELEVIZATÃ

Prosoape, maiouri, batiste

circulând  pe cablul de cupru al privirii

Ne-am oprit la intersecþie

pentru crima televizatã

Somaþi. Sub balizaje. Aºteptam.

Cine va arunca primul

bulgãrele de sânge al inimii stelate

ºi cerul sã intervinã?

din solidaritate, curiozitate, jurisprudenþã

(Dar cerul era plecat

cu tone de zile senine

ºi nopþi în þinutã de carnaval...)

Sunt mulþi ca mine

ºopteºti lângã radar, desfigurat

deºi nu vreau, prietene

tu eºti mielul sacrificat, cum spun ei

Corabia e beatã

ºi nu avem comandant!
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Passionaria Stoicescu

SILICOANE

Deschid pagini

Ecrane

De peste tot

Silicoane

Mã privesc sfidãtor

Din scrisul de coni ºi coane

Cu sfârcul obraznic al lor

Preamãrind contrafacerea

Scremerea

Preþiosul

„Între noi roadem osul

Noi sunt baza

Afacerea”

Se joacã la quintã spartã

La cacialma

Statuând furtul ca artã

Îngroºând lumea sa

Târând lanþul greu

Sufãr ca un câine

Nu de azi pentru mâine

Ci pentru mereu

Mi se râde în nas

„De bonton

E chiar sufletul de silicon

Cu Dorul

Amorul

Fiorul”

Închid computere

Pagini

Credincioasã

Adevãratei mele dureri

Firescului din paragini

Praful ºi pulberea mã consoleazã

„Rãmâi cum eºti

Inutil sã jeleºti

Prea deºertul din oazã

Noi am fost ºi rãmânem

Încã de când cu Facerea

De pazã

De bazã”

COPACUL UMBLÃTOR

În imponderabilul meu

Pluteºte sãmânþa lui Dumnezeu

În sângele fricii

În carnea trecãtoare

Proslãvind lumea furnicii

ªi raza de soare

Când umilinþa sporeºte vraja

Se-nmoaie coaja

ªi sub blestemul sãrac

Din nevãzuta sãmânþã

Creºte un fel de copac

Mi-nchipui cã-l port

Dar el mã duce

Îngemãnatã cruce

Pentru evidentul meu viu

Pentru nerecunoscutul meu mort

Întâi înfrunzesc la umeri

Apoi dau prin unghii

Rãdãcini transparente

Nasc în dureri florile clipei

Pe care nu le înumãr

ªi câteva fructe golaºe

Cu amprente trufaºe

Urme de praf

Praf de urme

Totuna cât þine ceaþa

Ca sã-mi arate o singurã faþã luna

Câteva mii viaþa

A exista –

Azur mincinos

Nãmol de pãcat

Copacul umblãtor al fiinþei

Cãtre tãrâmul lui Dumnezeu

Cu disperare chematul

Pânã acum neaflat

DOAR FOAME ªI-ATÂT

Adânc rostuitã-n þãrânã

Rãdãcina s-a nãscut sã rãmânã

Dar întâmplarea - ºi mumã ºi maºtere -

I-a strecurat un vierme la naºtere

Sãtulã larva s-a fãcut cãrãbuº

ªi-mbãtat în luminã de verde urcuº

S-a trezit într-un cioc de privighetoare

Dupã ospãþ pasãrea

A cântat mai frumos ºi mai tare

A auzit-o uliu-n albastrã tãrie

ªi-a salvat-o de plângere ºi de colivie

Pe legea lui de sihastru afon

ªi-o liniºte neagrã-a-ngheþat

Ultimul ei semiton

Nu vânãtor ci fulger cu foc la oblânc

Dintr-un alt cer a prãvãlit uliu-n adânc

ªi iar întâmplarea atoatestãpânã

Din zbor a meºterit o þãrânã

Cu pulberea ei m-am transcris în aldine

Doar foame ºi-atât i-a fost lumii de mine

SCULPTÂND FRUNZA

În toamna cu galben rãvãºit

Vântul zgâlþâia cerul

Ploaia biciuia frunzele

Omul salva una

Sculpta în ea delicat un copac

Poate chiar cel care o nãscuse

Nu râvnea la glorie

ªtia cã nimic nu rãmâne

Aºa cum se strãduise

Dar îºi bucura pentru o clipã

Ochii ºi sufletul

Îºi ostoia nedatele mângâieri

Iubirii lui de o clipã

Vântul îl fluiera

Ploaia îl biciuia

Ai lui habar n-aveau

De sculptatul în frunzã

În clipa de-o viaþã a copacului

În verdele de-o clipã al frunzei

În galbenul de-o clipã al toamnei

În praful de-o clipã al timpului

ÞIGÃNEASCÃ

Pentru þãrâna unui cânt

Hârºcâi cu unghia-n pãmânt

Chiar de mã-ngrop în el de vie

Sã ºtiu cã-þi aparþine þie

Blestem ce-i sfânt în ºatra vieþii

Zgâriu podeaua ºi pereþii

Veºmântul de pe mine rupu-l

Ca biciul tãu sã-mi scrie trupul

Ah, Poezie, cutrã dulce,

Scuipã-mi în suflet ºi mi-l smulge

Cã rob þi-e cel ce te cunoaºte

Pupa-þi-aº pulberea din moaºte

Din volumul „Regele Praf”
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Ion C. ªTEFAN

Ion HAINEª

Ion C. ªTEFAN

Prin anii 1973-74, am înfiinþat ºi condus un cenaclu literar, în

cadrul Facultãþii de Ziaristicã, unde funcþionam ca lector la Catedra

de limba ºi literatura românã.

Printre tinerii care s-au afirmat atunci ºi care vor deveni nume

importante în peisajul literar românesc de mai târziu ( Nicolae

Tzone, Gabriela Hurezean, Anamaria Pop, Constantin ªtefuriuc,

Gheorghe Pârja, Marin Constantin, George Florin Cozma,

Nicolae Breb Popescu, Lelia Munteanu, Ion Marin, Dan

Câmpean, Florin Dochia, Radu Vida, Aurelian Titu Dumitrescu),

se afla un bãiat timid, uºor bâlbâit, care m-a impresionat prin

maturitatea creaþiei sale literare, de o originalitate inconfundabilã:

Laurenþiu Cârstean. Am avut cu el o relaþie de prietenie ºi m-am

bucurat când, ulterior, a publicat trei volume de versuri, care vor

deveni referenþiale pentru poezia românã contemporanã.

Am acum pe birou ultimul sãu volum de versuri, Rostirea ºi

tãcerea, antologie selectatã ºi îngrijitã de Stelian Cârstean, fratele

sãu (Editura Pandora, 2014). Poetul, nãscut în 1946, în Vicovu

de Jos, Bucovina, a decedat în 2010, în Bucureºti. Antologia

cuprinde versuri din volumele: Þinutul îndepãrtatelor seri

(Editura Cartea româneascã, 1979), Peisaje (Editura Cartea

româneascã, 1985), Alb (Editura Eminescu, 1986), Garã regalã

(Editura Vinea, 2002) ºi câteva poezii din manuscrise.

Dupã cum s-a observat de la început, Laurenþiu Cârstean a

fost o prezenþã discretã, care a publicat rar, fiind pe nedrept

marginalizat, deºi poezia lui defineºte  un profil aparte, prin

profunditatea viziunii ºi originalitatea expresiei artistice. Ceea ce

ºocheazã este caracterul ermetic al poeziei, care vine din structura

introvertitã a autorului, ceea ce nu exclude o anume poeticitate, o

muzicalitate inefabilã, subtilã, o viziune elegiac- melancolicã

asupra lumii.

Nu întâmplãtor, în singurãtate (temã esenþialã), poetul

penduleazã permanent între rostire ºi tãcere, (pe lungi coridoare

se aud paºii sãi/ armonii desãvârºesc tãcerea), având curajul

de a aºeza „cuvintele într-o nouã mãsurã” (pe mare ºi în inima

ei). Pentru el, „doar þinutul tãcerii dintre toate-i mai pur” (dacã

într-adevãr dimineaþa). El are „obiceiul de a renunþa” , „obiceiul

de a rãmâne singur”, rãtãcind pentru totdeauna ºi simþind parcã

întreagã tãcerea lumii / întreg oraºul/ întreagã viaþa mea/ …un

labirint al pãdurilor pure (parcã întreagã tãcerea lumii).  El îºi

propune sã inventeze „spre searã tãcerea ca pe-o pazã” (poem

fãrã contur). El simte ca pe o povarã îndeletnicirea de a inventa

cuvinte (pasaj cu greieri). Poetul trãieºte teama de cuvânt cu o

uºoarã spaimã cu disperarea pe care o simþi/ înainte de a rosti

un cuvânt (alb). Cuvântul este „leagãnul leagãnelor” (peisaj), iar

poezia – un strigãt, o disperare (poezia ºi disperarea).

Poetul încearcã sã se identifice, trãind într-o înspãimântãtoare

stare de veghe în faþa oglinzii: cine eºti tu/ nici mãcar nu-ºi

rãspunde/ interiorul cercului/ vâsla de aur/ omul din faþa/ rigolei/

însãºi oglinda… (identificare).

Întreaga poezie a lui Laurenþiu Cârstean este o transcriere a

unor stãri interioare. El e un fals peisagist. Peisajele sale sunt

expresia unor trãiri sufleteºti, a unor coborâri în sine, aºa cum se

ºi confeseazã poetul: ca sã poatã cunoaºte/ totuºi/ altfel

temeinicia lucrurilor/ cobora tot mai mult/ cãtre sine (în pofida

oricãrei tentaþii), în „þinutul îndepãrtatelor seri”, în singurãtate,

în resemnare. El se reîntoarce în copilãrie, trãind bucuria

nemãrginitã la „spectacolul unei dimineþi”: imagini dintr-o

îndepãrtatã/ copilãrie:/ corabia cerului/ floarea de liliac/ sub

bolta apãsãtoare/ a lunii/ crinul abia desluºit/ de sub ierburi

înalte/ roua/ revãrsatã în zori.

Deºi are ochiul tot mai închis, poetul trãieºte „o uimire fãrã de

seamãn” în faþa puritãþii, a frumuseþii, a „nevoii de alb”, cum ar

spune un poet contemporan. Singurãtatea, tristeþea, resemnarea

sunt stãri permanente ale poetului, dar el nu are viziunea tragicã

a lui Bacovia, cu care, în mod forþat, a fost comparat.

În ultimul sãu volum de versuri, Garã regalã, ca ºi, mai ales,

în textele din Manuscrise, ne întâmpinã o temã nouã, caracterul

religios al meditaþiei, tema morþii. Poetul mãrturiseºte nesfârºitele

sale cãutãri în descoperirea divinitãþii, cãreia îi încredinþeazã

întreaga sa fiinþã: mai presus de puterea mea/ o Doamne/ mai

presus de înþelegerea mea/ respiraþiei tale/ sufletul meu/ îl

încredinez (ºi dã-ne nouã puterea). El îi cere divinitãþii sã-l

scuteascã de umilinþã, sã-i lumineze viaþa ºi „puterea de a iubi”.

Tema morþii e tot mai frecventã: Nici nu ºtiu clipa când/ se va

deschide/ ceremonia-n naltele altare/ când zãvorât/ în ceasul

meu preasfânt/ voi fi plecat de-atâta timp/ pe mare (voi fi plecat).

Lamentaþia e calmã, liniºtitoare: o Doamne-mi creºte iarba /

peste buze/ ºi nu mai ºtiu ce frunze/ mã mai dor/ chiar de cobor/

pe trepele confuze/ ºi nici nu ºtiu mãcar de unde vin/ chiar dacã

noaptea-mi roade-ncet din buze/ ºi-a mai rãmas în oalã-un

strop de vin (o Doamne-mi creºte iarba).

Sau, iatã acest definitoriu epitaf: aici odihnesc eu/ luptãtorul/

obosit de o moarte neaºteptatã (alb).

În sfârºit, ca o încheiere: mã numesc uneori/ laurenþiu

cârstean/ aripi mã-mpresoarã/ pãsãri oarbe cautã/ însoritul

frunziº/  în nisipul inimii mele.../ ºi despre laurenþiu cârstean/

cine mai ºtie/ ce. (chiar ºi aceastã bucurie).

Despre Laurenþiu Cârstean trebuie sã ºtim mai multe, pentru

cã el este un poet autentic, inconfundabil, iar acest excelent volum

antologic ni-l readuce în actualitate, ca un omagiu binemeritat.

UN POET AUTENTIC:

LAURENÞIU CÂRSTEAN

DESTINUL UNUI ROMAN
UN OM DE CULTURÃ CU

LARGI DESCHIDERI

SPIRITUALE ªI UN POET

DE UN TALENT DEOSEBIT

Unele cãrþi au destinul lor aparte; nu mã refer la acelea care

stau necitite în biblioteci sau necumpãrate în librãrii, ci la un

roman scris cu talent ºi dãruire, care ar fi putut face o impresie

deosebitã asupra cititorilor, iar autoarei i-ar fi deschis un drum

sigur de împlinire, dacã ar fi fost tipãrit la timpul scrierii sale.

Acesta a fost destinul manuscrisului Rãtãcitoarele drumuri, al

Geniei Duþã, nora talentatului ºi regretatului poet Gheorghe Duþã-

M i c l o º a n u .

Credeam cã fiul

acestuia, Serghei ar

fi fost mai

îndreptãþit sã-i

urmeze drumul

artistic marelui liric,

dar iatã cã harul s-a

pogorât asupra

Geniei, nora celui

evocat, o prozatoare

talentatã, cultã ºi cu

o deosebitã

îndemânare în arta

scrisului, autoarea

acestei cãrþi, de

aproape 400 de

pagini, care m-a

absorbit atât de mult

încât nu am mai

lãsat-o din mânã

pânã la ultima filã.

Ca un scriitor profesionist, entuziast în aceste descoperiri, din

ce în ce mai rare, caut sursele evoluþiei: aºa am ajuns la

descoperirea cã romanul Geniei Duþã a avut un destin aparte,

asemãnãtor cu acela al Ghepardului, lui Giuseppe Tomasi di

Lampedusa.

Scris cu vreo trei decenii în urmã, romanul a fost prezentat, în

anul 1981, la concursul pentru debut al Editurii Albatros, primind

un referat favorabil de recomandare din partea Hertei Spuhn, o

redactoare dintre cele mai apreciate, care lucra în vremea aceea la

editurã. Extrag un citat: „Acest manuscris, tradus din vreo limbã

europeanã, ar fi putut figura, cred, fãrã dificultãþi, în colecþia

Romane de dragoste, a Editurii Eminescu” (p. 371). Cu toate

aceste pãreri pozitive, cineva influent, de la cenzura vremii, a

considerat cã manuscrisul respectiv face parte din „literatura de

consum” ºi nu a aprobat tipãrirea lui în cadrul concursului de

debut. E drept ºi faptul cã nu cuprindea laude regimului totalitar

ºi nici compromisuri, atitudine care, dezvãluitã astãzi, face onoare

autoarei.

Între timp, tânãra de atunci ºi-a format o carierã stabilã, ºi-a

întemeiat o familie armonioasã ºi a mai publicat câteva cãrþi de

versuri, povestiri biblice ºi literaturã pentru copii: Vis de tinereþe,

Izgonirea din rai, Povestea cu fetica frumuºicã.

ªi abia acum, la treizeci ºi trei de ani de la prima elaborare, a

îndrãznit sã publice romanul la care mã refer. Mediul prezentat

este cel studenþesc: entuziast, generos ºi cu mari elanuri de

împlinire. Cele douã personaje, Eva ºi Andreea, studente – prima

la Politehnicã ºi cealaltã la Arhitecturã, îºi trãiesc plenar ºi îºi

comenteazã viaþa – reevaluatã, mai târziu, de cea mai talentatã

dintre ele – Eva, care „este simbolul unei femei ideale ºi ireale,

în vreme ce Andreea este semnul de foc al femeii ancorate în

real”, dupã cum le caracterizeazã însãºi autoarea (p. 372). În

prietenia dintre aceste douã fete, apar câþiva tineri deosebiþi:

Mihai, pentru Eva ºi ªtefan, pentru Andreea, ºi alþii mai trecãtori,

cum ar fi Luki, dar prezentaþi de autoare cu mult talent. – „Eva,

tu trebuie sã scrii. Numai aºa poþi sã te defineºti. Vorbele zboarã,

se pierd. Ai foarte multe de spus” (p. 32) –  o îndeamnã prietenul

ei Mihai, într-un dialog din plimbãrile lor pe malul mãrii ºi a

unei iubiri spontane, în urma cãreia fata rãmâne gravidã,

nãscându-l, mai târziu, pe Marc, în timp ce Mihai dispare pe

meleagurile austriece, atras de averea unui bunic mai bogat, fãrã

a cunoaºte evoluþia iubitei lui, ca sã revinã mult mai târziu, sã-ºi

recunoascã copilul.

Dialogurile inteligente, glumele, replicile tãioase ascund însã,

în spatele strãlucirii lor de oglindã în oglindã, umbra unei drame,

fiindcã, dupã despãrþirea de la mare, Mihai n-a mai dat nici un

semn de viaþã, în timp ce tânãra, dezamãgitã, îºi asumã singurã

responsabilitatea creºterii lui Marc. Îi sare în ajutor Andreea ºi

Luki, uniþi în aceeaºi aspiraþie de demnitate ºi puritate, cele douã

fete socotindu-se singure responsabile pentru bucuriile ºi

eºecurile pe care le trãiesc, pe „Rãtãcitoarele drumuri” ale vieþii,

pe care le strãbat, iar revenirea lui Mihai este prea târzie, fiindcã

Eva dispãruse într-un accident de maºinã, iar Andreea suferise o

gravã depresie sufleteascã.

Romanul este stufos, cu multe episoade specifice acelor

vremuri, pitoreºti ºi atrãgãtoare, dar nu mi-am propus sã-l analizez

în amãnuntele sale semnificative, lãsând cititorilor plãcerea

descoperii unor episoade cu adevãrat reuºite, ci doar sã subliniez

cum tinereþea ºi talentul pot da, uneori, opere de-o rarã frumuseþe

ºi cum destinul unor astfel de lucrãri a putut fi abãtut de unele

considerente sociale ºi politice.

Sunt însã convins cã autoarea, cu un talent literar evident ºi

deosebit, va gãsi, totuºi, drumul recuperãrii sale la adevãrata

valoare, pe care o are în mod cert. Niciodatã nu e prea târziu, iar

speranþa piere cea din urmã.

(Geni Duþã, Rãtãcitoarele drumuri, Editura Fast Editing,

Bucureºti, 2012)

Licenþiat în ºtiinþe economice ºi juridice, preºedintele Fundaþiei

Literar-Istorice „Stoika”, domnul Florian Laurenþiu Stoica este

un prosper om de afaceri, care conferã, totodatã, largi deschideri

spirituale fundaþiei al cãrui director ºi principal finanþator este.

Îi urmãresc de mai mulþi ani activitatea în acest domeniu,

participând la unele lansãri de volume, organizãri de expoziþii ºi

dezbateri pe teme artistice, mai ales la cele de evocare istoricã

despre strãmoºii sãi, generali ºi boieri de viþã veche – acþiuni care

au avut loc în aula fostului sediu al Muzeului Istoriei Literaturii

Române, La Muzeul de Istorie a Municipiului Bucureºti sau în

unele sãli de protocol ale unor hoteluri de lux. Activitãþile acestea

au prezentat o deschidere solemnã, bogatã ºi fastuoasã, ca pe

vremurile bune ale culturii româneºti, dar care oglindesc doar

faþeta activitãþilor propriu-zise, fiindcã pe mine cel mai mult m-a

încântat conþinutul lor, prin participarea a zeci de scriitori

profesioniºti ºi cenacliºti, pictori ºi muzicieni, artiºti teatrali ºi a

unui numeros public, oameni de ºtiinþã ºi culturã, tineri ºi cititori

pasionaþi – aºa cum ar fi Sfinte firi vizionare, în care scriitorul

Geo Cãlugãru a alcãtuit o documentatã monografie În memoriam

Titus T. Stoika, un poet talentat din secolul trecut ºi un ofiþer erou,

ori romanul Ioanei Stuparu, care ne-a fãcut o plãcutã surprizã cu

Oameni de nisip, o amplã monografie a vieþii satului din câmpie,

mergând pe linia scriitorilor: Zaharia Stancu, Liviu Rebreanu ºi

Marin Preda – roman în douã volume, tipãrite ºi sponsorizate de

Fundaþia amintitã.

Mã voi referi ºi la volumul de versuri Poemele dorului, alcãtuit

de talentata liricã Doina Bârcã, sponsorizat tot de aceastã Fundaþie,

a cãrei secretarã este: o doamnã cultã, energicã, elegantã ºi cu

largi deschideri culturale, care s-a dedicat cu tot sufletul acestor

eficiente acþiuni, dintre care am amintit doar câteva, fiindcã trebuie

sã recunosc, cu toatã bucuria, cã domnul Florian Laurenþiu Stoica

este ºi un poet de un talent deosebit; izvorul creaþiei, consider eu,

reprezentând principalul motiv care-l îndeamnã la desfãºurarea

unor acþiuni precum cele amintite, din convingerea cã actul cultural

nu este numai o cale de afirmare ºi ascensiune personalã, ci ºi

colectivã: cultura adevãratã aparþinând întregului popor. De altfel,

aceastã deschidere artisticã a domnului Stoica este doveditã ºi

prin multitudinea artelor pe care le practicã: „Urmând cursurile

Scolii de Artã Popularã, Florian Laurenþiu Stoica ºi-a perfecþionat

dalta ºi penelul, creând astfel opere remarcabile ºi originale, dintre

care unele înfrumuseþeazã ºi îmbogãþesc volumul, tablourile ºi

sculpturile fiind alte Bucle de luminã, alãturi de cele create prin

cuvânt” (p. 6) – afirmã doamna profesoarã Floarea Necºoiu, în

cuvântul înainte, intitulat Poezia, calea cãtre adevãr.

Într-adevãr, aceastã îmbinare armonioasã între expresivitatea

cuvintelor ºi frumuseþea reproducerilor din lucrãrile plastice ale

artistului dã un farmec deosebit întregului volum, tipãrit în condiþii

grafice superioare la Editura Semne.

Aproape cã regret cã nu am la îndemânã mijloacele necesare,

auditive ºi vizuale,  pentru a-mi susþine afirmaþiile, oprindu-mã

doar asupra farmecului poeziilor din aceastã carte: „Vin de demult,

/ Veacurile îmi tulburã gândurile, / Aud un tumult, / E zbuciumul

ce fecundeazã trãirile” (Strãmoºul, p. 11). Aluzia se referã,

desigur, la înaintaºii sãi eroici, despre care am amintit monografia

alcãtuitã de Geo Cãlugãru. În continuarea poemului, întâlnim o

paralelã între trecut ºi prezent, autorul exprimându-ºi pãrerea cã:

„…moºii mei admirã prezentul / ºi mai ales valorile”.

Poezia care dã ºi titlul cãrþii este de-o mare sensibilitate. “Bucle

de luminã / De sorginte divinã, / Vin dinspre astre / Spre casele

noastre” (p. 29). Autorul se apropie astfel de lirica tradiþionalã a

lui George Coºbuc, Octavian Goga ºi Ion Pillat.

Întâlnim ºi câteva pasteluri, în genul lui Vasile Alecsandri ºi al

lui ªt.O. Iosif, în care frumuseþea peisajului românesc iese în

evidenþã pe orice anotimp: „Frunzele zboarã în vãzduh îngãlbenite.

/ Crengile anapoda se zvârcolesc trosnind. / Pe alei vântul se

adunã în rafale, / Privesc rãmãºiþele naturii, cândva vii, fumegând”

(Toamna târzie, p. 69).

Alteori, poetul se îndreaptã, cu nostalgie, tot spre trecutul unde

îl cheamã amintirile ºi glasurile strãbunilor: „Din timpuri vechi,

obosit, fruntea pe masã îmi plec. / Dar, când imagini de istorie pe

lângã mine trec, / Gânduri, imposibil sã opresc al lor infinit zbor

/ Iar minte mea, în gol rãmâne, de mãreþia lor” (Remember, p.

97).

Iatã ºi un fel de artã poeticã, asemãnãtor Testamentului, de

Tudor Arghezi: „Poezia mea cu tentacule divine / Þi-o dãruiesc

zãlog ca sã închine / Un simbol al lumii sacre în devenire /

Chezaº al visurilor gestante în devenire” (Poezia mea, p. 106).

Volum bogat în idei ºi conþinut, frumos conturat din punct de

vedere artistic, Bucle de luminã este exact ceea ce exprimã ºi titlul

sãu: un curcubeu strãlucitor de culori, de simþãminte ºi aspiraþii,

pe care urmaºul unei mari familii, cu tradiþii eroice ºi poetice, îl

înalþã deasupra patriei sale ºi ale chipurilor zâmbitoare de bucuria

înþelegerii, ale cititorilor sãi.

[Florian Laurenþiu STOICA (STOIKA), Bucle de luminã,

Editura Semne, Bucureºti, 2014]
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Ziua în care l-am cunoscut pe Motanul Ioachim a fost pentru

mine un prilej de a mã întoarce la copilãrie, pentru cã nu cred sã

existe cineva ajuns la maturitate care sã nu-ºi fi hrãnit mãcar o

datã sufletul cu o amintire petrecutã în anii atât de limpezi ºi fãrã

griji, plini de naivitate ºi candoare cum sunt cei ai fragedei copilãrii.

Eu, comparativ cu alþii, cred cã am avut un mare avantaj. Fiecare

vacanþã ºcolarã mi-am petrecut-o la casa bunicilor mei. Aici, ca-

ntr-o magie bine fãcutã, mirosul de cozonac parcã ne anunþa cã

este zi de sãrbãtoare. Dar nu erau decât mâinile harnice ale bunicii

ºi ochii ei umezi de bucurie care priveau cum aºteptam nerãbdãtor

dând târcoale cuptorului încins. Tot aici am simþit libertatea de a

fugi printre rândurile viei pline cu struguri sau cãþãratul în înaltul

copacului care îmi ascundea cea mai coaptã parã.

Citind poeziile Mihaelei Oancea mi-am amintit de pisica

vecinului, una micã ºi blândã, cafenie ºi parcã mereu cu ochii

veseli, dornici de joacã. Parcã ºtia cã, dincolo de gardul grãdinii

ei se aflã un bãieþel care vrea s-o vadã rostogolindu-se pe lângã

mingea de cauciuc, micã ºi dezumflatã, un bãieþel care vrea s-o

mângâie ºi sã-i asculte toarcerea, acel sfârâit care îþi dã de înþeles

cã se simte liniºtitã ºi în siguranþã. Aºa este ºi personajul acestei

cãrþi, Ioachim. Mereu vesel, pus pe glume, harnic, curios, isteþ ºi

curajos. Indiferent de ceea ce se întâmplã în jurul sãu, motanul

nostru este mereu prezent ºi implicat ajutând pe oricine la nevoie:

Îi iubeºte pe copii,/ Chiar le face bucurii,[...] Peste tot e

rânduialã,/ Nu-i treabã de mântuialã!/ Ioachim e chibzuit,/

Ceva învãþând de mic:/ Ce face-omul gospodar-/ Vara sanie,

iarna car!

În toate poeziile, Ioachim este prietenul tuturora, mereu cu

zâmbetul pe buze ºi dornic sã facã numai fapte bune. Pentru toþi

cei din jurul lui, el este un bun exemplu ºi un real sprijin. Cu

modul prin care poeta Mihaela Oancea ni-l prezintã pe acest

deosebit motan, am certitudinea cã acesta va deveni foarte repede

un bun reper demn de urmat în rândul copiilor care îl vor cunoaºte:

Ghiduº este ºi spontan,/ Priceput ca gospodar,/ Bun pescar ºi

bucãtar,/ N-are cusur, aºadar!

Dupã volumul de poezie Armonia Contrariilor, poeta Mihaela

Oancea a avut capacitatea, forþa ºi curajul de a schimba registrul

poetic. A reuºit sã treacã de la poezia cerebralã, care o defineºte

întru totul, la poezia jocului. La fel de natural, poeta jongleazã cu

ideile, îmbrãcându-le adecvat, devenind astfel specifice

prichindeilor: Buni, iatã lin cânta,/ Un frumos ºtergar þesea/

Pentru-a-l pune peste pâine/ Sã nu prindã crustã mâine,/ Din

cuptor când o va scoate/ ªi la treburi se va-abate./ Bine cã pe

Ioachim/ La cãldurã noi îl ºtim,/ Printre gheme aþipit,/ Zâmbitor

ºi fericit.

Cum vã spuneam, m-am bucurat mult când l-am cunoscut pe

Motanul Ioachim. Mi-am dat seama – încã din perioada când am

fost provocat sã scriu poveºti pentru copii – cã, indiferent de anii

pe care îi strângem ºi îi tragem dupã noi fãrã a simþi clipa care ne

oferã zâmbetul, cu toþii avem nevoie de vise, de joc. Fiecare are

un copil în suflet care trebuie hrãnit, încurajat ºi, uneori lãsat sã

se arate tuturora, demonstrând cã existã, pentru a nu deveni niºte

pietrificaþi ai societãþii, dar mai ales în ochii copiilor ºi ai nepoþilor

noºtri.

A fost o realã plãcere sã mai trezesc o datã copilul din mine ºi

sã-l fac sã vibreze din nou la întâmplãrile ºi peripeþiile copilãriei

de mult trecute. Acesta este farmecul poeziilor ºi al poveºtilor

bine scrise, un antidot la neuitarea copilãriei ºi o chemare a

dorului!

(Mihaela Oancea, Motanul Ioachim, Editura Armonii

Culturale, Adjud, 2014)

MOTANUL IOACHIM,

ÎNDEMN LA NEUITAREA

COPILÃRIEI

La 3 martie 2014 s-au împlinit 100 de ani de la naºterea (Beceni-

BZ) unui pictor cu un destin aparte în plastica româneascã. Deºi

ultima parte a vieþii (1969 – 28 noiembrie 2005) ºi-a petrecut-o

la Paris, unde s-a fãcut cunoscut ºi i-a fost apreciatã valoarea, în

þarã a fost aproape uitat, prea puþini mai amintindu-ºi de el. A

existat totuºi cineva care i-a pãstrat în permanenþã o amintire ºi

un interes latent, aºteptând momentul propice ca sã-l readucã în

atenþia publicului iubitor de artã: d-nul Florin Colonaº.

Dumnealui, convins de valoarea creaþiei acestuia ºi-a propus

ºi a reuºit organizarea, cu mare trudã, câtorva manifestãri

omagiale. A avut în sprijin convingerea fermã în valoarea celui

pe care l-a numit la un moment dat „un mare pictor român”.

Primul eveniment, a fost expoziþia de la Muzeul Municipiului

Bucureºti, Palatul Suþu, denumitã „Lumea lui Cojan”, vernisatã

pe 4 februarie 2014, despre care s-a amintit în numãrul 1-3/2014

al revistei Sud.

Un al doilea eveniment (4 martie) a fost lansarea cãrþii Conu’

Ricu la Anticariatul UNU, din str. Academiei, moment pe care dl

Colonaº l-a caracterizat ca un modest omagiu pentru aceastã

figurã de excepþie a artei plastice româneºti. Conu’ Ricu – o carte

micã, cum o denumeºte autorul – este o însumare a informaþiilor

strânse în timp despre acest personaj care nu s-a expus atenþiei

publice prin excentricitãþi care în universul artistic sunt adeseori

prezente.

Ultimul eveniment, reprezentând apoteoza omagierii pictorului

Aurel Cojan, s-a desfãºurat la Biblioteca Academiei Române, pe

18 martie 2014. În Aula Bibliotecii au fost prezentate aspecte ale

vieþii ºi etapelor creative ale pictorului de cãtre organizator, la

care s-au raliat d-nul academician Rãzvan Theodorescu (de altfel

îngerul pãzitor al acestor manifestãri) ºi d-na Ruxandra

Garofeanu. În final a rulat filmul realizat de Ruxandra Garofeanu

pentru TVR2, Aurel Cojan – Incomodul Cojan, admirabilul

Cojan.

Ulterior, în aceeaºi zi, la Sala de expoziþii a Bibliotecii

Academiei Române Bucureºti s-a vernisat expoziþia Jocul liniilor

ºi al culorilor în opera lui Aurel Cojan. Publicul prezent s-a

delectat cu o seamã de lucrãri, expuse cronologic, reprezentând

repere pentru încadrarea lui Aurel Cojan în locul pe care-l meritã.

Implicat din toate punctele de vedere în acest proiect de suflet,

d-l Florin Colonaº a reuºit, cu eforturi personale uriaºe, sã-l

vadã împlinit, având în faþã respectul ºi aprecierea deosebitã faþã

de un mare pictor român, încã insuficient cunoscut ºi apreciat.

UN VIS ÎMPLINIT:

CENTENARUL

AUREL COJAN

De câþiva ani, Mizilul ºi-a pus amprenta pe începutul lunii
octombrie, prin organizarea Festivalului-concurs de literaturã
„Agatha Grigorescu-Bacovia”. Acesta are loc în cadrul Zilelor
Mizilului organizate de Primãria oraºului la conducerea cãreia se
aflã scriitorul-poet Emil Proºcan, un susþinãtor al culturii, în
general, ºi al literaturii în special. De câte ori merg la Mizil (am
fost a patra oarã), mã întreb cum ar arãta faþa României dacã toate
oraºele ºi satele ar avea un astfel de primar. Cu siguranþã, am fi
mai buni, mai frumoºi, mai culþi, cu mai mult respect pentru
valorile autentice.

Anul acesta, pentru prima oarã m-am aflat în postura de membru
al juriului (graþie poetului care s-a ocupat de organizarea
concursului, domnul Lucian Mãnãilescu), alãturi de personalitãþi
marcante ale literaturii române (Adrian Alui Gheorghe, Nicolai
Tãicuþu, Valeria Manta Tãicuþu, Emil Niculescu, Lucian
Mãnãilescu ºi Emil Proºcan), calitate care m-a onorat în mod
deosebit. Am constatat pe propria-mi piele cã e mai uºor sã fii
concurent decât „jurat”, aºa cum afirma ºi scriitorul Adrian Alui
Gheorghe în mesajul pe care l-a trimis ºi pe care l-a citit domnul
Primar.

Dintre invitaþii de onoare mai amintim pe domnii Florin Dochia,
Rodian Drãgoi, Stan Brebenel ºi invitatul special, scriitorul Dinu
Sãraru care, dupã cum mãrturisea cu umor, ºi-a „fãcut debutul
cu pãlãria-n braþe la Mizil”. Asta cu pãlãria trebuie povestitã,
întrucât ne-a amuzat pe toþi, în primul rând pe domnul Dinu
Sãraru care a relatat-o publicului. Câþiva dintre noi l-am
întâmpinat la intrare, cu onorurile care se cuvin unui scriitor pe
care îl cunoºteam în primul rând de pe coperþile cãrþilor din
bibliotecã. Apoi, am intrat prin culise, ocupându-ne locul la masa
invitaþilor. Numai cã distinsul domn a creat un moment de derutã
în momentul când ºi-a dat pãlãria jos de pe cap, încercând, fãrã
succes, sã-i gãseascã un loc (pãlãriei, nu capului). Atunci, cineva
a întrebat cu disperare pe domnul Proºcan: „Domnule Primar, ce
facem cu pãlãria?” (Greu, tare greu sã fii primar în ziua de azi!
Auzi la ei, dom’le, te întreabã pânã ºi unde sã-ºi punã pãlãria ºi
bastonul – chiar aºa, maestrul avea ºi baston, noroc cã a preferat
sã-l þinã la purtãtor). Domnul primar, obiºnuit sã rezolve
problemele cu maximã eficienþã sau, dacã nu, mãcar sã nu dea
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bir cu fugiþii în faþa dificultãþilor, a gãsit soluþia salvatoare: „Daþi-
o, domnule, la mine!” Astfel, pãlãria scriitoriceascã a aterizat
fãrã efort în mâinile domnului primar. Eu, fiind aºezatã în stânga
domniei sale, nu m-am îndurat sã-l las aºa, cã mai avea de þinut
în mâini ºi microfonul, ºi diplomele pe care urma sã le înmâneze
ºi telefonul la care spectatorii ºi telespectatorii trimiteau mesaje
(evenimentul s-a difuzat la televiziunea localã), aºa încât am
preluat pãlãria buclucaºã, pasând-o însã cu repeziciune victimei
din stânga mea: poetul Florin Dochia. Care, inspirat, a aºezat-o
discret pe colþul mesei. Desigur, ulterior, am avut o grijã, sã nu
zboare de acolo ºi sã se facã pierdutã în mulþime.

Domnul Emil Proºcan, amfitrionul nostru, a propus o temã de
dezbatere care ne-a cam dat bãtãi de cap unora (zic de mine, în
primul rând): Literatura românã în context european. Fiecare
dintre invitaþi a luat cuvântul, unii atacând problema direct (Florin
Dochia), alþii pasând-o la vecini ca pe nãrãvaºa pãlãrie (eu), alþii
sustrãgându-se discret. Între momentele vorbite, elevul-pianist
Irinel Drãghici a interpretat cu simþire la pian un repertoriu bine
ales care ne-a mers la suflet(e). În salã, ca de fiecare datã, au fost
prezenþi ºi mulþi elevi de la douã dintre liceele mizilene, copii
cuminþi, educaþi, care au creat o micã forfotã doar în momentul
când li s-a dat o temã de concurs. Unul dintre „subiecte” a fost sã
citeze un vers de Nichita Stãnescu. Celor care au întrunit cel mai
mare punctaj li s-au oferit premii. La sfârºit, au fost invitaþi în
scenã premianþii concursului literar, pentru înmânarea distincþiilor
obþinute.

Aproape de terminarea festivitãþii, dacã tot e campanie electoralã,
ne-au onorat cu prezenþa ºi câþiva politicieni care – unii – au luat
ºi cuvântul, asigurându-ne cã avem în domniile lor susþinãtori de
nãdejde ai culturii fãrã de care etc etc. De acord cu dumnealor,
doar cã n-am prea înþeles de care culturã-i vorba: de grâu, de
porumb, de rapiþã?

A urmat masa ºi continuarea discuþiilor în cadrul cenaclului. E
frumoasã toamna la Mizil. Am remarcat cu bucurie cã pe strãzile
oraºului rãsuna muzicã superbã de fanfarã. Am întrebat, mai
mult retoric, cum se face cã nu se aud manele ca în majoritatea
oraºelor în zilele lor. Am primit rãspunsul aºteptat: „Manelele
sunt interzise prin regulament.” Bravo! Chiar dacã, vorba
proverbului, cu o floare nu se face primãvarã. ªi dacã se face

toamnã, tot e bine. E frumoasã toamna la Mizil...

Într-o ambianþã sobrã ºi elegantã, în sala de festivitãþi a Cercului
Militar Constanþa, în faþa unui public select, format din scriitori,
militari, studenþi ºi elevi la Marinã Militarã ºi alþi iubitori de
literaturã, sâmbãtã, 4 octombrie a.c, a avut loc premierea
câºtigãtorilor celei de-a II-a ediþii a concursului literar „Fascinaþia
mãrii”, în cadrul unui spectacol prezentat cu farmec de domnul
Aurel Lãzãroiu, ajutat de o distinsã domniºoarã, Ligia Stemate,
recitatoare cu mult talent. Oaspeþii au fost întâmpinaþi de gazdele
primitoare: Aurel Lãzãroiu ºi domnul m.m.p.drd. Liviu Tãnase,
ªeful Cercului Militar.

În deschidere, domnii comandori Vasile Gheorghieº ºi Liviu
Olteanu au dat citire mesajelor adresate de ªeful Statului Major
al Forþelor Navale ºi Comandantul Flotei ºi al Garnizoanei
Constanþa.

Înmânarea premiilor a fost inspirat împletitã cu momentele
artistice susþinute de elevi ai Liceului de Muzicã din Constanþa,
interpreþi la pian, oboi ºi vioarã, ultimele douã instrumente fiind
acompaniate la pian de doamna profesoarã Marina Dunãrinþiu.
Surpriza serii a reprezentat-o baritonul Bogdan Ocheºel, solist
al Teatrului Naþional de Operã ºi Balet „Oleg Danovski”, care a
impresionat în mod deosebit asistenþa cu cele douã piese
interpretate.

Se cuvine a remarca disciplina ºi bunul gust care s-au fãcut
simþite pe parcursul evenimentului, lucru care era de aºteptat
având în vedere organizatorii (Cercul Militar, coordonat de Statul
Major al Forþelor Navale ºi Cenaclul „Mihail Sadoveanu”, acesta
tot de pe lângã Cercul Militar), ceea ce confirmã o datã în plus
faptul cã militarii au constituit dintotdeauna (ºi încã mai constituie)
elita Þãrii. Tocmai de aceea am þinut ca, în cuvântul meu, sã
subliniez faptul cã acest premiu (printre destul de multe altele)
mã onoreazã în mod deosebit. Felicitãri ºi mulþumiri
organizatorilor ºi juriului!

Componenþa juriului (pe care am aflat-o la festivitate) a fost
urmãtoarea: Cdor Vasile Gheorghieº – Preºedinte, Cdor (r)
Ananie Gagniuc, Ion Roºioru, Alexandru Birou ºi Gheorghe
Mihalcea.

O notã bunã ºi studenþilor/elevilor „marinari” care îºi dovedesc
încã de pe acum apartenenþa la o clasã de elitã, nu doar prin
frumuseþea specificã tinereþii ºi a hainei militare, ci ºi prin modul
exemplar de comportament. Cinste lor!

Dintre constãnþeni, au mai fost prezenþi: Dan Norea, Petru
Brumã, Ottilia Ardeleanu, Anisia Popa, Laura Vãceanu, Alexandra
Flora Munteanu, Anastasia Dumitru, Radu Patrichi, dar ºi Ioan
Marinescu-Puiu, venit tocmai de la Cluj, cu palinca, slãnina ºi
ceapa în... poezie (nu în traistã).

Joi, 9 octombrie, la Radio Constanþa, în emisiunea „Stil de
viaþã” cu Steliana Bajdechi, au fost invitaþi Aurel Lãzãroiu ºi
Florentina Dalian, discuþiile gravitând în jurul festivalului, dar
abordând ºi alte subiecte din marea temã a literaturii.

„FASCINAÞIA MÃRII”,
FESTIVITATE DE

PREMIERE
Cercul Militar Constanþa

4 octombrie 2014
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E dimineaþã încã devreme (aveam un somn atât de dulce...),
dar din nefericire am fost trezitã de cãtre Zack ºi Chad. Se pare cã
Zack fãcuse o pasiune din a mânca chiloþii Kelvin Kleine ai
fratelui meu: încã o dimineaþã, încã cinci perechi de chiloþi distruse.
Bineînþeles cã bietul ºi inocentul meu câine nu ar fi putut sã îi
roadã dacã ar fi fost puºi în alt loc în afara podelei. Totuºi, într-
o perioadã când mama îi aduna pentru cã Chad avea examene ºi
îl dãdãcea mai mult decât de obicei, câinele ajunsese atât de
disperat încât s-a dus în baie ºi a început sã scotoceascã în coºul
de rufe ºi rãmas cu el pe cap a îneput sã alerge bezmetic. A reuºit
chiar sã dea drumul la duº ºi când am ajuns am observat cã
înotase ºi prin toaletã puþin, deºi îi plãcea sã roadã chiloþii în
cabina de duº.

Chad a plâns o vreme, destul de mult cât sã îmi alunge somnul.
Mã uit la ceas ºi vãd cã era târziu. Alarma nu sunase! FUCK!!!,
viaþã crudã! Mi-am luat telefonul, am pus o piesã de Tokyo
Hotel în timp ce îmi faceam un duº rapid, m-am spãlat pe dinþi ºi
încep sã râd atât de tare încât îi strâng pe toþi din casã. Râdeam
pentru cã îmi cãzuse privirea pe o periuþã de dinþi a Marziei,
rãmasã la mine de la o petrecere în pijamale; era verde, cu un
extraterestru ºi o pisicã. Mereu mã surprindea cu câte o
ciudãþenie. Îmi amintesc de porcuºorul ei de Guineea, Fluffy:
era aºa de simpatic! Mereu o vizitam, iar porcuºorul rodea grilajul
sau îi lingea degetul de parcã ar fi fost o legãturã de pãtrunjel
apetisantã. Întreaga casã mirosea a talaºul animãluþului (talaºul e
un fel de rumeguº, ca nisipul pentru pisici). Avea o mare pasiune
pentru animale ºi jocuri video, cum am eu o pasiune pentru 1D;
chiar dacã mai ascult ºi rock nu înseamnã cã nu sunt directionerã.
Marea mea perioadã de graþie a fost într-a ºaptea, când ºtiam ºi
ce mãnâncã dimineaþa, nu cã acum nu aº ºti, dar am un aer mai
discret.

Mi-am continuat rutina fãrã sã mai depãnez faptele trecutului.
Ies din baie ºi mã schimb cu un tricou albastru Free Hugs. A

trebuit sã merg la un designer de haine (de fapt era o ea, nu un el)
ºi sã îi explic cum vreau tricoul, dar a iesit genial. Îmi spânzur de
încheieturã, ca de obicei, niºte brãþãri din aþã roºie ºi elasticul
meu albastru de pãr se odihneºte pe mâna stangã, tot ca de obicei.
Îmi pun blugii mei preferaþi, în care fac mari eforturi sã mã îndes,
dupã care îmi leg ºireturile teneºilor când aud un „AUUUUU!,
AUUU!, AUU!”. Asta, era clar vocea aiuritã ºi piþigãiatã a lui
Chad ce venea din baie. Mama ºi tata erau deja acolo. Îmi fac
apariþia în cadrul uºii spunând:

– Iar ai rãmas fãrã memorie? Sau poate e bateria?!
– Nu vezi ce am?!?!
Avea un aparat de tuns pãrul din nas blocat în nara stângã ºi

mama se aventurase sã i-l scoatã:
– Uºor Sweety, nici nu vei simþi... La 3, bine?
– Ah... bine, sã numeri rar.
– Bine ... Unuuu...
Mã enervez, o îndepãrtez pe mama ºi spun: Trei!!! Am smuls

aparatul ºi o perucã de pãr din nasul lui Chad.
– Wow! Partea bunã e cã acum ai unde sã îþi ascunzi jucãriile

de pluº...
– Auu!... auu!..., ºi sunt figurine!!!
– Eh! Marele ºi Incredibilul Hulk, tot jucãrie e!
Începe sã i se înroºeascã nasul ºi decid sã mã sustrag din

ecuaþie pânã nu mã voi transforma în numãrul negativ al acestei
probleme, mai mult sau mai puþin matematice.

Mi-am terminat ghiozdanul ºi am mers pentru micul dejun în
bucãtarie, unde nasul lui Chad pãrea sã ocupe din ce în ce mai
mult spaþiu.

– Frate, îþi trebuie un nou motto! Hmm..., sã sune aºa: „Peluza
se tunde, pãrul din nas, nu!” Ce pãrere ai? Cred cã voi face ºi
niºte tricouri cu asta; poate mama mai are numãrul celui care mi-
a fãcut tricoul. Chestia meritã fiecare bãnuþ. Acum ºtiu de ce
credeau oamenii cã ai mustaþã: erau smocurile care-þi atârnau.

– Hei! Acum nu mai e nici un Billy, deºi Steve e încã acolo.
– Tu chiar nu ai prieteni, frate! Cum sã dai nume firelor de pãr

din nas???
– La fel cum tu asculþi One Direction.
– E One Direction ºi în comparaþie cu tine, ei nu îºi boteazã

firele de pãr din nas sau sfârcurile.
– Eu nu îmi botez sfârcurile, ar fi ridicol, dar mi-am botezat

buricul Bo.
– Frate, nu te apuca de fumat!...

– De ce?
– Fumul iese prin nãri ºi dacã tu vei elimina fum prin peºterile

alea vei alarma pompierii din tot oraºul.
– Nu e chiar atât de rãu!!!
– E hai, mã laºi?! Am vãzut munþi mai mici decât nasul tãu!
– Cât de rãu poate fi? Îmi va trece... nu? Mama!... mama!...

mama?!... mamiii?...
– E hai, mai fã rost de o trambulinã ºi cu bârna ta putem sã

facem o salã de gimnasticã. Nu strângeai bani de maºinã?
– MAMA!!! MAMA!!! MAMAAA!!!
– Ce e?
– Dã-mi o lingurã!
I-a dat o lingurã ºi dupã ce ºi-a privit reflexia a scãpat-o

strigând:
– Sunt UN MONSTRU!!!
Ben îºi face apariþia somnoros în bucãtãrie, þinându-ºi maimuta

de pluº de gât ºi cu coada atârnându-i pe podea, îl priveºte pe
Chad ºi spune, nu ºtiu dacã oripilat sau traumatizat:

– AAA! MAMÃ, MONSTRUL DIN VISUL MEU! AAA!,
REPEDE ASCUNDEÞI-VÃ! A VENIT DUPÃ MINE,
CÃPITANE COADÃ ÎMBÂRLIGATÃ, SALVEAZA-MÃ!!!
(cãpitanul Coadã Îmbârligatã era maimuþa). Apoi ia o lingurã
(din clasa a ºaptea, de când am aflat cã lui Liam îi e fricã de
linguri, începusem sã le evit ºi am mai ºi vãzut împreunã cu
Marzia un film de groazã, gãsit de ea, numit MOARTEA CU
LINGURIÞA. Mare greºealã! Apropo’: filmul m-a speriat atât
de tare încât chiar îmi este fricã de ele.), dupã care o îndreaptã
cãtre nasul supradimensionat iar eu cu mãtura îl lovesc peste
mânã:

– Hei! Lupþi împotriva lui, nu a mea!!!
Apoi am curãþat masa de linguri, vãrsând ºi cerealele lui Ben

în poala lui Chad, din greºealã.
– Poftã bunã! Nici o lingurã nu pune la pãmânt o directionerã.

O sã le duc eu la fier vechi într-o bunã zi.
– Morrr!!!, scânceºte el cu disperare.
Cred cã e ziua lui ghionistã! M-am uitat la ceas ºi am fugit din

camerã. Chiar doream sã îmi recuperez cartea din pãdure, dacã o
voi mai gãsi la întoarcere.

Hmmm, orele de azi!
Stai, azi nu am ore, e chestia aia de la început de an despre care

mereu uit cum se numeºte...
Am ieºit repede pe uºa camerei, cu ghiozdanul în spate. Apoi,

trântind uºa de la intrare, am apucat-o din nou pe lângã bisericã
ºi clãdirea veche a bibliotecii, ajungând în faþa porþilor cimitirului.
Am intrat ºi dupã ce le-am închis scoþând un sunet specific, ca
un vaiet lung, l-am traversat rapid ajungând lângã copacul sub
care citisem ieri. Vãd o cutie de pantofi verde ºi dupã ce o deschid
observ cã înãuntru era cartea mea, pe care mi-o pun în ghiozdan.

Sunt în întârziere, aºa cã las întrebãrile la o parte pentru moment.
Mã grãbeam sã ies din cimitir ºi când am închis poarta

scârþâietoare am observat cã seamãna cu o melodie jalnicã de
jazz, ascultatã cu ceva timp în urmã, într-o vacanþã cu familia...
Nu întrebaþi, sunt gusturile tatei, nu ale mele... Dar clar, Chad
fusese mult mai afectat decât mine. El preferã muzica de Vocaloid,
eu One Direction ºi evident, câteva trupe rock, mama, muzica
popularã, iar tata, jazz. Din fericire nu am maneliºti în familie ºi
asta e o mare uºurare. A!, Ben ascultã Ferma Veselã ºi Violetta...
Asta e o ruºine!...

Am realizat abia acum cã nu ºtiam unde e ºcoala... WTF!!!
Am plecat fãrã sã ºtiu unde e ºcoala... Doar nu o sã întreb..., pe
bune?!?!

Vãd un tip într-o jachetã din piele cafenie, care nu pare prea
mult îndepãrtat ca vârstã faþã de mine. Cum sã abordez problema?
Sunt o idioatã! Cum sã plec fãrã sã ºtiu unde e ºcoala?!?!
Merg în continuare abãtutã, fãrã o direcþie anume... AU!

Tocmai m-am ciocnit de tip.
– Aham..., scuze..., n-am vrut..., îi zic.
– Nu-i nimic, a fost vina mea. Ne mai vedem.
– Stai! ªtii unde e ºcoala?
– O cauþi?
– ... da..., sã zicem...
– Eºti destul de mare ºi încã nu ºtii unde e ºcoala?!
– Nu râde de mine, e prima zi aici...
– Serios?!,  se mirã cu un aer suspicios.
– Bine, bine, a doua, mulþumit? Nu îmi spune cã nici tu nu ºtii

unde e.
– ªtiu, mergi drept în directia asta ºi fã de douã ori la stânga ºi

o datã la dreapta. La un moment dat vei vedea o cafenea; mai sunt
200 de metri pânã la ºcoalã.

– Ok, mersi. O sã o sun pe mama.
Nu a mai spus nimic ºi aºtepta acolo, chiar ºi dupã ce am

sunat-o era încã acolo. La un moment dat mã întreabã:
– Care e numele tãu?
– Lucinda.
– Tot numele, nu eºti o ºosetã.
– Lucinda Alice Mary Parker.
– Ai un nume de fantomã.
– Pãi da, dar al doilea sunã mai mult a nume de ciupercã sau de

ceas. Dar tu?
– Roy Case Brown.
– Al doilea nume sunã ca o casetã cu jazz a tatei. Dupã ce i-am

spus asta, mã privi ciudat.
– Semeni cu Shailene Woodley în Divergent.
Nu ºtiu cum a fãcut, dar tipa aia e actriþa mea preferatã. Chiar

dacã arãt de la departare ca o fraierã încãrcatã de carþi (Adicã
sunt o fangirl, mi se pare normal. Adicã ce, voi nu vã luaþi cãrþile
cu voi când mergeþi la baie?) ºi cum, cu toate astea a ºtiut sau a

ghicit cã îmi place actriþa? În orice caz, nu am eu norocul sã
semãn cu Shailene.

– Nu e amuzant.
– Ai vãzut filmul?
– Nu. Aºtept sã citesc cartea.
– Ar trebui sã îl vezi.
– Da, o sã îl vãd poate într-o zi. Fãrã spoilere, dacã e ceva ce

sã detest sunt spoilerele ºi Taylor Swift ºi clar Azazel, dar asta e
deja mult prea „Sub Aceeaºi Stea”...

– Poate ne mai vedem.
– Serios?!, poþi fi un ucigaº în serie... Chiar, poate ne mai

vedem, asta dacã nu ajungi în Ohio peste noapte.
– Asta e impresia pe care þi-am lãsat-o?, spune el încercând sã

parã afectat.
– E cam cliºeic totuºi, trebuie sã admiþi.
– Cu toate astea nu cred cã par tipul care ascunde un topor sub

salteaua patului.
– Nimeni nu pare pânã când nu te invitã acasã, te lasã singurã

în bucãtãrie, lasã liniºtea sã se aºeze ºi apoi PAAAAUUUUU!!!,
îþi înfige un satâr în creier, te îndeasã într-un sac de gunoi albastru,
pe care îl târãºte pânã în ghena unde o sã te bâzâie muºtele.

– Ai urmãrit prea multe filme ºi deºi teoria este puþin deplasatã
nu-þi pot infirma faptul cã aparenþele, de cele mai multe ori,
înºealã. A!, de ºtiut cã eu prefer sacii de gunoi negri.

– Faptul cã nu mã dezaprobi începe sã mã sperie, mai ales cã
ne-am întâlnit lângã un cimitir.

– Nu eºti mai presus.
– Bine spus, a ajuns mama. Dacã vrei, poþi sã mergi cu noi.

Mama nu se supãrã.
– A, nu, aºtept pe cineva, care se pare cã a ajuns deja. Îºi

îndreaptã degetul cãtre o fatã roºcatã care se apropia. Era mult
mai înaltã ca mine, cu un pãr drept prins într-o coadã de cal, cu
un maiou roºu, sandale înalte ºi cu o geantã atârnatã de umãr ºi
niºte ochelari mari pe vârful capului. Cu siguranþã, era mult mai
femininã decât mine...

– Bine, pa!
– Oferta rãmâne încã valabilã.
– Sau poate ne vedem la Bibliotecã.
S-a intors cãtre prietena lui, luând-o pe dupã umeri ºi dându-

i un cot uºor. Mã uitam cum se îndepãrteazã de porþile muzicale
de care tata ar fi fost fascinat ºi încep sã îi explic mamei unde este
liceul.

Am ajuns în clasa unde trebuia ca dirigintele sã îºi facã apariþia
din clipã în clipã ºi unde copiii pãreau sã se cunoasca între ei, iar
eu mã simþeam singurã. Am început sã mâzgãlesc câte ceva despre
Case, un fel de schemã cu ceea ce ºtiu despre el, dar tot tãiam ºi
în cele din urmã am încheiat mâzgãlind pisici.

Îmi ridic privirea spre cei din jur; se pare cã era o clasã destul
de atipicã.

Bãieþii:
1. Era un tip cu fes, cu cãºtile în urechi, care se juca cu agletul

de la ºiretul hanoracului;
2. Un tip gras, care mânca un sandwich ºi se vedea cã cravata

lui, apretatã de o mamã grijulie, fãcuse cunoºtinþe repetate cu
gorgonzola ºi sos condimentat;

3. Era un tip care se uita la telefon de parcã ar fi fost ultima
oarã când l-ar fi putut atinge ºi tasta foarte repede, mai ceva ca o
piþipoancã când bârfeºte despre o reducere la fuste scurte;

4. Mai era un tip care avea o minge de baseball în mânã ºi se
tot juca prinsa;

5. Mai era un altul, înalt, foarte înalt, care se chinuia sã îi
îndepãrteze pata de pe cravatã grãsanului în timp ce acesta refuza
sã-ºi lase sandwich-ul;

6. Mai era un tip cu o glugã pe cap, care fãcea ghemotoace de
hârtie ºi le arunca la coº;

7. Altul, încerca sã se lãmureascã cât de mult îºi poate þine
respiraþia, folosind un cronometru la care se uita cu insistenþã;

8. ºi 9. Doi fraþi gemeni cu ecusoane de liceu, destul de
asemãnãtori, doar cã unul era puþin mai înalt ºi celãlalt avea mai
mulþi pistrui. Ambii aveau cu puþin peste 1,60, roºcaþi, cu niºte
nasuri lungi ºi þeste turtite. Pe ecusoane scria la unul Gim, iar la
celãlalt Tim... Ce potrivire!;

10. Un blond tuns scurt, foarte scurt, care ºtergea ceva într-un
caiet.

Cam ãºtia ar fi bãieþii, dar e încã devreme ºi poate nu au ajuns
încã toþi.

Fetele:
1. Era o fatã în prima bancã, cu un pãr roºcat aprins, portocaliu

chiar, ºi foarte umflat. Am mai vãzut aºa ceva doar prin desene
animate, semn cã visele devin realitate, mai bine zis coºmaruri.
Încerca sã îºi gãseascã o colegã de bârfã;

2. O tipã blondã, drãguþã, înaltã, cu niºte ochelari, desenând
ceva; stãtea în faþa mea cu cãºtile pe cap; o pereche de cãºti albe
din care bubuia muzica: Skillet. Nu prea reuºesc eu sã recunosc
melodiile, dar era una destul de veche ºi cunoscutã, Hero. Dacã
aº putea ghici o piesã de la Skillet asta ar fi Hero, Looking for
angels ºi poate Rise;

3. Era o tipã care se juca Flappy Bird (Doamne, ce joc de
rahat! Le întrece pe toate: de la Mario la Talking Tom!);
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4. Era încã una, cu un hanorac prea mare pentru ea, cu pãrul
prins într-un coc îngrijit, ce plescãia gumã;

5. O fatã cu niºte balerini argintii ºi multe cleme colorate în pãr
stãtea aplecatã pe geam ºi vorbea la telefon;

6. O tipã cu un tricou portocaliu ºi pantaloni evazaþi se plictisea,
ofta ºi îºi arunca uneori ochii la telefon;

7. Mai era cineva, în fundul clasei, tipica fatã încrezutã ºi
înfumuratã, care îºi dãdea cu ruj ºi se pare cã nu prea îi reuºea,
pentru cã îºi tot trimitea pupãturi în oglindã;

8. Tocmai intrase pe uºã fata care plecase cu Case. Când se
întâlnise cu Case nu cred cã mã observase ºi pe mine... Era chiar
atractivã, deºi admit cã avea un stil vestimentar aparte.

Roy era drãguþ, zvelt, destul de musculos ºi pariez pe toate
revistele, posterele ºi cãnile mele cu One Direction cã avea ºase
pãtrãþele. Pãrul îi era foarte asemãnãtor cu a lui Liam. Avea o
posturã dreaptã ºi foarte sexy.

Mi-am alungat din minte ultimele amintiri vizuale cu Roy; îmi
place când un bãiat are douã nume, în care sã mã încurc, dar
pentru numele lui Dumnezeu eu am trei, patru cu cel de familie ºi
este prea mult a crede cã fiecare în parte m-ar reprezenta în vreun
fel. Poate pãrinþii îºi imaginau cã voi avea o personalitate multiplã.
Dintre toate numele mele îl urãsc cel mai tare pe cel de Lucinda,
dar exact pe ãsta au ales sã mã cheme...

În clasã intrã o doamnã, de aproximativ 65, cu un catalog în
mânã. Era bondoacã ºi destul de îndesatã, cu niºte ochelari mari
ºi cilindrici. Faþa îi era conturatã de ridurile din jurul ochilor ºi de
unele paralele, de-a lungul frunþii.

– Bunã ziua, sunt doamna Terezza Georgiev ºi vã sunt dirigintã
ºi profesoarã de Geografie. Va trebui sã ascultaþi ce vi se spune,
sã fiþi atenþi ºi sã învãþaþi. Existã activitãþi extracurriculare ºi
concursuri frecvente care vã pot aduce puncte, note sau
recomandãri la anumiþi profesori sau materii. Vã voi striga numele
în ordine aleatorie. Când voi ajunge la voi îmi veþi spune numele,
vârsta ºi îmi veþi rãspunde la câteva întrebãri. Voi împãrþi clasa în
trei grupe ºi veþi avea de fãcut niºte lucrãri pe parcursul
semestrului. În funcþie de implicare, veþi primi bile. ªi a scos din
geantã un borcan cu ochi de sticlã mititei. Sã ne cunoaºtem mai
bine:

 – Karl Miller!
Se ridicã tipul care fãcea ghemotoacele de hârtie.
– Eu sunt Karl, am un nume destul de tocilãresc, ºtiu ºi am 15

ani.
– Ce vrei sã faci dupã liceu?
– Vreau sã merg la o facultate acceptabilã, dupã care s-a aºezat

la loc.
– Arthur Walker!
Era tipul cu telefonul, care tasta de parcã ºi-ar fi injectat steroizi.
– Mda, eu sunt Arthur, am 16 ani ºi dupã ce termin liceul am

de gând sã lucrez într-o cafenea ca sã îmi pot plãti facultatea,
pentru cã unii dintre noi trebuie sã experimenteze ºi nu cã nu ar
avea pãrinþii bani, dar asta e lecþia de viaþã pe care am învãtat-o
pentru cã am adormit într-un club ºi când m-am întors acasã am
aflat cã eram dat dispãrut în trei state.

– Brad Mitch!
Era cel cu fesul.
– Eu sunt Brad, am 17, vreau sã termin cu liceul odatã ºi sã

trec de facultate, dupã care sã îmi fac un club V.I.P. Am un nume
de preº sau aºa am crezut o vreme. Deci, aveam 10 ani ºi veneam
de la colindat când trecând pe lângã o uºã am vãzut cã puseserã
un preº pe care scria Brad ºi în noaptea aia, pe la 4, am mers la
baie cu geaca ºi am ieºit pe geam. Am mers cinci strãzi prin
zãpadã, cã atunci nu eram în California, eram în vacanþã la bunica.
Da, deci, cinci strãzi în papuci cu Fulger McQueen ºi am luat
preºul, am facut pipi în faþa uºii ºi am plecat cu tot cu preº. Am
escaladat din nou geamul de la baie ºi în urmãtoarea zi bunica a
gãsit preºul sub patul meu, mai putin partea cu pipi ºi 4 dimineaþa
ºi geamul din baie. ªi pe preº scria Brattenstone, nu Brad, dupã
care mama mi-a luat ochelari, tata a spus cã arãt ca un fraier cu
ochelari ºi acum port lentile...

Wow, ce visãri are!...
– Gus William Mather!
Era cel gras, care îºi pãtase cravata cu sos. Acum mânca o

plãcintã ºi când a fost strigat s-a speriat, s-a ºters de gem cu
mâneca ºi ºi-a dres vocea pregãtindu-se sã grãiascã urmãtoarele:

– Eu sunt Gus, Gus William. Nu am fost norocos ca sã am un
nume aºa miºto ca al lui Jared. Pãi, numele meu sunã a Harry
Potter. Mama era fanã ºi iniþial numele meu trebuia sã fie Nevile
Poponeaþã, dar bunica era pagânã ºi-a zis cã Poponeaþã ar suna
prea indian ºi cu semnificaþie, aºa cã William a rãmas, dar eu
vreau sã îmi spuneþi Gus. Tata a vrut sã mã cheme Gus pentru cã
avea 20 de ani, terminase facultatea, era falit ºi a dormit o sãptãmânã
pe o bancã din parc. Bunicul îl dãduse afarã când fãcuse pipi pe
covorul din faþa uºii, venind beat de la o petrecere. S-a angajat
apoi la o benzinãrie ºi cu primii bani ºi-a închiriat o camerã într-
un motel-gândac la câþiva kilometri de un aeroport. O sãptãmânã
dupã asta, la aceeaºi benzinãrie, a venit tipul ãsta, Gus ºi au fost
colegi de muncã ºi se pare cã stãteau în acelaºi hotel. Gus era cel
mai bun prieten al tatei. Într-o searã, tata a trebuit sã plece mai
devreme de la muncã pentru cã bunica ajunsese la spital cu câteva
fracturi dupã ce cãzuse de pe scarã când uda florile. ªi în
benzinãrie intrã un tip dubios, îºi pune o cagulã, jefuieºte
benzinãria ºi îl împuºcã pe Gus, care moare pe loc. Tata ºi-a dat
demisia, a fondat o companie de confetti ºi a fãcut primul milion
în 10 ani ºi ºtiþi care a fost primul lucru pe care l-a facut? ªi-a
cumpãrat o maºinã BIO ca niciodatã sã nu mai opreascã la o

benzinãrie ºi sã-ºi aminteascã de Gus. Am 15 ºi dupã ce termin
toate porcãriile astea voi avea benzinãria mea. ªi o voi cunoaºte
pe doamna Gus Mather. Am vise mari, eventual îmi voi cumpãra
ºi o rulotã... Da, chiar mi-ar plãcea rulota, voi angaja o femeie de
serviciu, hmm!, sã fie sexy...

– Mulþumim Gus cã ne-ai lãsat amintirea asta.
– Oh, dacã vreþi, am o bãºicã la picior. Vã pot povesti ºi

despre ea. Oh, deci aveam pantofii ãºtia...
– Poþi lua loc Mr. William.
– Îmi puteþi spune Gus.
– Stai jos Gus!
– Gim ºi Tim Mason!
– Sunt Tim. Ãsta e frate-miu, avem 16, vom merge la o

facultate din Suedia dupã liceu. Este ultimul nostru an aici, iar
dupã vom construi o bisericã ºi vom cãii enoriaºii, enoriaºii
americani care locuiesc în Suedia.

– Amin, a terminat fratele lui.
Restul tipilor s-au prezentat scurt ºi concis. Deja îmi pierdusem

rãbdarea dupã Mr. benzinãria, Raiul ºi gemenii preoþi, dar atenþia
mi-a fost captatã din nou când se ridicã tipa cu care plecase Roy.

– Iris Brown!
Rezultã cã era sora lui ºi a vorbit despre activitãþile ei caritabile.

Se pare cã se preocupa, într-un fel, de salvarea lumii. Adicã
fãcea voluntariat pentru strânsul gunoaielor duminica, trei ore
din ziua de sâmbãtã mergea la orfelinat ºi se pare cã vinerea ºi
restul sâmbetei stãtea pe Skype ºi încuraja copii din Africa. Am
înþeles cã mergea acolo în fiecare varã cu unul din unchii ei. Era
altruistã ºi nu pãrea a fi proastã; fac pariu cã are note mari. A
încercat, de mai multe ori, pe parcursul discursului ei sã ne
convingã sã participãm ºi noi la o astfel de chestie.

Am tresãrit când am auzit numele „Marzia” ºi fata din faþa
mea s-a ridicat. Albumele alea Skillet, desenul ºi acum numele,
ar trebui sã nu fiu idioatã ca sã îmi dau seama. A vorbit despre
desen ºi cã vrea sã urmeze Arhitectura. Cã nu e decât de câþiva
ani în oraº ºi cã se bucurã cã a nimerit în clasã cu câþiva colegi
mai vechi, din clasa a opta, cã nu întelege bãtaia pentru cele mai
marfã nume din clasã dintre bãieþi etc...

ªi, în sfârºit, a ajuns ºi la mine. Cu siguranþã Marzia a tresãrit
ºi a fost mai surprinsã decât mine. Am spus cã voi încerca sã fac
ceea ce îmi va plãcea ºi cã voi lãsa viaþa sã mã ghideze ca ºi pânã
acum, cã obiºnuiesc sã hotãrãsc în ultimul moment când e vorba
de o decizie importantã, dar dacã e ceva legat de fando, stau, mã
gândesc, analizez, sunt concentratã. Bine cã nu a aflat mama
asta, altfel, Doamne fereºte, îmi ardea biblioteca cu tot cu rafturi
ºi semne pentru pagini. Le-am împãrtãºit ceva din marea mea
pasiune pentru cãrþi, deºi profesoara mi-a pãrut cam dezamãgitã.
Oricum, eram printre ultimii ºi unul a încurcat statele în care a
locuit înainte de a se muta în Los Angeles. Probabil, ãsta e
oraºul viselor mele.

Vedeþi, eu nu am avut vreodatã un iubit, nici n-am flirtat prea
mult, mereu mã bâlbâi, mã împiedic ºi ãsta e doar începutul listei
mele... Revenind, vara în New Yourk trece foarte repede, cel
puþin asta e impresia mea, cã majoritatea anului e frig, iar toamna
aºa plinã de contraste ºi lungã a New Yourk-ului este cea mai
tristã ºi totuºi cea mai spectaculoasã parte a anului. Dar ce era
mai rãu decât frigul, dupã ce termometrul cobora sub 25 de
grade ºi începeam sã o simt, era adierea singurãtãþii. De fiecare
datã când ieºeam din casã simþeam briza aia rece ºi ºtiam cã voi
resimþi un frig continuu, indiferent ce aº purta: bikini sau
pardesiul lui Yeti. Adevãrata cãldurã, pe care o aºteptam ºi nu o
puteam produce eu, era cãldura îmbrãþiºãrii Lui. A cui, Lui? Aº
vrea ºi eu al naibii de mult sã ºtiu rãspunsul la întrebarea asta.
Obiºnuiam sã dau search pe Google sau sã caut sã aflu dintr-o
carte ºi rãmân convinsã cã dragostea adevaratã – asta, dacã
existã ºi puteþi râde de mine dar instinctul de fangirl ºi imagine-
urile citite ieri searã m-au convins – nu poate fi gãsitã pe un siteu
de matrimoniale ºi sigur, nicio carte nu mã poate îndruma în
cãlãtoria asta în care sunt pe cont propriu. Fiecare brizã rece,
fiecare clipã în care un fulg de zãpadã îþi atinge nasul ºi fiecare
lipsã a unei îmbrãþiºãri te aduce cu un pas mai aproape de aþi
pierde speranþa. O!, ºi eu era sã mi-o pierd înainte de a fi fangirl;
asta nu doar cã te ajutã ºi îþi întinde o mânã, dar te întãreºte, te
pregãteºte, dar din nefericire nu o poate face cu tine, sau în locul
tãu, trebuie sã îþi scrii singur povestea, nu poþi deveni mulajul
unei cãrþi, sau al unui serial, sau al unui film, indiferent de cât de
moartã eºti dupã el sau dupã actorul principal, eventual cântãreþul
unei trupe. Sã recunoaºtem: sunt prea mulþi bãieþi drãguþi ºi
fiecare meritã sã fie enumerat.

Doare, doare cu adevãrat sã simþi frigul din New Yourk ºi eu
o ºtiu mai bine ca oricine. ªi credeþi-mã cã vã trebuie cel putin
trei sezoane dintr-un serial bun ca sã rezistaþi douã sãptãmâni.
Temele au ºi ele rostul lor, în momentele grele mai uiþi de frig cu
atâtea pe cap, dar frigul mereu se întoarce. Dar acum,
MUHAHAHA!, îi râd în nas pentru cã în Los Angeles nu e
toamnã, nu e iarnã, sunt doar niºte amãrâte de zile ordinare!!!

Ora s-a terminat, pãrea sã fie fãrã sfârºit, cred cã abia acum
înþeleg cum s-a simtit Dean în iad la sfârºitul sezonului III din
Supernatural... Numai cã eu nu a trebuit sã stau 40 de ani, au
pãrut doar 30, dar cred cã dacã ne mai þinea 10 minute, cu tot cu
Gus ºi ciuerca lui, – ce mama lui Unicorn roz o fi fost aia! – aº
fi cedat ºi aº fi acceptat sã torturez pe careva. Traumele petrecerii
a patru luni în iad (40 în timpul demonilor), sau 8 ani de ºcoalã
(101 ani în timpul elevilor) sunt cam la fel. Ce ai rãspunde la
întrebarea: „Preferi iadul sau ºcoala?” Aflã cã este o întrebare
capcanã – sunt aproape unul ºi acelaºi lucru. Doar denumirile
demonilor se mai schimbã. Exemplu:

Iadul: Demonii tortureazã oameni nevinovaþi, dar o recunosc
de faþã cu ei ºi se laudã oriunde cu asta.

ªcoala: Profesorii tortureazã copii inocenþi, dar nu o recunosc
deºi se laudã cu ceea ce fac în faþa altora asemenea lor.

Odatã ce profesoara a plecat ºi primii copii au ieºit ca arºi din
clasã, Marzia s-a plasat în dreptul bãncii mele cu o mânã în ºold

ºi bãtând cu piciorul stâng ritmic în podea.
– Deci, Lucinda ai considerat aºa neînsemnat cã o sã vii în

oraº, la liceul meu ºi probabil cã suntem abonate la acelasi ziar
penibil de Lucruri interesante în lumea Jazzului din cauza pasiunii
tatãlui tãu, care a contaminat-o ºi pe mama ºi cu toate astea nu
merit nici mãcar un telefon, un SMS, un mail sau, pentru numele
lui Dumnezeu, mãcar un mesaj în sticlã, dar nu!, eu sunt Lucinda
cea care nu trimite mesaje în sticle! Ce ai de spus în apãrarea ta?

– Am ramas fãrã minute, ’netul nu merge ºi apa de la toaleta
mea refuzã sã ia ºi sticla, deºi am tras apa de vreo 50 de ori, dar
fãrã succes.

– E prima oarã când vorbim dupã mult timp iar tu îmi povesteºti
despre incapabilitatea WC-ului tãu de a trage apa. Oamenii rãmân
la fel.

– Nu se aplicã doar în cazul meu. Nu pot spune cã te-ai schimbat
prea mult. O mai ai pe Fluffy?

– Nu, la câteva luni dupã ce am plecat s-a simþit din ce în ce mai
rãu. Cãlãtoria nu i-a priit. Locul ei de odihnã e în spatele garajului,
între el ºi gard. Dar acum am o chinchila, Miþu.

– Mã bucur pentru tine ºi îmi va lipsi micuþa aia pãtratã.
Condoleanþe, mi-ar fi fãcut plãcere totuºi o invitaþie la
înmormântare, dar dacã tu crezi cã nu era „prea important”, Marzia,
atunci fie.

– Tu mai ai jurnalul?
– Da, dar e altul.
– Nici eu nu am fost chematã la celebrarea ultimei pagini.
– Ultimele pagini sunt un testament care se va citi dupã ce dau

colþul.
– Sunt ºi eu trecutã în el?
– Vei afla când voi ajunge la Biblioteca aia mare, din cer!
– ªi dacã nu supravieþuiesc pânã atunci?
– Chinuie-te sã o faci pentru cã nu mai e o altã cale, îmi pare

rãu.
– Fatã, noi nu ne-am îmbrãþiºat de bun venit.
Zis ºi fãcut.
– Deci, oraºul e genial sau cam într-o lunã jumãtate ar trebui sã

fie. Stai! E o surprizã de fapt.
– Ce e? Ce e? Te rog, ºtii cã nu pot suporta suspansul.
– Ok. Nici eu nu mã mai pot abþine. Sunt prea curioasã sã-þi

vãd faþa.
– Marzia nu mai pot, spune odatã!
– Bine, ºtii doar cã îmi place sã te vãd suferind în urma

suspansului.
– Înceteazã odatã ºi sã auzim ce ai de spus. Fostul prof de

fizicã ne-a arãtat el destule paradoxuri, nu mai am nevoie de încã
unul.

– Am înþeles, deci, într-o lunã ºi jumate One Direction va cânta
aici, în oraº. Nu e incredibil?!

– Incredibil! Asta e, asta e, AM UN CASTIEL!!! (The Angel
of the Lord pentru cei care nu au vãzut Supernatural.)

– Ce? Ai vreo boalã rarã? Lucinda, ce ai bãut, sau fumat, sau
mâncat ºi ai fost atât de egoistã sã nu împarþi ºi cu mine, cã în
mod normal, dupã trei secunde ar fi trebuit sã ieºi din clasã
alergând, þipând ºi ascultând Torn ºi They Don’t Know About Us
(când Marzia plecase nu se lansase decât Take me Home, al
doilea album One Direction).

– Pãi, trebuie sã subliniez douã lucruri: 1 – sunt mult mai
controlatã ca înainte (dupã ce ai plecat nimeni nu mai era dispus
sã mã asculte cum povestesc despre activitatea mea de directioner)
ºi 2 – cântecul meu preferat e Half a Heart. OMG câte ai pierdut!
Deci, s-a mai lansat un album dupã care eu sunt moartã, deci,
dacã înainte numeam Up All Night albumul petrecerilor ºi Take
Me Home albumul baladelor, ei, ãsta e un fel de combinaþie, are
solo-uri mai criminale, adicã vreau sã zic mai multe decât de
obicei, are de toate, iar cântecul ãsta, Diana se pãruieºte cu Half
a Heart pentru cântecul meu preferat. Speram sã mai stai agãþatã
puþin de ei, aºa, de dragul vremurilor bune, dar nu...

– Mai întâi, sunt total uluitã cã te controlezi. Nu aº fi crezut cã
se va întampla vreodatã, sau cel puþin în niciun caz în privinþa
asta. Eram în stare sã pariez pe tot contul bancar al mamei cã nu
te vei maturiza tu la nivel aproximativ normal, da’ vãd cã încã îþi
place Supernatural.

– Am încã toate fandom-urile, nu am renunþat la nimic.
– Ai mai citit ceva?
– Da, am descoperit cel mai genial om care a scris vreodatã cea

mai bunã carte scrisã vreodatã!
– Hai sã excludem Biblia, cã gemenii enoriaºi stau cu ochii pe

noi ºi pentru niºte oameni „iertãtori” au niºte priviri de killeri
veritabili.

– Tu nu ai vãzut killeri veritabili.
– Ba, am vãzut.
– Cei din filmele Saw nu se pun.
– Fir-ar!!!, spune Marzia în ºoaptã. Mã rog, vrei sã îþi fac un

tur al oraºului dupã ore? Îþi arãt toate scurtãturile.
– Chiar mi-ar trebui un tur. Azi dimineaþã am plecat d-acasã

pentru cã trebuia sã merg sã-mi iau cartea din pãdure ºi dupã...
Dar, înainte de a continua, Marzia m-a întrerupt.

– Stai, stai, stai, în pãdure? Lasã-mã sã ghicesc. Þi-ai luat cãrþi
porno ºi le-ai pus într-o cutie de pantofi pe care ai îngropat-o în
pãdure. ªtiam eu cã maica-ta le va gãsi într-o zi.

– Rãspuns greºit ºi serios, cãrþi porno, mã insulþi...
– Ai mai citit!!!
– Aveau doar câteva secvenþe, de care þin sã îþi reamintesc cã n-

am fost prevenitã.
– Era de la Secþiunea pentru Adulþi!
– Asta pentru cã conþinea biologie ºi fizicã de clasa a zecea, iar

eu eram în clasa a ºaptea. Nu a fost uºor de înþeles, dar mai erau
ºi explicaþii, uneori.

– E doar o scuzã. ªtiai de ea înainte sã ajungi cu cititul acolo.
– Asta pentru cã am primit spoiler.

(continuare în pag.10)
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– Spune-i cum vrei, dar nimic nu schimbã ce ai citit. Dar lasã
asta, nu mai schimba subiectul, de ce-þi þii cãrþile în pãdure?

– Nu le þin acolo. Deci, m-am dus acolo ºi..., – voiam sã îi
povestesc Marziei de avioanele de hârtie, dar m-am rãzgândit –
ºi..., ºi...., aaa..., m-am apucat de citit, se întunecase, am uitat-o
ºi am descoperit cã din cimitir intri în pãdure ºi cã e o deviaþie a
potecii principale care iese în spatele casei mele.

– Stai! Deci, nu ai gard la curtea din spate, spre pãdure. Din
curiozitate, ai un copac mare de tot, super bãtrân ºi cu rãdãcinile
pe afarã, un felinar vechi ºi aproape de parc?

– Tu ai pus un detectiv particular dupã mine? Da, de ce?
– E pe strada mea, suntem vecine; tu eºti numãrul 29 ºi eu 30.

Suntem una lângã alta. Deci, de unde ai vrea sã începem turul?
– Chiar azi dimineaþã, dupã recuperarea cãrþii a trebuit sã întreb

un tip unde e ºcoala, un necunoscut ºi apropo’, poarta de la
cimitir scârþâie a muzicã de jazz. Dacã tata ar descoperi, lumea ar
crede cã lucreazã ca gropar acolo.

– De ce nu preot? La ce barbã are.
– Pe tata nu îl vãd purtând rochie ºi barbã nu mai are. L-a ras

pe Bill, hmmm!, cred cã Chad ºi tata seamãnã mai mult decât
credeam... Amândoi îºi dau nume firelor de pãr...

– Ia stai, ce bãiat?
– Era un tip... Roy Case Brown.
– Învaþã aici!!! Îl ºtiu, e tare drãguþ, a venit la câteva petreceri

ale lui Amber. E cu un an mai mare.
Începuse ora de Geografie. Toatã ora profa a þinut sã ne

povesteascã în detaliu despre cãlãtoria ei surprizã de la 19 ani pe
tãrâmuri franþuzeºti. Se pare cã fugise de acasã, de unde locuia,
din Jersey ºi cu banii strânºi dupã câteva luni de muncã într-un
magazin de încãlþãminte a luat un avion spre Franþa. Visul ei era
sã ajungã la Paris, evident, dar nu avea cine ºtie ce bani, aºa cã se
cazase la o babã de 68 de ani, într-un orãºel mic de þarã, la 180 de
km de Paris. A gãsit de muncã într-o croitorie micuþã ºi cum nu
prea ºtia franceza s-a înscris la un curs ieftin timp de trei
sãptãmâni, timp în care l-a cunoscut pe Pierre, care era brutar.
Împreunã au strâns ceva bani ºi au mers douã sãptãmâni la Paris
unde profa l-a anunþat cã rãmãsese însãrcinatã, iar Pierre a plecat
fãrã sã îi lase mãcar bani de mâncare sau cazare ºi a rãmas falitã
ºi însãrcinatã, fãrã sã se poatã întoarce înapoi în acel orãºel, dupã
care nu am mai ascultat.

Marzia pãrea total deconectatã de lume ºi se uita de parcã
pereþii la care se holba de minute bune ar fi fost mânjiþi cu mesaje
scrise cu sânge în loc de cernealã. Mi-am scos cartea din ghiozdan,
gândindu-mã la final. Era aºa, nici mãcar nu am cuvinte, dar e
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Luminita Cornea,

Radu Teculescu
(1924-1953), nepotul
episcopului Justinian
Teculescu (1865-1932),
s-a nãscut la 2 iulie 1924,
la Alba Iulia. Familia s-a
mutat la Sighiºoara, unde
Radu Teculescu urmeazã
cursurile Liceului
„Principele Nicolae”, al
cãrui director este tatãl
sãu, Horia Teculescu, ce
va sãdi în sufletul fiului
sãu cultul pentru litera
scrisã1.

Dupã absolvirea
liceului, Radu Teculescu
pleacã la Bucureºti, unde

se înscrie la Facultatea de Drept, încercând sã-ºi desãvârºeascã
pregãtirea universitarã în condiþii grele, datoritã stãrii materiale
precare, în urma decesului tatãlui sãu. Boala de plãmâni a tatãlui
a fost moºtenitã de fiu.

În Bucureºti, cunoaºte mulþi scriitori, mai ales tineri confraþi,
ºi începe o intensã activitate literarã, angrenându-se în viaþa de
boemã. Publicã poezii în Revista tineretului, în Universul literar,
în Caietul de poezie, supliment al Revistei Fundaþiilor Regale, în
Revista Fundaþiilor Regale etc. Colaboreazã intens la publicaþia
Fapta, „ziar de luptã ºi dreptate”, care apare sãptãmânal la
Bucureºti, între 25 februarie 1943 ºi 4 martie 1948, avându-l
director pe Mircea Damian, publicist ºi prozator2.

În 25 noiembrie 1945, participã la Festivalul de poezie, citind
la sala Dalles. A fost mulþumit de participarea sa, notând cu
satisfacþie în Jurnal: „Ionel Teodoreanu mi-a spus cã am fost
singurul poet într-adevãr realizat ºi singurul lipsit de influenþe.
Mi-au mai spus-o ºi alþii cã eu am salvat festivalul de poezie”
(Jurnal, duminicã 25 noiembrie 1945).

Spre sfârºitul anului 1945, îi apare volumul de debut Sixto
Escobar, despre care criticul ªerban Cioculescu scrie plin de
entuziasm: „poem al explorãrii pe meridianele visului, Sixto
Excobar uneºte eleganþa parnasianã a versului cu aspiraþia
modernã cãtre necunoscut”3

Boala evolueazã, totuºi poetul scrie, pregãtind alte volume.
Înainte de sfârºit, Radu Teculescu face eforturi uriaºe de a nu
scãpa condeiul din mânã. Doreºte mereu sã scrie. Degetele nu-l
mai ascultã. Pleacã în Marea Cãlãtorie, „spre-o zare ciudatã,
fãrã-nserare”, în ziua de 27 ianuarie 1953. Este înmormântat la
cimitirul Groaveri din Braºov.

Opera lui Radu Teculescu cuprinde poezii, traduceri, articole
în presa timpului ºi un jurnal cu însemnãri zilnice. Partea cea mai
rezistentã a operei sale o constituie, fãrã îndoialã, poezia. Primul
ºi singurul volum publicat este Sixto Escobar, apãrut în 1945, la
editura Pro-Pace, Bucureºti. Frumuseþea imaginilor artistice
inedite ºi a conþinutului ideatic, a temelor ºi motivelor prezente
realizeazã liantul acestui volum cu celelalte patru rãmase în
manuscris: Dupã decembrie, Vulturul palid, Noul Robinson,
Polul Vest. Copii ale lor au intrat în posesia noastrã, prin
bunãvoinþa domnului ing. Tudor Teculescu, fiul poetului, cãruia
îi mulþumim.

Poetul Radu Teculescu respirã aerul vremii sale, care în
perioada rãzboiului ºi dupã, este impregnat de poezia modernã a
lui Blaga ºi Arghezi, dar ºi de poezia simbolistã, care a avut
reprezentanþi de primã mãrime, grupaþi în jurul unor importante
reviste. Dupã lectura poeziilor lui Radu Teculescu, ai certitudinea
cã trãieºti prelungirea simbolismului cu cel puþin încã un deceniu.
Se desluºesc clar linii simboliste, prin teme, motive, prozodie.

Astfel, poezia lui Radu Teculescu poate fi încadratã în
preceptele formulate de Ovid Densusianu, simbolistul de la Vieaþa
nouã, care cere artei „cultul puritãþii, nobleþea, seninãtatea ºi
puterea de inspiraþiune”. Reþinem în acest context ideea cã „o
operã nu e decât oglinda unor stãri sufleteºti ºi cu cât una este
mai nouã, mai intensã, cu atât ºi cealaltã este mai
caracteristicã”4.

Radu Teculescu – o stea în constelaþia
poeziei româneºti

Principalele teme ale poeziei simboliste, tema morþii ºi tema
iubirii subordonatã morþii, precum ºi numeroase motive simboliste
s-au „prins” foarte bine pe suferinþa permanentã a poetului, cauzatã
de ftizie. Este cazul ºi al altor poeþi simboliºti: ªtefan Peticã,
Iuliu C. Sãvescu, chiar G. Bacovia.

Tema morþii este dominantã în întreaga creaþie a lui Radu
Teculescu, exprimatã prin imagini inedite: „Cândva îþi voi spune,
pãmântule: / -Vom avea o noapte lungã de dragoste” (Cândva).

O poezie ca Þara dezolãrii transmite un puternic pesimism.
Motivele simboliste, corãbii, catarge, marele necunoscut, oraºul-
ruinã, pãsãrile care-ºi topesc zborul contribuie la intensificarea
maximã a sentimentului: „Cã þara asta a dezolãrii e-n toate
sufletele, / Nimeni, nimic!...” (Þara dezolãrii).

Sentimentul iubirii este, de multe ori, invocat cu disperare:
„Vino sã spunem sufletelor noastre: Topiþi-vã / Sub flãcãrile de
azur ale dragostei ºi sã gãsim / Noi ºi noi sensuri fiecãrei clipe
ce trece” (Vino).

Sentimentul copleºitor al deznãdejdiei
este în strânsã legãturã cu boala: „ªi-am fi
vrut / Trãsura mortuarã sã moarã ºi ea /
Sau mãcar osia tristeþii sã se frângã de
lut, / Dar eram singuri cu buchetul de
noroi într-o mânã / ªi-n alta cu cer, / Iar
în piept columba ftiziei, roºie / Se zbãtea
cu aripi de fier” (Autobiografie).

Presentimentul morþii îl bântuie
permanent: „ªi-aºtept aºa, solie netrimisã/
Spre cer ce-apasã tot mai greu pe pleoape,
/ Sã se deschidã poarta nedeschisã/ Spre-
o Noapte Mare ce o simt aproape”
(Predoslovie) sau: „Toate tãcerile-mi spun
de-o plecare / Spre-o zare ciudatã, fãrã-
nserare, / De-un drum peste neguri fãrã-
ntoarcere” (Fântâna uitatã).

Motivul fântânii l-a preocupat în mod
deosebit. Chiar ºi numai dupã o simplã
lecturã a titlurilor, ne dãm seama de aceasta:
Fântâna tãinuitã  în volumul Dupã
decembrie, Fântâna uitatã  din volumul
Noul Robinson, Fântâni din poeme din
volumul Vulturul palid ºi un ciclul întreg,
al doilea din volumul Polul Vest, intitulat
Fântânile din Benares, în care opt poeme
au, în titlul,  substantivul „fântânã”. Finalul fiecãrui poem
cuprinde în douã versuri lungi, separate de restul textului prin
puncte de suspensie, o anumitã simbolisticã, mai mult sau mai
puþin abstractã. Iatã  câteva exemple: „Ce vom rãspunde celui ce
ne-ntreabã / De câte ori ne-am rãstignit visând” (A treia fântânã).
„Nu te speria: n-o sã te-atingã toamna; / În noi e seva brazilor
de munte...” (A doua fântânã). „Fântâna de pe urmã ne aºteaptã
/ Ca un Hristos îngenuncheat pe zare” (Fântâna de pe urmã).

Alte motive, frecvent întâlnite la simboliºti, apa, ploaia, plânsul,
golul, spleen-ul, frigul, tristeþea, umezeala, toamna, noaptea, cele
douã poluri, nevroza etc. sunt prezente ºi în lirica lui Radu
Teculescu. Adãugãm la acestea motivul ºerpilor: poezia Coloane
cu ºerpi din volumul Polul Vest; ciclul Paza ºarpelui din volumul
Noul Robinson; motivul pãdurilor: Pãduri incendiate ºi Pentru
pãduri din volumul Polul Vest.

Mirajul depãrtãrilor este prezent în numeroase poeme, în care
poetul este preocupat de efectele sonore rezultate din nume proprii
exotice, unele frapante prin sonoritate sau prin alãturarea a doi
termeni insoliþi: Tahiti, Samoa, Fidji-Port Resolution, Pago-Pago,
Ringgold, Benares, Zãpezile negre, chiar numele volumului
tipãrit: Sixto Escobar sau titlul unui ciclul de poezii Noaptea
krotalului.

Ca în toatã creaþia simbolistã, în poezia lui Radu Teculescu
întâlnim numele unor mari poeþi simboliºti sau al reprezentanþilor
altor mari culturi: Verlaine, Rimbaud, Laforgue, Mallarmé,
Régnier, Francis Jammes, ori F. Villon, Tacit etc.

În poemul Alain Gérbault, este evocat acest mare navigator
francez, asociat cu tema cãlãtoriei, cu motive exotice, dar ºi cu
presentimentul morþii: „Ce vânt te poartã, - Alain Gérbault, pe
ape, / Sã-nfrunþi neptunicele vijelii?…/ Nu ºtii departe-i cerul
sau aproape, / Spre unde ai pornit; de unde vii…// Târziu,
cândva, cu ochii-n depãrtare, / Pluti-vei ºi pe apele cereºti? /
Alain Gérbault din primele poveºti, / Doar tu ºi Crucea Sudului
sub zare…”

O temã esenþialã a simbolismului este nostalgia. În lirica lui
Horia Teculescu, ea este prezentã în strânsã legãturã cu tema
Marii Cãlãtorii, ca în poemele: Cãlãtorii posibile, Plecare, Noul
Robinson, Peisaj argentinian, Deschizãtorul de drumuri.

Tocmai datoritã folosirii aceloraºi teme ºi motive, unele poezii
ne amintesc de Ion Minulescu – Acord de searã, Acord prelung,
Trecere - iar altele de George Bacovia: Cântecul ploii, Laforgue
sau Verlaine, Fântâna uitatã ori de Tudor Arghezi, Blestem.

Instrumentele muzicale (ex. fluierul în Trecere, flautul în
Blestem) ºi culorile, atât de mult utilizate de simboliºti, sunt

prezente ºi în poezia lui Radu Teculescu.
La simboliºti, culoarea devine nu numai
persistentã ºi obsesivã, dar ºi de o mare
materialitate, invadând lucrurile ca niºte
prezenþe fizice ºi „aceste vopsele sunt
câteodatã halucinante prin intensitate”5.
O capodoperã, în acest sens, este poezia
ineditã Galben poem din volumul Dupã
decembrie, din care citãm ultima strofã: „Pe
ieri cu galbene vecii a nins; / În ochi ard
ceþuri galbene de-absinth, / ªi sângele, prin
inimã, îl simt / Cum curge galben, obosit
ºi stins.”

În poemul Tahiti-Gauguin, culorile
personificate sunt asociate cu numele unei
localitãþi exotice ºi cu numele unui mare
pictor: „S-a liniºtit ºi briza pe-aproape /
(Ce-i rãvãºea suflet sau plete…) / Au mai
rãmas culori, sã îmbete / Ochi rãtãcind
peste ape…” Poetul îºi exprimã toate
„seriozitãþile”, îngroºând cu mijloacele lui
artistice sensibilitãþile sufleteºti. Poezia
Zidire, o artã poeticã, adunã laolaltã teme
ºi motive ale creaþiei, într-o o prozodie
specificã, prin care îºi exprimã tristeþea,

provocatã nu atât de însingurare, cât de „marile tãceri”: „De-
acum nici o cetate nu va mai fi cu putinþã / Fãrã sângele celei
mai frumoase iubite sub prag! / Aºa mi-am spus la zidirea
acestui poem. / Cea mai frumoasã iubitã, tu eºti, visare, / Cu
inima-n miezul marii înfrângeri / Ca-ntr-un totem. / ªi pentru
cã nimeni nu va ºti sã fie Icar / Decât doar în vreri, / Sã fie
acesta zborul cel dintâi ºi din urmã / În marile tãceri…”

Prin cele cinci volume, Radu Teculescu este autorul unei lirici
moderne care îl reprezintã ºi-l încadreazã în poezia româneascã
cu o puternicã amprentã simbolistã, în imediata continuare a
poeziei interbelice. Datoria noastrã, a celor care abia începem sã-
l cunoaºtem, este sã-i tipãrim poezia, sã-l integrãm, prin opera
sa, în lirica româneascã, sã-l facem cunoscut istoriei literaturii
române. Radu Teculescu nu a fost o stea cãzãtoare, ci este o stea
strãlucitoare din constelaþia poeziei româneºti.

clar cã tipul este un geniu, ca Jensen Ackles pe platouri, nu mai
vorbim de Jared sau de Misa Collins. Mã jucam cu paginile
cãrþii ºi am observat ceva în timp ce rãsfoiam paginile, ceva
galben... Le rãsfoiesc din nou ºi vãd un sticker lipit pe pagina
52. Þin în aºa fel cartea încât Marzia sã nu observe ceva straniu.
Biletul îmi era adresat.

„Serios? Dintre toate numele fake posibile, tu ai ales Another...
Mã rog, am vãzut ce citeai, mai rar vezi o carte pe aici, cu atât mai
putin o carte cu paginile între douã coperþi ºi numele scriitorului
care sã nu fie unul dintre marii autori de romane porno pentru
adolescenþi. Se poate vedea de la o poºtã cã eºti nouã. Pari cu
adevãrat pierdutã ºi nu doar prin oraº, în gânduri. Nu-mi face
plãcere sã îi mai citeºti cãrþile (deja îmi venea sã îl afurisesc, de
nervi), autorul este unul dintre cei mai buni în viaþã (ºi dintr-o
datã mi-a trecut), dar cu toate astea nicio carte nu meritã sã îþi uzi
ochii ãia frumoºi. Dacã mai ai chef de vorbit poþi sã-mi laºi un
bilet la Biblioteca oraºului. Aºeazã-l în secþiunea de Operã –
nimeni nu cautã acolo – raft II, între Opera italianã în secolul
XX ºi Mari cântãreþi de operã contemporani.

Al tãu prieten lipsitor de nume.”
Eram total uimitã, era aºa dulce ºi drãguþ ºi mai ºi citeºte, dar,

degeaba... Poate e doar un tip care vrea sã vorbeascã cu fangirl,
din câte înþeleg nu sunt prea multe ºi la cum vorbeºte trebuie sã

aibã prietenã..., dar totuºi, poate...

1 Luminiþa Cornea, Constantin Catrina, Ioan Lãcãtuºu, Teculeºtii
din neam în neam, Editura Angvstia, Sf. Gheorghe, 2008, p.
205-211.
2 Ion Hangiu, Dicþionarul presei literare româneºti 1790-1990,
ediþia a II-a revizuitã ºi completatã, Editura Fundaþiei Culturale
Române, Bucureºti, 1996.
3 Cf. Steluþa Pestrea Suciu, Radu Teculescu – Jurnal noiembrie
1945, în Astra, Braºov, nr. 12, 2007, p. 9.
4 G. Cãlinescu, Istoria literaturii române de la origini pânã în
prezent, ediþia a II-a, Ed. Minerva, Bucureºti, 1982, p. 683-684.
5 N. Manolescu, în Poezia simbolisticã româneascã, antologie ºi
comentarii de Rodica Zafiu, Ed. Humanitas, Bucureºti, 1996, p. 247.
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ÎNSEMNÃRI DESPRE
ALEXANDRU CARTOJAN

Nicolae Scurtu

OAMENI DE LÂNGÃ NOIOAMENI DE LÂNGÃ NOIOAMENI DE LÂNGÃ NOIOAMENI DE LÂNGÃ NOIOAMENI DE LÂNGÃ NOI

Biografia, opera literarã1 ºi politicã2, precum ºi

publicistica lui Alexandru Cartojan (n. 1901, Vida-

Cârtojani – m. 1965, Giurgiu) sunt insuficient

cunoscute cercetãtorilor ºi istoricilor specialiºti în cele

trei domenii ale vieþii culturale din prima jumãtate a

secolului trecut.

Alexandru Cartojan a fost un excelent dascãl de

istorie la arhicunoscutul Liceu „Ioan Maiorescu” din

Giurgiu ºi a izbutit sã stimuleze interesul discipolilor

sãi pentru studiul istoriei naþionale ºi, fireºte, pentru

cunoaºterea exactã a vieþii politice din deceniile trei ºi

patru ale veacului ce tocmai s-a încheiat.

El însuºi a fãcut istorie, implicându-se în viaþa politicã a

þinutului Vlaºca, fiind preºedintele organizaþiei Partidului

Naþional Þãrãnesc din Vlaºca, deputat în Parlamentul României

ºi prefect.

Epistolele ce se publicã acum, întâia oarã, sunt trimise

profesorului ºi istoricului literar Nicolae Cartojan (1883–1944),

vãrul sãu ºi conþin informaþii privitoare la viaþa internã a Partidul

Naþional Þãrãnesc din Vlaºca.

Informaþiile privitoare la Alexandru Davila, Frumuzache A.

Chiriac3 ºi Nicolae Condeescu4 (Nicuºor) contribuie la înþelegerea

ambianþei politice ºi culturale din oraºul Giurgiu de odinioarã,

unde ultimii doi fusese profesori de limbile latinã ºi francezã.

Nu lipsitã de interes biografic e ºi poezia Pe lunã scrisã la

vârsta de cincisprezece ani ºi publicatã în revista ªcolarii din

Bucureºti, condusã de Dragomir Petrescu.

Tânãrul poet evocã astrul nopþii care impresioneazã prin

„farmec, vrajã ºi luminã” ºi, aºa cum ºi-o imaginase romanticii,

apare „maiestoasã” ca o „reginã” ce trimite „Dulcea-i razã

amoroasã”.

Este un exerciþiu notabil ce se cuvine integrat bibliografiei

lui Al. Cartojan.

***
Giurgiu, 7 septembrie 1925

Dragã Nicule,

Prin d[omnu]l Thoma Iliescu, secretarul Liceului nostru, îþi

trimit aceste rânduri. D[omnu]l prefect de Vlaºca îmi comunicã

rugãmintea de a amâna vizita noastrã de joi întrucât a fost chemat,

în interes de serviciu, la Bucureºti. Vineri ne poate sta la dispoziþie.

În altã ordine de idei, prezenþa d[umi]tale ar fi imperios

necesarã vineri, aici, la o consfãtuire intimã a prietenilor noºtri

în vederea fixãrii unei atitudini hotãrâte ºi demne pentru duminicã,

când vom avea în localitate pe d[omnu]l Davila.

În haosul în care pluteºte organizaþia de Vlaºca, cuvântul

d[umi]tale este aºteptat cu înfrigurare.

Dacã poþi face sacrificiul de a veni vineri aci, te rog anunþã-

mã ca sã fixez ora acestei consfãtuiri.

În tot cazul duminicã eºti aºteptat de toþi prietenii noºtri de

aici. Lipsa d[umi]tale ar avea, cred, urmãri grave.

Sãrutãri de mâini ºi salutãri d[omni]lor Chiriac ºi Nicuºor.

Te salutã,

Al. Cartojan

***
Giurgiu, 24 februarie 1928

Dragã Nicule,

Nu ºtiu dacã nu te deranjez rugându-te sã te interesezi, discret,

la Consiliul inspectorilor generali, în ce stadiu este chestiunea

definitivãrii mele.

Nu aº vrea sã se treacã de 15 martie, fiindcã pânã atunci

vreau sã se facã o interpelare în Camerã ºi comentarii în presã.

Sãrutãri de mâini, salut pe d[omnu]l Chiriac,

Alexandru

***

PE LUNÃ

Bolta cerului se-ntinde

Pânã-n depãrtate zãri,

Iar pe ea sclipiri de stele

Se aprind, din depãrtãri.

Maiestoasã merge luna

Printre nori ca o Reginã

Rãspândind ca-ntotdeauna

Farmec, vrajã ºi luminã!

Pe pãmânt aduce pace

Blonda ºi divina Noapte.

Ritmuri cadenþate face

Râul murmurând în ºoapte.

Luna trece maiestoasã,

Aruncând de sus din nori

Dulcea-i razã amoroasã

Peste crâng, livezi ºi flori.

Al. Cartojan,

elev

Note:

Originalele celor douã epistole, necunoscute, se aflã în

biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din Bucureºti. Poezia Pe

lunã se reproduce din revista ªcolarii, 2, nr. 9, iulie 1916, p. 8,

col. 2, jos, care fusese anunþatã încã din numãrul anterior la

Poºta redacþiei ~ Al. Cartojan – În numãrul 9 aveþi o poezie cu

siguranþã. De rândul acesta am avut prea multã aglomeraþie la

materie. (ªcolarii, 2, nr. 8, iunie 1916, recto copertei posterioare).

1. Al. Cartojan – Petru Cercel. Viaþa, domnia ºi aventurile.

Craiova, Editura [Scrisul Românesc], [1938], 228 pagini.

2. Al. Cartojan – La legea administrativã. Discurs rostit în

ºedinþa Adunãrii Deputaþilor de la 14 martie 1934. Bucureºti,

1934, 46 pagini ºi Probleme de politicã socialã. Discurs la

Mesaj rostit în ºedinþa Adunãrii Deputaþilor din 15 decembrie

1934. Bucureºti, 1935, 51 pagini.

3. Frumuzache A. Chiriac (1884–1969), profesor de limbile

latinã ºi românã. Director al Liceului „Ioan Maiorescu” în perioada

1921-1925. A tradus ºi a antologat opere ale scriitorilor latini. A

fost profesor la Mãnãstirea Dealul, Roman, Târgoviºte, Giurgiu

ºi Bucureºti.

4. Nicolae N. Condeescu (1904–1966), profesor ºi istoric

literar. A fost, iniþial, profesor de limba francezã la Liceul „Ioan

Maiorescu” din Giurgiu.
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Cronologie ºi eroare

CRUCILE DE PIATRÃ ale MUSCELULUI

ISTORIIISTORIIISTORIIISTORIIISTORII

Constantin Bãrbutã,

Motto:

„Sânt om ºi nimic

din ce e uman nu-

mi este strãin.”

Terentiu, poet latin

(190-159 î.Hr.)

Graþie sensurilor

sale, profunde ºi

multiple, maxima

deschizãtoare a

acestor rânduri îºi

pãstreazã nealteratã

actualitatea, deºi este

mai puþin cunoscutã

ºi citatã decât sora sa, mult mai tânãra ºi concisa Errare humanum

est (Seneca). Cel mai adesea, ea se invoca în acele contexte

socio-culturale menite a justifica sau atenua impactul psihic al

unor erori, mai mici sau mai mari, prin contrapunerea argumentului

suprem ºi aparent invicibil, homo sum; altfel spus Omul, fiinþã

superioarã prin calitãþi unice, aspiraþii, capacitãþi creatoare, dorinþe

sau pasiuni, este îndrituit ºi apt sã-ºi asume propriile limite ºi

greºeli, inclusiv consecinþele acestora. Pe de alta parte, avântul

tehnic, incomparabil ºi impresionant, care prin precizie ºi eficienþã

se poate substitui uneori chiar inteligenþei umane, a devenit sursa

uor fenomene sau evenimente, care de care mai ºocante ºi

dramatice, generatoare de emoþii, întrebãri ºi cãutãri cu

adresabilitate cauzalã, al cãror punct terminus, în cele mai multe

cazuri îl reprezintã concluzia invariabilã: eroare tehnicã.

Pentru iubitorii muzei Clio, dascãli de istorie îndeosebi,

dilema eroare umanã sau eroare tehnicã apare inevitabilã ºi acutã

ori de câte ori, în lectura sistematicã sau aleatorie, descoperã,

chiar în lucrãri referenþiale în domeniu, erori cronologice

evidente, respectiv datãri greºite ale unor fapte ºi evenimente a

cãror delimitare în sensul anumitor clarificãri este nu numai

oportunã ci ºi necesarã.

În remarcabila ºi monumentala lucrare Ascensiunea ºi

decãderea lui Napoleon Bonaparte, Ed. Athena, 2000, menþiuni

precum (mareºalul) „Ney, intrã primul în oraº” (Moscova), dupã

bãtãlia de la Borodino din 7 septembrie 1812 (p. 305), deºi

onoarea aceasta fusese acordatã de Împãrat generalului Gaspard

Gourgaud, sau desemnarea generalului Dupont ca „învingãtorul

de la Baylen” (p. 404) când, de fapt, acesta, rãnit ºi învins a

capitulat pur ºi simplu în faþa generalului spaniol Castaños, sunt

ºi rãmân erori de autor, confuzii, neatenþii ori scãpãri umane, în

raport cu altele care au ca origine interferenþa elementului tehnic,

calculatorul, ce poate fi invocat, parþial, ca circumstanþiere, cum

vom arãta.

În categoria unor astfel de erori „tehnice” se pot încadra anii

consemnaþi greºit în cazul unor evenimente relevante ºi consacrate

în cronologie precum 1818 în loc de 1813 – campania din Prusia

(p. 326), anul 1919 în loc de 1819 pentru trimiterea doctorului

Antomarchi în Sf. Elena (p. 554), 1947 în loc de 1847 (p. 576),

ca an al morþii împãrãtesei Maria Luiza, sau anul 1890 (p. 572),

imposibil de altfel, pentru întoarcerea la Paris a Carolinei Murat

(1782-1839), sora Împãratului.

Erori cronologice de acelaºi tip, motivate „tehnic”, regãsim

într-o mãsurã la fel de surprinzãtoare ºi în alte lucrãri istorice

valoroase, fapt care a conturat ºi impulsionat, de altfel, inclusiv

aserþiunile de faþã. Astfel, într-o bunã cunoaºtere a istoriei ºi

vieþii dramatice a reginei Maria Stuart, cititorul nu poate manifesta

decât o tresãrire neplãcutã constatând cã scurta domnie a acesteia

în Franþa este plasatã, vãdit eronat între anii 1569-1560

(Personaje ºi personalitãþi ale istoriei, 2009, p. 574), când de

fapt începutul domniei a avut loc exact cu un deceniu în urmã,

prin cãsãtoria cu Francisc al II-lea (1559-1560). La fel, confuzia

excomunicãrii, în anul 1208, a regelui Ioan fãrã de Þarã (1198-

1216), atribuitã papei Inocenþiu al IV-lea (1243-1254), în locul

papei Inocenþiu al III-lea (1199-1216, p. 425), sau domnia

Ecaterinei a II-a, menþionatã eronat între 1762-1801 (p. 1110) de

cãtre Enciclopedia de Istorie Universalã, Ed. ALL International,

2003, în loc de 1762-1796.

Cronologia, ramurã auxiliarã a Istoriei ºi totodatã coloana

vertebralã a ºtiinþei-mamã, opereazã cu reguli ºi principii sacre,

documente, izvoare, interpretãri, criterii, neocolind cele mai

recente descoperiri tehnico-ºtiinþifice pentru a data ºi ordona în

timp, cât mai exact ºi mai aproape de adevãr, epoci, civilizaþii,

fenomene, personalitãþi etc., fiind mai rare cazurile când se

apeleazã la aproximãri, acestea asumate, de regulã de factorul

uman. Exemplele mult mai numeroase ºi aserþiunile, departe de

a fi expuse exhaustiv, permit, metaforic desigur, apropierea ideii

cã în cronologie ºi nu numai, eroarea tehnicã poate ºi chiar

necesitã o privire mai rezervatã ºi mai atentã, deoarece calculatorul,

robotul, pot rãspunde „în apãrare” prin faptul cã au executat

punctual „programul” unui operator – persoanã fizicã neglijentã,

iar în final lucrarea sau opera au primit girul ºi avizul favorabil

de la un corector – fiinþã umanã superioarã ºi superficialã.

Cronologicã, medicalã, judiciarã, tehnicã, logicã sau în orice

alt domeniu are loc, eroarea a fost, este ºi va rãmâne o formã de

manifestare a limitelor gândirii ºi acþiunii omului, cu sau fãrã

voinþa sa, astfel cã, parafrazând un celebru citat, se poate afirma,

fãrã teama de a greºi cã aici ºi acesta este izvorul sãu primordial.

Prof. Corneliu STATEÎn aceastã toamnã, am citit cartea domnului Constantin Agricola

Miu (Casa de acasã – Godeni de Muscel, Editura Prisma, 2013),

carte ce descrie zona Muscelului, oameni, tradiþii, mod de viaþã,

istoric. Pentru cine cunoaºte bine aceastã zonã, indiferent unde

te afli în momentul lecturãrii acestei cãrþi, te face sã retrãieºti

clipele descrise, sã colinzi dealurile ºi locurile cu ochii minþii, sã

redevii copilul ce colinda cu vitele pe Gorgane, Coasta lui Soare,

Cãbarta sau Râpa Malului. Cartea mi-a reamintit imaginea crucilor

de piatrã ºi a troiþelor creºtine, pe care copil fiind le întâlneam pe

dealuri ºi le respectam culegând bucheþele de flori de câmp pe

care le puneam pe crucea din piatrã. Localnicii le protejau deoarece

reprezentau o legãturã a pãmântului, a oamenilor cu Dumnezeu.

Zona Muscelului este o zonã cu o bogatã istorie, mai ales a

începutului de mileniu II, dar ºi cu rãdãcini adânci în perioada

stãpânirii romane. Aici gãsim ruinele castrului roman Jidava.

Epoca medievalã a lãsat în aceastã parte a Þãrii Româneºti

numeroase vestigii, care uneori te minuneazã cu spontaneitatea,

puritatea ºi dovada credinþei de neclintit a locuitorilor musceleni.

Spune Constantin Agricola Miu în cartea sa: „Crucile de piatrã

ne-au fost lãsate de înaintaºii noºtri, nu ca moºtenire, ci acte de

identitate, de atestare a continuitãþii noastre pe pãmânturile lãsate

în dar de moºii ºi strãmoºii noºtri. Este bogãþia cea mai de preþ pe

care ne-au lãsat-o peste vremuri. Românismul picurã necontenit

din aceste cruci de peste 400 de ani. Pecetea actului nostru de

identitate este chiar crucea! Obþinem dintr-odatã dubla identitate

român-creºtin. Dumnezeul nostru ne-a vegheat ºi ne-a dat puterea

ºi încrederea dãinuirii noastre pe aceste locuri râvnite de toþi rãii

pãmântului. Rãdãcinile puternice nu putrezesc niciodatã! Îºi trag

seva din rezerva de dragoste de þarã ºi libertate a dacului comun,

care s-a sacrificat pe Columna lui Traian”.

În zona Muscelului, numãrul acestor Cruci de Piatrã este

necunoscut. Numai în Câmpulung, de exemplu, mai sunt 37 de

cruci, din 39 câte au fost. În satul Godeni, vecin cu Câmpulungul,

sunt 21 de cruci, iar în Berevoieºti mai mult de 10. Care este

povestea acesor cruci din piatrã? Povestea înãlþãrii lor în fosta

capitalã a Þãrii Româneºti ºi în împrejurimi începe din secolul

XVI, când oraºul Câmpululg era „punct crucial de vamã” între

Þara Româneascã ºi Transilvania ºi timp de mai multe veacuri s-a

aflat pe unul dintre cele mai importante drumuri comerciale ce

legau Europa de Grecia ºi Imperiul Otoman. Fiind punct de

legãturã, zecile de strãduþe ce porneau din Câmpulung se

transformau în drumuri care duceau spre localitãþile învecinate.

Aºa cã, prin anul 1576, la rãscrucile acestora au început sã fie

înãlþate cruci mari din piatrã ca niºte monumente. Fosta capitalã

a Þãrii Româneºti, Câmpulungul este singurul oraº din România

unde se pãstrezã de mai bine de 400 de ani 37 de asemenea

monumente, cioplite în calcar numulitic de Albeºti-Muscel (carierã

din apropierea oraºului), la care locuitorii se închinã ºi astãzi cu

credinþã. În prezent, din cele 37 de cruci, 15 se gãsesc în jurul

bisericilor, altele la intersecþiile unor strãzi ºi patru în curþile

localnicilor. Acestea au înãlþimi de la 0,47 pânã la 2,85 m ºi sunt

gravate cu texte în chirilica slavonã ºi româneascã, ce pomenesc

numele sfântului cãruia îi este închinat monumentul ºi numele

închinãtorului. Crucile sunt ornamentate cu motive tradiþionale,

toate atestând continuitatea de locuire ºi o profundã ºi temeinicã

spiritualitate. Cea mai veche dateazã din 21 iunie 1576, iar ultima

din 1868. Ele au fost ridicate ca sã-i ajute pe cãlãtori sã nu se

abãtã de la drumul cel bun. O parte sunt cruci de pârgari – un fel

de consilieri în vechea organizare municipalã, iar restul sunt

cruci ridicate în principalele intersecþii cu prilejul unor sãrbãtori

religioase ºi cruci de hotar. Au fost ridicate în timpul lui Mihai

Viteazul, Matei Basarab ºi Constantin Brâncoveanu.

Din acest „oraº al crucilor” a plecat în 1521 Scrisoarea lui

Neacºu, aici s-a nãscut Pârvu Mutu, marele zugrav bisericesc de

la care avem primul autoportret în plastica româneascã, aici, în

1668, Antonie Vodã din Popeºti a înfiinþat prima ªcoalã

Domneascã din Þara Româneascã, prin grija lui Matei Basarab a

funcþionat „tiparniþa desãvârºitã” ºi tot aici a luat fiinþã prima

„ªcoalã de zugrãvie” în secolul  XVII.

Dintre cele 39 existente în Câmpulung, „Crucea Jurãmântului”

reprezintã un important document medieval în piatrã. Ea a fost

ridicatã în faþa mânãstirii Negru Vodã, în anul 1674 ºi a avut o

mare însemnãtate pentru oraº ºi locuitorii sãi, pe ea fiind gravate

privilegiile domneºti, scutirile de dãri ºi taxe de care s-au bucurat

câmpulungenii încã de la întemeierea Þãrii Româneºti. La

investirea primarului oraºului, în sunetul campanelelor ºi

aclamaþiilor populare, acesta, urmat de notabili ºi de locuitori,

venea în piaþa oraºului, la Crucea Jurãmântului, unde rostea

„jurãmântul de credinþã”, sãruta crucea ºi era ridicat de trei ori pe

umerii pârgarilor (consilieri), dupã care era condus cu alai la

locuinþa sa. În prezent, crucea se aflã în peretele de la stradã al

casei arhitectului Dumitru Ionescu Berechet, pe bulevardul Negru

Vodã la numãrul 102, iar o copie fidelã a acesteia a fost pusã în

1790 în piaþa agroalimentarã a oraºului. Pe cruce este gravat

urmãtorul text:

„Întru numele Tatãlui ºi Fiului ºi al Duhului Sfânt ridicatu-s-

au aceastã cinstitã ºi dumnezeiascã cruce întru slava ºi cinstea

naºterii Domnului nostru Iisus Hristos ºi întru pomeana domniei

meale, Io Duca Voevod ºi a doamnei domniei meale, Anastasia ºi

a fiului domniei meale Io Costandin Voevod. Vãzând domnia

mea mila oraºului Câmpulung cum sã fie [...] de vama de pâine

sã nu dea vamã domneascã ºi oroºanii sã nu dea vamã ori den ce

vor vinde, cum au fost ertaþi de rãposatul Radu Negru Voevod

când au fost leatul 6723 ºi de Alicsandru Vodã Iliaº fost-au leatul

7136 ºi de alþi rãposaþi domni precum scrie în cãrþile ceale bãtrâne

ºi în pisania sfintei mânãstiri care iaºte pusã deasupra uºii

besearicii întãritã de rãposatul Matheiu Voievod, cu mare blestem,

iar când au fost acum în zilele domniei meale, venit-au judeþul cu

oroºanii cu jalbã la domnia mea, spuind cum cã le stricã cãlugãrii

mila oraºului ce au avut de la alþi domni bãtrâni. Întru aceia,

domnia mea vãzând cãrþile ceale bãtrâne ºi ce scrie în pisania

sfiintei mânãstiri, domnia mea încã am întãrit mila cu aceastã

cinstitã cruce, ca sã fie ertaþi ºi de domnia mea de toate câte

scriem, iar cine nu va pãzi aceastã milã sã fie proclit ºi anatermat.

ªi ispravnic au fost Andrea ca sã fie ertaþi aºiºderea ºi pentru

judecata oraºului pe oroºani sã-i judece judeþul cu 12 pârgari ºi

cu bãtrânii oraºului, iar cãlugãrii sau pârcãlabul sau mãcar alþii

sã nu aibã a sã amesteca ca sã strice judecata ºi obiceiul lor, ce au

fost de la alþi domni bãtrâni ci toate legile ºi judecãþile lor sã fie

stãtãtoare ºi nici judeþul sã n-aibã voie a lua vamã de la oroºani

ori de ce vor vinde ºi de domnia mea de acestea câte scrie sus, iar

cine nu va întãri mila oraºului sã fie proclit ºi anatemat. ªi ispravnic

au fost Andrea Judeþu cu 12 pârgari. Meseaþa decemvrie 25 vã

leat 7183".

În continuare prezint unele dintre monumentele din satul

Godeni, aflat în vecinãtatea oraºului:

- Crucea din Pârloage (vârful Cãrpeniºului), datatã din anul

1711, având înãlþimea de un metru, ridicatã în vremea lui C-tin

Brâncoveanu. „Ridicatu-s-a aceastã cinstitã cruce întru mãrirea

Sfântului Duh, de Nectari monah în zilele lui Io C-tin Voievod –

C-tin Brâncoveanu în luna octombrie ziua 5, anul 7220. Pomenit

Doamnei Manta, Margareta, Kera, Magdalina monahia”.

- Crucea de la Râpa Malului, datatã din anul 1702, având

înãlþimea de 1,40 m, ridicatã în vremea lui C-tin Brâncoveavu.

„Ridicatu-s-a aceastã sfântã cruce întru slava ºi lauda Sfântului

mare mucenic Dimitrie, în zilele lui Io Constantin Voievod ºi s-

a ostenit Constantin Frâncu, Constantin Stana, Dumitru, Despa,

Albul, Stanca, leat 7210, iulie 1.”

- Crucea de Drumul Mãrcuºului, având înãlþimea de 1,2 m,

datând din anul 1758. Pe faþã stã scris: „Ridicatu-s-au aceastã

sfântã cruce întru hramul Sfântului Ioan Predetici ºi s-au ostenit

robul lui Dumnezeu Ion Diaconu, Maria, Ion Ilinca”. Pe latura

dreaptã (esticã) stã scris: „Erei Statie despa luita cãsteia erei,

Neacºa 7267 (1758 sep. 1-1759 aug 31)”. În limba românã se

traduce: „Preot State, soþia preotului (preoteasã), fiica preotului

Neacºa”.

- Crucea din curtea bisericii Cuvioasa Paraschiva, având

înãlþimea de 2,85 m, fiind executatã din piatrã de Albeºti-Muscel

ºi datând din anul 1662. Aceastã cruce s-a pãstrat în perfectã

stare. Pe ea se aflã scris în limba slavonã, textul urmãtor: „Cu

vrerea Tatãlui ºi cu ajutorul Fiului ºi cu sãvârºirea Sfântului

Duh, am ridicat aceastã sfântã ºi de viaþã fãcãtoare cruce în

cinstea marelui mucenic Dimitrie, în zilele lui Ioan Grigore

Voievod. Truditu-s-a ºi s-au ostenit robul lui Dumnezeu jupânul

Nica neguþãtorul, jupâneasa lui Anghelina, pãrinþii lui Iane

Crisantie, Margareta, Nica Iane, Astri, Ioan Drugoloc. Pis Popa

Pârvu ºi mesiþa, leat cel mare 7170 sau 1662 dupã Cristos,

februarie 14.”

Despre Crucea din Pârloagele existã o legendã, menþionatã în

lucrarea Casa de acasã a dlui C. Agricola-Miu, care spune cã

acum câteva secole negustorii din Braºov mergeau sã cumpere

oi din zona Novaci, din nordul  Gorjului ºi treceau cu turma prin

apropierea satului Godeni. Pentru a se deplasa cu turmele au

tocmit ciobani din satele de pe traseul urmat spre Braºov. Un

negustor, pe nume Ioan, a tocmit niºte fraþi din Hulubeºti- Bughea

de Jos pentru ajutor. În timpul unui popas, în punctul numit

Pârloagele, cei doi fraþi l-au jefuit ºi ucis pe Ioan ºi pe acel loc a

fost ridicatã o cruce de piatrã sã aminteascã de negustorul

braºovean. Legenda pare sã se bazeze pe fapte reale. Crucea

existã ºi astãzi, dateazã din anul 1781. Legenda dovedeºte unitatea

culturii româneºti prin asemãnarea cu vestita Mioriþa, baladã

popularã ce a stat ºi la baza romanului Baltagul, scris de M.

Sadoveanu.

Cruce ºi drum. O realitate dualã care îi cuprinde pe Dumnezeu

ºi pe om. În niciun alt loc din România drumul nu adevereºte mai

adânc omului sensul profund al cãii de urmat ca în zona

Muscelului. Aici, drum, om, cruce constituie de veacuri expresia

cea mai grãitoare ºi vizibilã a credinþei în Dumnezeu ºi în

mântuire.

Noi ce lãsãm în urma noastrã? Istorie!

Istoria este cea mai frumoasã poveste!
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ªtefan CRUDU

Mersul târgului

Ciprian NECªUÞUClubul de istorie

5.10.2014: Gratis, de-l votezi pe Iohannis!
O zi cam rece care anunþã iminenþa toamnei. Temperaturile

scãzute (primele brume în unele zone) au accelerat culesul

legumelor astfel cã, fãrã a mai fi sortate, au apãrut pe piaþã în

cantitãþi mari ºi la preþuri mai mici decât pânã acum. În principal

gogoºarii ºi ardeii capia roºii, cãutaþi pentru murãturi, au fost pe

toate tarabele. Totuºi, preþul nu a scãzut sub 4 lei/kg. Castraveþi

la 2-2,5 lei/kg, vinete frumoase la 2-2,5 lei/kg. Roºii foarte

frumoase, din solarii, la 3-4 lei/kg. Varza ºi chiar pepenii verzi la

0,7 lei/kg. În braþe cu legãturi de pãtrunjel verde, un vânzãtor

ambulant pe post de „agent electoral” încerca sã-ºi gãseascã

clienþi folosind reclama din titlul de mai sus, originalã ºi adaptatã

la campania electoralã. Evident cã oferta nu era gratuitã. D’ale

târgului!

12.10.2014: De toate pentru toþi!
Frumoasã zi de târg în care toate produsele toamnei s-au adunat

ca la o adevãratã „zi a recoltei” cum se sãrbãtorea înainte de ’89.

De aceea ºi preþurile au scãzut brusc. Marea majoritate la 2 lei/

kg. Ardeii graºi 1-1,5 lei/kg. Cartofii, la minim istoric: 0,4-0,5-

0,7 lei/kg. E clar, toatã lumea va avea ce mânca. Arpagic ºi

usturoi de sãmânþã la 4-5-6 lei/kg. Rãsad de salatã pentru solarii

(cine are) 0,10 lei/fir. Ridichi de lunã ºi zarzavaturi diverse te

îmbiau cu culorile specifice. Greu de rezistat tentaþiei!

19.10.2014: Cuiburi distruse!
Deºi era o zi însoritã ºi caldã, în târg imaginea era ca dupã o

furtunã violentã de varã care distruge cuiburile pãsãrilor ºi ia

totul pe sus.

M-am dumirit. Tarabele fuseserã demolate ºi duse în curtea

ADP-ului alãturat pentru a face loc viitoarelor instalaþii ce se vor

monta în vederea bâlciului de Sf. Dumitru. De aceea mãrfurile

erau etalate pe folii de plastic aºezate direct pe pãmânt. Vânzãtorii

ºedeau turceºte iar cumpãrãtorii fãceau temenele alegând

produsele dorite. Preþuri foarte convenabile. Am întrebat-o pe

Maruºca, „sârboaica” din Bãleni de ce a mai venit când ºtia ce o

sã fie din anii trecuþi ºi mi-a spus cã au marfã multã ºi trebuie s-

o vândã. M-a convins. La ora prânzului, pe strada Palãncii,

maºini încãrcate cu diverse instalaþii de bâlci, alergau sã ia locul

zarzavagiilor.

26.10.2014: Fiasco! Unde este bâlciul de

altãdatã?
Nimeni nu se aºtepta acum o sãptãmânã cã vremea se va

schimba atât de dramatic. Sigur cã meteorologii au anunþat o

rãcire începând de joi, dar nimeni nu prevedea (pentru cã nu

dorea) sã fie ce a fost. În mod normal joi se fãceau probele de

funcþionare pentru toate instalaþiile de distracþii ºi începeau sã

soseascã primii clienþi nerãbdãtori (tineri, ºcolari ºi liceeni dornici

de distracþie). Dar nu a fost aºa. Vântul, ploaia ºi frigul au amorþit

activitatea în târg. Nu a mers nimic. Vineri seara era pustiu ºi

oamenii îngheþaþi plecaserã fãrã speranþã. Un singur vânzãtor de

pastramã (de la care am luat plasã: era grasã ºi tare, am aruncat

juma’te). Sâmbãtã, târgul semãna cu o uriaºã baltã. Instalaþiile

nu se miºcau din lipsã de clienþi ºi doar muzica tare ne indica cã

e totuºi sãrbãtoare.

Deoarece Asociaþia Bolintineanu a organizat manifestãri

culturale (mai „sãrace” decât altãdatã – deh, vremurile!) cu câþiva

oaspeþi de la Bucureºti, eu am fost însãrcinat cu transportul. Pe

la ora 15:00 a început lapoviþa ºi apoi ninsoarea, ca din senin.

Ajutatã de vânt, a luat pe sus improvizaþiile din beþe ºi plastic ale

vânzãtorilor. Dezastru ºi disperare pentru cei veniþi sã câºtige un

bãnuþ la ultimul bâlci al anului. Seara târziu, la ora 22:30, când

mã întorceam, în zona târgului luminat puternic, albul zãpezii

care acoperea totul se lua la întrecere cu albeaþa marmurei

monumentelor funerare expuse pe marginea drumului de

cunoscuta firmã „Gelu din Trestieni”. Jalnic ºi nemeritat. A doua

zi, duminicã dupã amiazã, am fost iarãºi în târg. Lacuri mari

îngreunau deplasarea. Apa inundase mustãriile, iar oamenii

mergeau pe punþi improvizate din paleþi ºi scânduri. Cãluºeii

erau în apã, lanþurile erau nepornite ºi doar câteva instalaþii mai

sofisticate aveau doi-trei clienþi tineri dornici de senzaþii tari.

Puþinii cumpãrãtori au intuit momentul favorabil: preþuri mici.

Ardeii roºii gogoºari ºi capia la 1 leu/kg. La fel restul legumelor,

sosite odatã cu grãdinarii din Teleorman. Dupã grãmezile de

frunze, conopida se vânduse bine (1 leu/kg). Pastramã multã ºi

la preþul de anul trecut: 23 lei/kg. Batali cât viþeii zãceau pe

tarabe. Iar luni, tot sãrbãtoare, vremea se mai limpezise. La fel,

clienþi puþini, marfa ieftinã. Apãruserã ºi intermediarii cu magazine

în zonã. Ei au fãcut într-adevãr afacere, cumpãrând la preþuri

mici restul de marfã pentru a-l revinde apoi în propriile magazine

celor care nu s-au încumetat sã înfrunte vremea neprietenoasã.

9.11.2014: Târg ºi politicã.
Pentru mine, politica târgului este pe deplin înþeleasã: sã fie

marfã destulã ºi de calitate la preþuri negociate, cât mai apropiate

de media convenabilã atât pentru vânzãtorii care-ºi valorificã

produsele muncii lor ºi vor sã câºtige, cât ºi pentru cumpãrãtorii

lor, care sã nu fie nevoiþi sã plãteascã prea scump marfa expusã

pe tarabe (fapt ce se mai întâmplã, conjunctural, atunci când

oferta este insuficientã ºi intervin intermediari înþeleºi la preþ).

Cu toate efectele negative ale vremii, care au creat unele episoade

de crizã în sezonul activ de primãvarã/varã/toamnã am avut un

an agricol (ºi legumicol) satisfãcãtor, iar în partea a doua a toamnei

chiar foarte bun, astfel încât preþul legumelor a scãzut mult.

ªi aceastã duminicã a fost plinã de produse ºi muºterii. Preþuri

mici la legume de sezon: varza 0,4-0,5 lei/kg; varza roºie: 1 leu/

kg; cartofii de la 0,5 la 0,9 lei/kg, dupã dimensiuni. Fructe (mere,

în special, cam de toate soiurile) la 2,0-2,5 lei/kg.

Roºii (coapte în lãzi, deci ultimele din solarii) 4 lei/kg; la fel

ultimele vinete (idem, din solarii) 3 lei/kg. Morcovi: 1-1,5-1,8

lei/kg, etc. Practic se gãsea orice þi-ai fi dorit ºi ca atare erai tentat

sã cumperi ºi ce nu aveai neapãratã nevoie. Ofertã mare la

brânzeturi ºi lapte (care au rãmas parþial nevândute). Peste tot

însã, se striga sau era scris pe cartoane „marfã româneascã”!

Oare? Chiar dacã este produsã în grãdinile „sârbilor” din Bãleni,

sãmânþa este cumpãratã din magazinele de specialitate ºi provine

din alte þãri. Hibrizii strãini au luat locul soiurilor tradiþionale

pentru cã, aºa cum zicea Maruºca lui Nelu, „nu se mai vinde aºa

bine din sãmânþa noastrã!”. De aceea avea morcovi ºi de peste o

jumãtate de kilogram! Curat româneºti, nene! Vai de noi cã nu

prea ºtim ce mai mâncãm. La plecare, surprizã mare. Pe parbriz

era lipit un fluturaº care mã îndemna sã votez  un anume candidat

la preºedinþie. Când ºi cine l-a pus nu am ºtiut. Oricum, cineva

care s-a gândit cã trebuie sã mã aleg cu ceva din târg. Nu ºtia cã

deja umplusem portbagajul cu destule din oferta bogatã a zilei ºi

cã aceastã politicã nu are cleiul potrivit ca sã se mai lipeascã de

mine.

16.11.2014: Usturoi pe încercate ºi morcovi

obezi.
Ofertã deosebit de bogatã pentru toate produsele. Au dispãrut

roºiile (firesc) iar ultimii castraveþi (minusculi) de solar se vindeau

la 5 lei/kg. Restul, preþuri convenabile, chiar prea mici (ardei

capia semi-roºu la 1,5 lei/kg). Cartofii: 0,7-0,8 lei/kg. Doar la

varza albã a crescut uºor (0,5-0,6 lei/kg). Pe câteva tarabe erau

morcovi foarte mari, cât dovleceii. Curios, am rugat vânzãtoarea

sã cântãreascã unul: avea 750 de grame! Deci obez (sãmânþã

hibridã din import). Prea furajer ºi sigur modificat genetic.

Verdeþuri diverse. Ultima conopidã culeasã, 2 lei/kg. Varza roºie:

1 leu/kg. Cineva care vindea usturoi (cu 8 lei/kg) scrisese: Ofertã,

pe gustate! Nu am mai vãzut o aºa reclamã la usturoi. Am refuzat

oferta, întâi, cã era cel mai scump ºi doi, urmeazã sã mã duc sã

votez ºi risc sã nu fiu primit în salã din cauza mirosului. Aºadar,

nu rataþi târgul din Bolintin Vale, dar nici alegerile, cã s-ar putea

sã nu ºtiþi ce pierdeþi.

În rubrica noastrã consacratã, dedicatã celei mai importante

manifestãri culturale periodice din zona Bolintinului – Clubul de

istorie – vom prezenta aspecte referitoare la ultimele douã ºedinþe,

cea cu numãrul XXII (27 septembrie), dedicatã Anului

Brâncoveanu ºi cea cu numãrul XXIII (15 noiembrie).

Ediþia din septembrie a Clubului, amânatã, din motive

obiective, de la data consacratã (cea mai apropiatã sâmbãtã de

ziua de 15 a lunii) a suscitat vii discuþii, în care au intervenit cu

argumente ºi contraargumente membrii prezenþi. Ele au fost

legate, în principal, de locul înmormântãrii lui Constantin

Brâncoveanu ºi neclaritãþile pe care încã le prezintã, de patrimoniul

brâncovenesc din zona Bolintinului, de moºtenirea

sa cultural-istoricã, documente inedite, mãrturii etc.

De asemenea, au fost prezentate ºi alte manifestãri

dedicate Anului Brâncoveanu, la care membrii noºtri

au participat în calitate de invitaþi or de simpli

spectatori. La final, s-au luat în discuþie modalitãþile

de pregãtire ºi de participare cât mai numeroasã la

ediþia specialã a Clubului de Istorie de vineri, 3

octombrie, când invitatul special, dl. prof. dr. Marin

Alexandru Cristian va susþine o conferinþã despre

epoca ºi personalitatea voivodului Mihai Viteazul,

ale cãrui legãturi cu Bolintinul (de moºie ºi de

familie, în special) sunt binecunoscute printre noi.

Pentru 15 noiembrie, ultima ediþie din 2014 a

Clubului, tema fusese lãsatã liberã în vederea

participãrii unor oaspeþi speciali: publicista Adina

Popescu ºi dl Mihai Plãmãdealã. Au fost invitaþi,

mai cu seamã, din postura dumnealor de rude ºi

urmaºi ai unor personalitãti în legãturã cu Bolintinul

ºi cultura românã. Adina Popescu, descendentã a

familiei Dedu, „proprietarã” cândva a moºiei

Bolintinului, iar Mihai Plãmãdealã, frate al binecunoscutului ºi

preþuitului mitropolit al Ardealului. Cum impedimente de ultim

moment le-au amânat participarea pentru o ediþie viitoare, ºedinþa

a debutat cu trecerea în revistã a evenimentelor organizate în

cadrul Toamnei Culturale Bolintinene 2014, dupã care Vasile

Grigore a abordat tema patrimoniului local, cu probleme legate

de starea de conservare ºi punere în valoare a acestuia. Concluziile

nu au fost deloc încurajatoare, tema fiind completatã de intervenþia

dlui ªtefan Crudu, care a vorbit despre Spitalul Poenãrescu,

Conacul Gigurtu de la Ciorogârla ºi ªcoala Veche din Mihai

Vodã. Domnul profesor Cornel State, însoþit de doi pasionaþi

elevi ai sãi (Irina Lazãr ºi Cedric Viºa), dupã o introducere

„editorialã” (prezentare de carte), a vorbit despre crucile de piatrã

din zona Godeni (Muscel), locul sãu natal. În continuare, dl

colonel Nicolae Stoica a fãcut o prezentare a stadiului cercetãrii

la Monografia satului Dârvari, pe care o are în lucru. Gabriel

Stegãrescu ne-a vorbit despre unele aspecte legate de istoria

satului Poenarii de pe Rãstoacã în prima jumãtate a secolului al

XVII-lea. Foarte interesantã ºi captivantã s-a arãtat a fi

alocuþiunea pr. Valeriu Dumitrescu, o incursiune plinã de

învãþãminte în istoria, tradiþia ºi credinþa creºtinã ortodoxã.

Intervenþiile celorlaþi participanþi au fãcut sã parã scurte cele

aproape patru ore pe care s-a întins aceastã ediþie, a XXIII-a, a

Clubului de Istorie.

Dintre participanþi: ªtefan

Crudu, Constanþa Crudu,

Constantin Vasile, Constantina

Chiva, Sorin Chiva, Sanda Man,

Nicolae Stoica, Cornel State,

Eugen Crudu, Floricã Dan, Marian

Grigore, Constantin Bãrbuþã,

Valeriu Dumitrescu, Irina Lazãr,

Cedric Viºa, Irina Drãghici, Ciprian

Necºuþu, Iulian Bãeþel, Gabriel

Stegãrescu, Fãnicã Narcis, Vasile

Grigore etc. Mulþumiri, cu totul

speciale, trebuie sã adresãm

binevoitoarei gazde a Clubului ºi a

atâtor alte evenimete culturale

bolintinene, domnul Marian

Grigore.

Urmãtoarea ediþie a Clubului

de Istorie, deja în 2015, pe 17

ianuarie, de la orele 15.00 la 20.00,

va avea ca temã Civilizaþia geto-

dacã, cu subtitlul Pierit-au dacii?!

Adiacent, cum este vreme de iarnã, se vor prezenta obiceiuri ºi

tradiþii legate de acest anotimp. Desigur, ca de obicei, fiecare

este liber sã prezinte ce are mai interesant, tema nefiind nicicum

obligatorie. Vã aºteptãm pe toþi cei interesaþi, participarea fiind

deschisã tuturor doritorilor (detalii la tf. 0720350555).

La mulþi ani!
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Dana ENE locuieºte în Bolintin Vale ºi în anul 2014 a

debutat editorial în douã volume colective de poezie: Iubirea,

dincolo de vis, coord. Silvia Urlih, Editura Studis ºi Vise

târzii, coord. Elena Buldum, Editura Naþiunea.

UNUI SUFLET CÃLÃTOR

Suflet fãr’  acoperiº,

Ai venit azi, pe furiº...

Mi-ai rãpit, dintr-o miºcare,

Pulsul ºi aorta mare!

Iar acum, când te respir,

Simt pe limbã gust de mir

ªi îmi stãruie-n ureche,

Glasu-þi ce n-are pereche!

Suflet fãrã de zãvor

Mi-ai tivit, cu-n fir de dor,

Lobul din plãmânul stâng,

De nu pot sã mã mai plâng!

Iar acum, când te miros,

Simt vãzduhul pânã la os.

ªi cu ºapte paºi încoace,

Curcubeu-n ochi îmi zace...

Suflet, pelerin ce eºti,

Nu vrei tu sã locuieºti

În ventriculul meu drept?

N-aº mai sta... sã te aºtept!

Mâine, dacã-ar fi sã pleci,

Coastele þi-ar fi poteci,

Iar iubirea dintre noi,

Cãlãuzã înapoi!

O VARÃ FÃRÃ SFÂRªIT

Când nu mai am rãbdare

Sã vãd vara cum trece,

Îmi pun în buzunare

Surâsul tot mai rece

ªi plec în cãutarea

Vreunei alte veri

Îngemãnatã poate

Copacilor stingheri...

Un alt meleag fierbinte

Cu holde aurii;

Nepieptãnate plete

La orele târzii;

Obraji scãldaþi de soare,

Pe care sã se vadã,

Preaplinul fericirii

Întins, ca o pomadã...

ªi vara sã rãmânã

Încremenitã în flori.

Amurgul parfumat

Sã-i stea la subþiori.

În spicele de grâu,

Iubirea sã dospeascã

Eternitatea clipei

Lãsatã în grija noastrã!

Dar, iatã!, anotimpul

Ce poartã în ochi vãpãi,

A scos din ceasuri timpul

ªi-l duce înapoi!

De-aceea, nu mai am

Putere sã privesc

Cum ia o altã formã

Tot chipul pãmântesc!

ªi, plec sã caut vara,

Cea fãrã de sfârºit,

În care tinereþea

Din om, n-a asfinþit...

Constanþa CRUDU

Octombrie, luna cerului înalt, transparent, curat, azuriu, este luna zborurilor aviatice, a pãsãrilor pribege, a unei uºoare melancolii,

a gândurilor îndrãzneþe, a proiectelor ce, în sfârºit, devin realitate. ªi cum acest moment autumnal aduce bucuria roadelor ºi zile de

mari sãrbãtori, oraºul nostru se bucurã sã gãzduiascã „Toamna Culturalã Bolintineanã”, ediþia 2014, organizatã de membrii „Asociaþiei

pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu”, ce cuprinde manifestãri culturale care, în mod cert, reuºesc sã imprime zonei rolul

de centru cultural important, în preajma zilei de Sf. Dumitru – ocrotitorul, patronul spiritual al Bolintinului.

„Toamna Culturalã” a debutat în ziua de 3 octombrie 2014 cu o întâlnire (în cadrul unui amplu parteneriat între Asociaþie ºi ªcoala

Gimnazialã nr. 1 Bolintin Vale, Liceul Tehnologic din Cãlugãreni etc.) cu un reputat istoric, prof. dr. Marin Alexandru Cristian,

director al Liceului din Cãlugãreni, specialist în epoca medievalã, respectiv domnia lui Mihai Viteazul, studiului cãreia i-a dedicat zeci

de ani din viaþã.

Manifestarea intitulatã „Mihai Viteazul – între Cãlugãreni ºi Bolintin” a reprezentat o evocare a figurii marelui voievod întregitor

de þarã ºi a legãturilor sale cu Bolintinul.

Desfãºuratã la ªcoala Gimnazialã nr. 1 din oraº, într-o atmosferã adecvatã, beneficiind de implicarea însufleþitã a d-nei director,

a profesorilor ºcolii, a majoritãþii membrilor Asociaþiei, activitatea a suscitat un real interes din partea participanþilor – cadre didactice

ºi elevi ai ºcolii ºi ai liceului din localitate, pe lângã care, efectiv, a trecut timpul atât de repede, invitatul reuºind sã le menþinã vie

atenþia.

La reuºita evenimentului au contribuit ºi intervenþia

redactorului ºef al revistei Sud, Vasile Grigore, a d-

nei directoare Andrei Irina, care avusese prilejul de

a-l cunoaºte pe dl. profesor doctor, a prietenului ºi

confratelui, profesor de istorie al liceului bolintinean,

Constantin Bãrbuþã, fiecare dintre aceºtia fãcându-i

o caldã prezentare.

Pe scurt, despre dl. profesor doctor Marin

Alexandru Cristian, este important de menþionat cã

s-a nãscut în satul Hulubeºti, comuna Cãlugãreni,

judeþul Giurgiu, cã actualmente este profesor de

istorie ºi director al liceului din satul de pe malul

Neajlovului. Ca un element care atrage atenþia, este

faptul cã atât domnia sa, cât ºi fratele, Ilie A. Cristian,

sunt profesori de istorie, unul în judeþul Giurgiu,

celãlalt în Bucureºti, coautori ai unor lucrãri care

dovedesc intensa lor muncã de cercetare ºi

documentare în domeniul istoriei naþionale.

Pe lângã Aplicarea Legii Rurale din anul 1864 în

judeþele Ilfov ºi Vlaºca (Editura Grai ºi Suflet – Cultura

Naþionalã, Bucureºti, 2011), în cadrul întâlnirii noastre

oratorul a fãcut referire la lucrarea vieþii sale, apãrutã în 2 ediþii cu adãugiri, dedicatã personalitãþii excepþionale ºi geniului militar care

a fost Mihai Viteazul. Domnul profesor nu a insistat în mod special pe expunerea opiniei personale conform cãreia locul desfãºurãrii

luptei de la Cãlugãreni „întru apãrarea sfintei cruci” din 13/23 august 1595 s-ar afla la oarece distanþã, pe un alt amplasament faþã de

cel unanim acceptat actualmente de istorici, ceea ce ar fi presupus o expunere mult prea stufoasã, ci, þinând seama de vârsta

preponderentã a auditoriului, a surprins aspecte inedite din viaþa vestitului domn muntean, referitoare la originea sa (pãrinþii – o

româncã ºi un mare negustor din neamul Cantacuzinilor ºi nu Pãtraºcu cel Bun voievod), campanii militare, politica internã ºi

externã, prin care s-a dovedit un „pãstor bun ºi creºtin ºi iubitor de sãraci ºi cu fricã de Dumnezeu”, cum nota Andronic Cantacuzino

(adevãratul sãu tatã, dupã cum susþine prof. Cristian) într-o scrisoare din 14 noiembrie 1593 cãtre Petru ªchiopul, dupã numirea lui

Mihai ca domn al Þãrii Româneºti.

S-a rãspuns la întrebãrile asistenþei, interesante fiind cea despre legendele legate de trecerea lui Mihai prin apropierea Bolintinului

sau despre respectarea adevãrului istoric în ecranizãrile care îl au ca protagonist.

Voievodul ºi epoca sa au fost înfãþiºate în imagini de Ciprian Necºuþu, cea mai apreciatã fiind gravura lui Aegidius Sadeler.

Aºadar, o activitate reuºitã, o colaborare fructuoasã, cãrþi ºi autografe ale autorului, vorbe de duh, respect ºi admiraþie pentru acela

care la Cãlugãreni a câºtigat gloria prin curaj ºi chiar ºi „un steag verde al Proorocului lui Mahomed”, trofeu inestimabil despre care

aminteºte cu mândrie însuºi Mihai într-un memoriu adresat împãratului Rudolf II.

Mihai Viteazul –
între Cãlugãreni ºi Bolintin

Prof. dr. Marin Alexandru Cristian vorbind
despre Mihai Viteazul

La Bolintineanu - Gh. Dragomir, Irina Lazãr, Vasile Grigore
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,

Gabriel DRAGNEA

În plan cultural, bolintinenii s-au bucurat în ultimii aproape 20

de ani de o serie de manifestãri culturale care au avut ca prim

scop descoperirea ºi promovarea literaturii tinere autentice, dar

ºi scoaterea la luminã a tot ce este mai valoros, atît pe plan local,

dar ºi naþional. Bolintinenii s-au mândrit de-a lungul timpului ºi,

încã se mândresc cu cel care a fost Dimitrie Bolintineanu. În toþi

aceºti ani nu a existat manifestare culturalã în care sã nu fi fost

amintite personalitatea ºi opera scriitorului. ªi, pentru cã era

nevoie de o gazetã pentru a face publice aceste acþiuni, în 1996 a

vãzut lumina tiparului primul numãr al revistei Sud, înfiinþatã ºi

coordonatã de publicistul Constantin Carbarãu.

În toatã acestã perioadã, încã de la apariþia revistei, au fost

promovate nume de tineri creatori cu o poezie nouã, cu un suflu

proaspãt, mulþi dintre aceºtia chiar premiaþi în cadrul Festivalului

Concurs de Creaþie Literarã „Dimitrie Bolintineanu”. Pânã în

2011, al cincisprezecelea an de la apariþie, în cele 142 de numere

au fost publicate peste 2800 de articole, multe dintre acestea

fiind semnate de scriitori cunoscuþi

precum Liviu Ioan Stoiciu, Victoria

Milescu, Teodor Vârgolici, Florentin

Popescu, Valeriu Filimon, Dumitran

Frunzã, Horia Gârbea, Aureliu Goci,

Bogdan I. Pascu, Victor Sterom,

Gheorghe Neagu, C. Stãnescu ºi mulþi

alþii. Dincolo de problemele financiare,

dincolo de lipsa forþei pe care Constantin

Carbarãu (decedat dupã o grea suferinþã

în 2012) o dãdea Sud-ului, aceasta a

continuat sã fie tipãrit. Astfel cã au

început sã reaparã manifestãri culturale

menite sã redescopere talente literare ºi

sã reaminteascã adevãratele valori

autentice, demult intrate în patrimoniul

cultural românesc.

Un astfel de eveniment, Zilele

creatorilor bolintineni, circumscris

manifestãrilor „Toamnei Culturale

Bolintinene – 2014", a avut loc în

Sala de Consiliu a Primãriei

Bolintin Vale, în zilele de 24 ºi 25 octombrie ale acestui an,

în care au fost lansate douã cãrþi, diferite ca tematicã, dar la

fel de interesante din punct de vedere al conþinutului: Terra,

planeta sufletelor rãtãcite a generalului de brigadã (r)

Gheorghe Dragomir, Editura „România în lume”, 2014,

respectiv volumul de poezie al

Alexandrei Firiþã, „Aparþinând clipei”,

apãrut tot anul acesta, dar la Editura

RawexComs. Ambele evenimente s-

au desfãºurat într-o notã de optimism,

de bucurie a întâlnirii cu gândul

deschis ºi pozitiv. Stilul colocvial al

discuþiilor a transformat cele douã

lansãri de carte într-o dezbatere

publicã, prieteneascã, oferind tuturora

posibilitatea de a interveni, de a

întreba ºi puncta acolo s-a considerat

necesar. Celor douã lucrãri s-a adãugat ºi

prezentarea recentei cãrþi a d-nei Victoria

Milescu, Cununa de flãcãri, Editura

eLiteratura, 2014, care a completat în mod

adecvat evenimentul.

Cartea fostului ofiþer în Centrul de

Informaþii Externe (în perioada 1973-1992,

perioadã în care a executat mai multe

misiuni în þãri din Asia, Africa, Orientul

Mijlociu ºi Europa Occidentalã) este,

practic, o culegere de gânduri, idei ºi

Zilele creatorilor bolintineni

Dimitrie Bolintineanu – ieri ºi azi
Proiectul educaþional „Dimitrie Bolintineanu – ieri ºi azi”, coordonat de prof. Mãdãlina Dionysatos ºi organizat, în colaborare, de cãtre „Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu”

ºi Liceul tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” (reprezentat prin director prof. Mihaela Enache) cu implicarea Catedrei de Limba românã (Mariana Petre, Diana Dima, Mariana Dincã, Ecaterina Militaru,

Cristina Lazãr, ªtefana Dumitriu) ºi-a desfãsurat o prima etapã, luni, 27 octombrie 2014, care a fost inclusã în cadrul mai larg al festivalului Toamna Culturalã Bolintineanã.

Evenimentul s-a desfãºurat în instituþia de învãþãmânt mai sus amintitã ºi a constat într-un concurs de cunoºtinþe generale privitoare la biografia ºi opera lui Dimitrie Bolintineanu, adresat elevilor

de clasa a IX-a. Cu rezultate meritorii am înregistrat participarea unui echipaj format din elevi de clasa a VIII-a, de la ªcoala Gimnazialã Malu Spart.

În intervenþiile lor, membrii Asociaþiei prezenþi la eveniment (Vasile Grigore, Constantin Bãrbuþã, ªtefan Crudu, Alexandra Firiþã, Iulian Bãeþel) au evocat figura marelui bolintinean ºi moºtenirea

lui spiritualã, îndemnând elevii ºi asistenþa în a-i urma exemplul pentru îmbogãþirea spiritualã ºi nu numai, a comunitãþii. (Red.)

sentimente, întrebãri generate de experienþele acumulate în timp

prin coabitare ºi lecturã în/din variile culturi orientale ºi

occidentale. Mai mult decât atât, dr. Stelian Gomboº puncteazã

în prefaþã clasificându-l ca fiind „un adevãrat tratat, ºtiinþific ºi

teologic (incluzând aici toate ramurile ºi ºtiinþele teologiei:

antropologie, cosmologie, cosmogonie, eshatologie, mistagogie,

hristologie ºi multe altele)”. Lucrarea în cauzã „înmãnuncheazã

ºi dezvoltã gânduri, întrebãri ºi certitudini despre destinul

Universului, al Terrei noastre ca punct minuscul al Marelui Hãu,

despre sufletul omenesc, religiile de astãzi ºi de mâine – cu

agresivitãþile unora dintre ele ºi rolul altora în pacificarea lumii,

pericolul laicizãrii ºi brutalizãrii societãþii omeneºti, revolta naturii

împotriva omului lepãdat de moralitatea creºtinã” (prof. univ. dr.

Mihai D. Drecin).

Aºa cum spuneam mai sus, ºi cartea poetei Alexandra Firiþã a

creat un val de aprecieri, stârnindu-se dezbateri despre importanþa

ºi efectele poeziei, despre reguli ºi norme, tipare sau rebeliuni

ale versificaþiei. Dupã volumele Nostalgii, Poeme crepusculare,

Descântând tãcerile, Netihna ceasului fãrã sfârºit ºi La praguri

de ape, acest ultim volum, Aparþinând clipei, vine ca o confirmare

a naturaleþii exprimãrii, a bogãþiei de idei ºi sentimente lãsate sã

mocneascã ºi sã se dezvolte în timp, creându-se astfel, un adevãrat

foc ce s-a dorit stând între copertele acestei cãrþi. Prezentã la

lansarea volumului de poezie, însãºi prefaþatoarea lucrãrii,

scriitoarea Victoria Milescu a punctat obiectiv pe coperta a patra:

„Poezia Alexandrei Firiþã nu rãspunde nici unui trend actual. E

poezie ºi atât. Fãrã prea multe podoabe stilistice, mizeazã, prin

glisarea unor planuri temporale ºi spaþiale, între real ºi imaginar,

pe crearea unor atmosfere ce transmite un fior metafizic. Versurile

au o anumitã armonie în melancolia lor euforicã, surdinizatã, cu

fluxuri ºi refluxuri de incantaþie ritualicã ori de psalm, venind

din uitarea de sine: Atât de aproape. Atât de departe/ Cu pasul

de ape cãlcând peste ape”.

Manifestãrile acestea, inserate inserate festivalului „Toamna

Culturalã Bolintineanã”, fac dovada cã, în inima atât de micã, dar cu

pulsaþii puternice a Bolintinului din Vale, legendele ºi rãdãcinile

locului nu vor fi uitate, indiferent de cine preia ºtafeta cultural-

istoricã a faptelor.

Câþiva dintre participanþii la Festival

Vasile Grigore, Victoria Milescu, Alexandra Firiþã,
Raluca Tudor

Dl. gen. Gh. Dragomir vorbindu-le
participanþilor la Festival
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O ZI DIN VIAÞA UNEI VEDETE
(urmare din pagina 3)

la rândul sãu aflându-se sub protecþia unui geam incasabil, dar

care nu împiedicã vizualizarea optimã a operei. De o parte ºi de

alta a simezei stau ºase paznici tineri, câte trei pe fiecare flanc,

care se schimbã la intervale regulate de timp, pentru a nu obosi ºi

avea tot timpul o atenþie deosebitã.

Mijloacele de supraveghere, conectate la un dispecerat central

în permanent contact cu sala, mereu în stare de alertã, nu lipsesc,

cu toate cã sunt amplasate cu mare discreþie.

Gioconda fascineazã! Gioconda subjugã! ºi asta nu de azi,

de ieri, ci de secole. Ea a avut, are ºi bineînþeles va avea admiratori

entuziaºti, care o vor preaslãvi în versuri, în prozã sau chiar în

picturã, ca sã nu mai vorbim de eternii ei îndrãgostiþi. Scriitorul

clasic francez Théophile

Gauthier, entuziasmat, o

definea drept „sfinx al

frumuseþii, care surâde atât

de misterios din cadrul

leonardesc ºi care vine sã

propunã admiraþiei secolelor

o enigmã ce nu a fost încã

rezolvatã...”.

Pasiunea pentru acest

portret a atins momente de

axaltare. În august 1911, un

student, socotit nebun, a

intrat noaptea în muzeu,

strecurându-se prin labirintul

de hornuri din strãvechea

clãdire. A avut curajul sã fure

pânza, sã o scoatã din cadru

ºi chiar sã o ruleze pentru a

fi mai uºor transportatã.

Actul lui demenþial a zguduit

lumea pânã în cele mai

depãrtate puncte ale

globului, fiind socotitã un

adevãrat dezastru care fãcea

sã disparã – din fericire

pentru scurt timp – una dintre

cele mai grandioase producþii

ale creaþiei artistice ale

geniului uman.

De fapt, în marile muzee

ale lumii, multe opere de artã

au cãzut pradã hoþilor sau nebuniei unor vizitatori, având ca ºi

Gioconda martiriul lor. Sã nu uitãm, în urmã cu vreo patru decenii,

Rondul de noapte de la Rijkmuseum din Amsterdam – cunoscuta

pânzã de mari dimensiuni a lui Rembrandt – a fost victima unui

atac din partea unui dezaxat, care a sfâºiat-o cu cuþitul. Tehnica

modernã de restaurare însã, a permis refacerea completã. Pânza

a fost redatã curând circuitului muzeal, sub protecþia unui geam

incasabil cu o considerabilã grosime, trãind de atunci într-o

veritabilã dioramã.

Tabloul la care Leonardo a lucrat mai bine de patru ani ºi pe

care nu-l considera niciodatã terminat, purtându-l cu el în lungile

sale peregrinãri, revenind asupra-i ori de câte ori avea prilejul,

fiind nemulþumit mereu de ceea ce a fãcut, a devenit de-a lungul

secolelor un veritabil simbol al artei universale. Terminatã în cea

de-a douã perioadã milanezã, Gioconda, caracterizatã de cãtre

omul de mare fineþe care a fost profesorul de anatomie artisticã,

doctorul Gheorghe Ghiþescu, drept „capodopera clarobscurului

ºi a sfumato-ului, subiectul interminabilelor discuþii asupra

aspectului androgin al voinicei Mona Lisa ºi asupra misteriosului

zâmbet, întâlneºte peste veacuri zâmbetul binevoitor al statuilor

gotice, surâsul graþios al tinerelor Chore arhaice dar ºi al

divinitãþilor din Angkor”.

Lucrarea, având dimensiuni nu prea mari (înãlþime: 77 cm;

lãþime: 83 cm) reprezintã bustul în mãrime naturalã al Lisei Maria,

devenitã cea de a treia soþie a notarului don Francesco di

Bartolomeo de Zenobi del Giocondo prin cãsãtoria oficiatã în

1495. În jurul anului 1502, Francisc I cumpãrã lucrarea pentru

suma de patru mii de ducaþi, punând-o la loc de cinste în cabinetul

aurit de la Fontainbleau. Ulterior, Ludovic al XVI-lea o va pune

în camera sa de la Versailles, pentru ca, dupã revoluþia francezã

sã fie plasatã la Louvre.

Dar Leonardo da Vinci nu înseamnã numai pictorul

Giocondei. În primul rând el a pictat ºi alte chipuri de femei a

cãror frumuseþe ºi interiorizare sunt cel puþin la nivelul Giocondei.

Chiar Louvre-ul posedã un tablou de o mãiestrie greu de egalat:

Frumoasa cu diademã, de data aceasta un portret de interior,

spre deosebire de Gioconda care este plasatã într-un peisaj.

Interesant, maestrul se pare cã nu a avut o dragoste

mãrturisitã. Bãrbatul înalt ºi prezentabil, nu a iubit. Era un solitar.

Un egoist preocupat de ideile ºi idealurile sale. ªi totuºi a înãlþat

femeii, frumuseþii ei, un monument uriaº, cum poate nimeni nu a

mai reuºit. Mãrturie stau portretele Ceciliei Galleroni sau al

Isabelei D’Este. L-a întrecut chiar pe înaintaºul sãu, îndrãgostitul

precoce Petrarca, care în sonetele sale ne transmite fiorii eternei

iubiri pentru Laura de Noves.

ªi celelalte tablouri aflate la Louvre reprezintã, fãrã îndoialã,

culmi ale geniului uman, pe care Leonardo da Vinci a ºtiut sã se

înalþe de fiecare datã. În marea lui neliniºte, Leonardo picta,

refãcea ºi distrugea în egalã mãsurã. Drumul spre perfecþiune

nu-l concepea decât într-un singur mod, acela de a lucra ºi a

studia încontinuu, a observa ºi a experimenta noi ºi noi modalitãþi

în nesfârºitele domenii ale cunoaºterii umane. A cãutat infinite

posibilitãþi de exprimare plasticã, a desenat ca nimeni altul tot ce

vedea, tot ce întâlnea, atitudini umane, expresii, gesturi, fizionomii,

detalii ale corpului uman, atât în exterior, cât ºi în intimitatea sa,

cai, animale mici, pãsãri. A fost un observator atent al vieþii

sociale ºi a evenimentelor, al stãrilor sufleteºti ºi al

comportamentului uman. Neliniºtitul Leonardo, însã, nu putea

lucra liniar, fãrã a-ºi pune amprenta puternicã a personalitãþii

sale asupra oricãreia dintre lucrãrile pe care le fãcea. Poate cã din

aceastã dorinþã de a aduce totul la perfecþiune, de a crea mereu ºi

mereu, de a inova, de a perfora cu privirea ºi cugetul toate zãrile

cunoaºterii, a avut ºi insuccese. Ca pictor, omenirea a mai primit

din partea sa o capodoperã, într-o altã tehnicã ºi anume în domeniul

picturii murale, care este Cina cea de tainã, compoziþie în care

maestrul ºi-a pus pe deplin girul geniului sãu. Subiectul este

transpus în cel mai omenesc stil posibil. Atmosfera este umanã,

iar aerul întregii compoziþii este cel al unei obiºnuite agape.

Dar sã ne întoarcem la Gioconda.

Câtã dragoste avea Leonardo pentru naturã. Atent observator

al biologicului ºi al continuei transformãri a naturii, Leonardo va

studia lumea înconjurãtoare, nu cu ochiul artistului nepãsãtor la

ceea ce se întâmpla în juru-i, concentrat doar asupra propriei

opere. Maestrul a considerat cã tablourile sale nu pot fi elemente

izolate, ci ele reprezintã pãrþi integrate ale macrocosmosului. De

aceea a ales amplasarea Gocondei nu într-un interior, nu pe un

fundal lipsit de perspectivã, nu în faþa unei ferestre deschise –

aºa cum poate iniþial a gândit-o – ci pur ºi simplu în faþa unui colþ

din naturã.

Preþiozitatea descrieii sale botanice este atât de exactã, ca

dealtfel ºi în Madona din grota cu stânci, încât botaniºtii, studiind

cu minuþiozitate frunzele pictate, au putut identifica nenumãrate

specii de plante. De fapt, cazul nu este singular. Flamandul Jan

van Eyck, cu câtva timp înaintea sa, pictase în Mielul mistic cu o

scrupulozitate ºtiinþificã

incontestabilã, un adevãrat

atlas botanic ºi dendrologic,

pe care specialiºtii l-au

apreciat pentru exactitatea

observaþiei.

Afarã de faptul de a fi

fost pictor, sculptor ºi

arhitect în egalã mãsurã, ca

toþi marii artiºti ai Renaºterii,

Meºterul Leonardo a fost

pasionat de biologie ºi

studiul anatomiei umane,

având preocupãri de

geologie ºi mineralogie, a

creat nenumãrate proiecte de

inginerie civilã ºi militarã

care s-au înfãptuit cu veacuri

mai târziu, a fost poet ºi

compozitor astfel încât

„nimic din ceea ce era

omenesc nu i-a fost strãin”,

rãmânând în istoria omenirii

drept una dintre cele mai

strãlucite minþi. Capacitatea

sa mentalã era atât de

dezvoltatã încât toate

lucrãrile sale sunt scrise de-

a-ndoaselea, putând fi citite

cu uºurinþã doar în oglindã.

Modelul Leonardo a

constituit ºi va constitui un model al omului însetat de cunoaºtere.

Modelul acestui „uomo universale” lumineazã spre zãri

îndepãrtate drumul spinos al cunoaºterii.

Aºa cum scria spiritul enciclopedic care a fost Victor

Sãhleanu: „Leonardo a avut o viziune dinamicã ºi orgasmicã

despre lume. Viaþa a înþeles-o drept miºcare la cea mai înaltã

putere”.

Pictura lui Leonardo captiveazã, ea exercitã asupra celui care

o priveºte o adevãratã stare hipnoticã. Aºa mi s-a întâmplat ºi mie

în acea duminicã de octombrie 2014. ªi poate multora dintre cei

ce-au zãbovit în faþa-i.

Pãrãsesc sala Giocondei aruncând o ultimã privire asupra

peretelui pe care sunt expuse ºi celelalte opere ale maestrului.

Parcurgând sãlile care conduc spre ieºire, copleºit mã gândesc la

ceea ce a scris Edgar Papu referitor la oameni ca Leonardo, în

Apollo sau ontologia clasicismului: „Giganþi dotaþi cu tentacule

multiple, deschise, asemenea unor polipi uriaºi, întocmiþi sã

absoarbã tot ce existã” ºi aproape concomitent îmi vine în minte

imaginea creatã de Vasile Voiculescu, care cu pioºenie îl înfãþiºa

statuar: „pe fruntea lui pãlitã de flacãra vegherilor a purtat de-a

pururi – ca un martir – cununa de spini a cugetãrii”.

[Legenda foto: În faþa Giocondei la 17 octombrie 2014

(preluatã din presa francezã). În planul îndepãrtat se observã un

fragment din tabloul lui Veronese, Nunta din Cana Galileea.]
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