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Idei de publicitate literarã

OAMENI DE LÂNGÃ NOI

de Tudor Arghezi
O lãcomie crâncenã, nebunã

Adunã, omule, adunã,

Cãzneºte, furã, surpã ºi omoarã.

Îþi trebuiesc putere ºi comoarã.

Îþi trebuiesc palate ºi veºminte

Sã-þi zacã-n ele hoit ºi oseminte.

Morminte, omule, morminte.

Avidã, mâna ta se stinge.

Storci aur ºi se scurge sânge,

Nãdejde, sânge, har, ca un burete,

Le soarbe aurul cu sete.

ªi-n beciul tãu zidit înghiaþã

Neprihãnita oamenilor viaþã,

Avântul, bucuria, puse bine

De stârvul tãu, pãstrate pentru tine.

Îmi e ruºine, omule, îmi e ruºine.

Radu Costinescu, Coline la Agapia (III), 1985,
ulei pe pânzã

De când existã publicitate pe lumea asta (probabil din comuna primitivã, ori poate de mai
târziu) omul a cãutat sã inventeze fel de fel de metode, sloganuri (ºi nu numai) prin care sã
atragã lumea (citeºte: publicul consumator ºi cheltuitor de bani) cãtre anume produse, servicii
ºi multe altele.

Mai abitir – spre a veni în zilele noastre! – acest lucru se poate constata la tot pasul. Mai ales
dupã 1989 când, într-adevãr, piaþa este plinã de tot felul de produse, de la noi sau aduse de
aiurea ºi cei care le-au fabricat/le fabricã, le-au gândit/le gândesc ºi le proiecteazã cât sã-ºi
atingã scopul cât mai repede: sã le vândã ºi sã încaseze anume sume de bani.

E suficient sã deschizi televizorul, sã dai drumul la aparatul de radio sau, dacã lucrezi pe
calculator sã te loveºti numaidecât de tot soiul de reclame – de la medicamente ºi pânã la
automobile, de la proteze dentare ºi pânã la servicii turistice. Etc. Etc.

Aºa stând lucrurile, a intervenit ºi intervine ºi aici competiþia. Cine e mai tare, adicã mai
inspirat câºtigã. Sau aºa e de dorit. Pentru asta se pun în joc toate cele care le trec prin minte
autorilor de spoturi ºi sloganuri. Unii recurg la copii (gândind, pesemne, cã mai toatã lumea e
sensibilã când e vorba de vârstele fragede, cã doar n-o sã aduci pe ecranul televizorului o babã

O vorbã înþeleaptã spune sã nu vorbeºti de funie în casa spânzuratului...
La originea acestor rânduri stã exasperarea stârnitã de indolenþa cvasigeneralã a autoritãþilor în

faþa suferinþei reperelor noastre identitare. Fie cã ele þin de patrimoniu, tradiþii, culturã, educaþie...
Baºca, mai aud ºi nu din partea unor voci oarecare, cã maghiarii ar fi mai bine pregãtiþi pentru
„celebrarea” Centenarului decât românii. Cel puþin în Transilvania.

Noi, românii, am avut noroc de-a lungul istoriei ºi asta nu numai atunci, la 1918. Sã nu-l forþãm,
ignorând, din lenevie ºi incompetenþã, unele semnale clare de pericol.

Ce-am fi fãcut de ne-am fi confruntat cu situaþia catalanilor, despre care o publicaþie româneascã,
altfel respectabilã, afirma cã vorbesc un fel de „bascã amestecatã cu spaniolã”. O aberaþie nãscutã
din tenebrele educaþiei autohtone, aproape incapabilã sã ofere un set de cunoºtinþe, de principii ºi
un cât de rudimentar aparat de analizã, menite sã facã faþã avalanºei informaþionale moderne, de
cele mai multe ori subiectivã ºi interesatã.

Catalanii ºi românii apar cam în acelaºi timp în istorie, prin secolul XII, cu diferenþa cã ei constituiau
o formaþiune politicã coagulatã, pe când noi... Limba catalanã este o limbã romanicã a cãrei arie de
rãspândire a suferit o dramaticã restrângere ºi, cu toate acestea, continuã a fi utilizatã, ca limbã
maternã, nu numai în Catalunya ci ºi în Comunitatea Valencianã, Aragon, Andorra, Baleare, Pirineii
francezi, ba chiar ºi în Sardinia. Catalana seamãnã cu spaniola la fel cum româna seamãnã cu
franceza sau italiana, adicã pe ici, pe colo. ªi o precizare: limba oficialã a Spaniei nu este „spaniola”,
ci castiliana. Pentru un madrilen, catalana este o limbã strãinã, la fel ca maghiara pentru noi.

Dupã o vreme, „statul” catalan a fost înglobat imperiului spaniol, din care sã ne amintim cã într-
o epocã fãceau parte teritorii ca Olanda sau Portugalia. Legat de beneficiile asocierii cu imperiul
spaniol ºi tratamentul echitabil pe care autoritãþile de la Madrid susþin cã l-au avut catalanii, nu
putem sã nu ne întrebãm în câte din fostele colonii spaniole se vorbeºte catalana. De-ar fi rãmas
Portugalia în Imperiu, oare astãzi brazilienii ar mai vorbi portugheza?

Madridul a interzis folosirea catalanei în administrarea provinciei cam în aceeaºi vreme cu
înstãpânirea domniilor fanariote la noi. Sã ne imaginãm, aºadar, cã noi am fi fost obligaþi sã
adoptãm turca sau greaca!

Am urmãrit pânã acum doar un aspect: limba, reper ºi vehicul al transmiterii identitãþii. La
capitolul culturã este suficient sã-i citãm pe Dali, Miro, Casals, Caballe, Carreras, Gaudi. Chiar ºi
Picasso este un produs al educaþiei catalane, la fel ca ºi... Lionel Messi. Tabloul nu ar fi corect dacã
nu am prezenta Catalunya ca unul dintre polii industriali ai Europei, un adevãrat motor al dezvoltãrii
ºi inovaþiei, unde, ca un corolar, regulile se respectã cu rigoare „nemþeascã”. Pe scurt, un exemplu
de civilizaþie europeanã dintre cele mai elevate.

Un român mai mucalit, asistat social sau nu, s-ar putea întreba: Ce le mai trebuia?
Evenimentele recente sunt rãspunsul catalanilor ºi al elitelor lor la o maladie letalã, asemãnãtoare

uneia româneºti, dar de care autoritãþile noastre ori nu se sinchisesc, ori nu vor sã ne amãrascã.
Ca urmare a crizei economice recente, comunitatea catalanã, tocmai datoritã soliditãþii economice

ºi, mai cu seamã, unui set de valori morale ºi civice propriu, s-a vãzut asaltatã de o migraþie (mai ales
internã) fãrã precedent. Din aceastã cauzã, din anul 2013 în Catalunya limba „spaniolã” a ajuns sã fie
mai vorbitã decât catalana, fapt ce contat enorm în activarea sistemului imunitar al acestei comunitãþi.

Din 1990 România a pierdut mai bine de un sfert din fundamentul sãu identitar, exact partea ce
avea în sarcinã reproducerea ºi transmiterea „genelor” culturii naþionale. Ultimul loc din Europa la
consumul de produse culturale îl datorãm taman acestei pierderi. Încã mai grav ca þara, Bolintinul
este ºi el bolnav. Bolintinul din Vale, cel ce l-a dat pe Dimitrie Bolintineanu ºi pe atâþi alþi mari
oameni de culturã, suferã un „atac” identitar fãrã precedent. Bolintinului îi lipsesc românii.

Parcã un subiect prea greu de aprofundat pentru un sfârºit de an ce ne aºteaptã cu atâtea sãrbãtori
ºi, se presupune, cu bucurii. Ne dorim sã putem rezista „pe baricadele” culturii române, în prima
linie a frontului, de unde, promitem, nu vom da bir cu fugiþii înainte sã „stingem lumina”.

La mulþi ani!

RADU COSTINESCU

„BOLINTINEANU”
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Nicolae Dan Fruntelatã, Dincolo de Botoºeºti-Paia, Editura Semne,

Bucureºti, 2017; ilustraþii de Mircia Dumitrescu. „De fapt, ne spune Nicolae

Dan Fruntelatã, uºor ironic, aº fi putut sã scriu un roman! Dar, de fapt, a

ºi scris un roman. Despre o dragoste tulbure ºu uneori nebunã pentru

Oltenia sa, pentru un spaþiu numit Balcani, prin care Dunãrea, urmându-ºi

neclintitã propria luminã, propriul drum, spre Marea Neagrã – propria

Soartã! – n-a fost niciodatã o graniþã. Dar cum totul e vânt, istoria, fiind ºi

ea vânt, nu putea sã rãmânã încremenitã, de piatrã, fixatã pe un singur loc

de pe pãmânt...” (D. R. Popescu)

Titus Vîjeu, Gândul ºi ºoapta: antologie liricã, Editura Scriptor, Cluj

Napoca, 2016. Mâna ta întinsã în iarba magneticã / învãluid-o fulgerãtor.

Cupa excavatorului / lovind frenetic în spinarea ceþii, rupând-o, /

amestecând-o cu plantele nevinovate ale poienii. / Un copil albastru purtând

pe umeri / o eºarfã de celuloid. Este chiar / filmul care se deruleazã acum

/ povestindu-ne viaþa.

Sabina Fînaru, Revelaþiile intimitãþii: studii despre Mircea Eliade,

Editura Paralela 45, Piteºti, 2015. Viziunea lui Eliade asupra evoluþiei

conºtiinþei istorice este organicã. El contureazã o morfologie a identitãþii

istorice româneºti prin mai mulþi termeni, care o definesc diacronic ºi

sincronic: poporul, a cãrui trãsãturã definitorie este creativitatea datoratã

puterii sale de asimilare, naþiunea, cu o funcþie spiritualã ºi statul,

instrument cultural, care ar trebui sã ajute fiecare cetãþean sã creeze.

Tudor Mâinea, autorul
Monumentului Eroilor
din Bolintin Vale cu soþia,
Victoria

Cadre didactice ºi elevi, împreunã cu preoþii ºi primarul comunei Bolintin Vale (ªtefan
Teodorescu zis Stuparu), participã la ceremonia plantãrii unui copac în faþa ªcolii Vechi, 1938

(urmare din pag. 1)

Am citit despre...

ºtirbã sau un moºneag sã-þi spunã cât de fiabil e automobilul cutare sau cât de grozave
sunt patinele firmei X).

În fine, dupã acest preambul ºi mica teorie despre ce este publicitatea ºi cum catã ea sã-
ºi descopere cãi pe care sã alunece precum untul pe pâine, sã intrãm în subiectul pe care
ni l-am ºi vi-l propunem: maniera în care se fac reclamele în materie de literaturã ºi de
culturã în general.

Am citit undeva cã pe vremuri (nu prea îndepãrtate pentru a nu mai stârni decât un
interes „istoric”, dar nici prea apropiate, sã zicem cu vreo patruzeci-cincizeci de ani în
urmã, un scriitor (altminteri remarcabil, l-a cunoscut ºi autorul acestor rânduri) a fãcut
senzaþie când ºi-a lansat o carte într-un chip cu totul ºi cu totul original. ªi cum credeþi
cã a procedat? În vitrina librãriei, printre exemplarele noului sãu volum a pus un scaun
pe care s-a aºezat el însuºi ºi a început sã priveascã strada prin ferestre. Acest mod cu
totul neaºteptat de a-ºi face publicitate a stârnit o oarecare senzaþie, fiindcã trecãtorii,
dupã ce au privit la el ºi-au aruncat ochii ºi pe coperta cãrþii. Mulþi, provocaþi de gestul
scriitorului au ºi cumpãrat câte un exemplar, curioºi sã afle de ce „trãznãi” era capabil
omul din vitrinã ºi în scris, nu numai în viaþã.

Acum câþiva ani, un prozator din Moldova, în bunã înþelegere cu o podgorie (pare-mi-
se Odobeºti sau Coteºti, n-are importanþã numele) a publicat un volum a cãrui copertã a
micºorat-o corespunzãtor ºi a lipit-o sub formã de etichetã pe mai multe sticle conþinând
ademenitoarea licoare de struguri. Butelcile cu pricina, se înþelege, nu erau vândute decât
celor care cumpãrau ºi cartea. S-a consemnat ºi de data asta un succes, deºi nu se ºtie nici
pânã în ziua de azi câþi au achiziþionat sticla numai pentru vin, câþi ºi pentru vin ºi pentru
volum, sau pur ºi simplu ca suvenir (în cazul unor colecþionari). Dar succesul ãsta a fost
de departe umbrit de un altul, întrucâtva asemãnãtor: un foarte cunoscut poet, ultratelevizat
în decembrie 1989 ºi astãzi proprietar de podgorie a dus un camion întreg de sticle ºi de
cãrþi la Râmnicu Vâlcea (procedând la fel ca moldoveanul amintit mai înainte) ºi navetele
s-au epuizat într-un timp record. Câþi din cei care au „citit” imediat licoarea din butelci or
fi parcurs ºi textele dintre coperþile volumului distribuit atunci? m-am întrebat. Dar
parcã mai are vreo importanþã?

Un editor din Maramureº ºi-a însoþit producþiile cu câte un pliculeþ cu parfumuri
pentru interiorul automobilului, gândind pesemne cã atunci când ºoferul respectiv va
goni pe ºoselele patriei ºi va simþi în nãri un miros plãcut abia va aºtepta sã parcheze
undeva ca sã citeascã volumul ce i-a fost vândut odatã cu odorizantul…

Aºijderea, pe la unele târguri de carte am vãzut ºi alte moduri de a face publicitate. O
mare editurã ºi-a permis sã înalþe în aer baloane inscripþionate cu titluri de cãrþi ºi cu
nume de autori. Noroc cã pe acolo nu erau gropi ca sã cazi în ele în timp ce-þi lungeai
gâtul chinuindu-te sã citeºti ce scrie pe baloane. Nu mai departe decât celebrul
„Gaudeamus”, de sub marea cupolã a Expo România a „beneficiat” de un aeroplan al nu
ºtiu cãrei edituri, ca sã nu mai spunem de locurile în care li se demonstra copiilor, practic,
cum sã construiascã original, ori sã decupeze anume pagini. Etc. Etc.

Toate laudele noastre pentru astfel de metode de publicitate. Ele (ºi altele, care ne vor
fi scãpat sau nu le cunoaºtem noi) se justificã întru totul mai ales azi, când cartea e
scumpã ºi se vinde din ce în ce mai greu, când lumea e prea grãbitã ºi prea puþini îºi mai
permit rãgazuri pentru a citi ºi a fi în pas cu apariþiile editoriale. Pe de altã parte, gesturi
precum cele amintite mai sus pot fi interpretate ºi ca un fel de strigãte de alarmã privind
condiþia la care a ajuns cartea.

Desigur, se poate vorbi mult pe aceastã temã ºi nu ºtim, nu întrevedem soluþiile prin
care s-ar putea schimba situaþia.

Oricum ar fi, ne permitem (ca sã fim în tot cu agenþii de publicitate de care am vorbit!)
sã dãm ºi noi, la rândul nostru, câteva sugestii: pe sticlele de vin sau spirtoase n-ar fi rãu
sã se lipeascã ºi o micã „fiºã bibliograficã” a autorului, pentru ca atunci când licoarea va
fi „cititã”, companionii la acel consum sã aibã un bun subiect de bârfã despre autor. Dar
ce ne facem în cazul grafomanilor bolnavi de autorlâc, care publicã zeci de tomuri?
Probabil cã fiºa lor ar acoperi aproape un întreg butoi. ªi cine mai e dispus astãzi sã
cumpere dimpreunã cu butoiul ºi o „bibliotecã” întreagã? Nu de alta, dar concetãþenii
noºtri, mai ales cei care locuiesc la bloc, n-au spaþiul necesar…

Autoarele (dacã sunt ºi tinere ºi frumoase) ar trebui sã încheie un contract ºi cu unele
firme de confecþii, sã îmbrace rochiile confecþionate de ele ºi sã se aºeze în vitrine la
fiecare lansare. E-hei, cine nu s-ar da în vânt dupã un autograf obþinut de la ele?!

ªi mai credem cã editori precum cel din Maramureº ºi-ar putea însoþi cãrþile – de ce
nu? – cu câte un pliculeþ în care sã se afle Carbaxin ºi alte calmante, sau mãcar o sutã de
grame de cafea tare pentru ca cititorul sã reziste lecturii pânã la capãt, sã nu-l apuce
durerile de cap sau sã nu adoarmã. Cã de, dupã cum scriu unii dintre autorii de azi n-ar
fi de mirare sã se întâmple ºi aºa…

Sculptorul Radu Adrian: album retrospectiv, Editura Gimax,

Câmpulung Muscel, 2017. „Radu Adrian este autorul a 28 de sculpturi

monumentale în piatrã, marmurã ºi bronz, amplasate în parcuri ºi spaþii

publice din opt localitãþi din þarã. Dintre acestea, unele sunt de o importanþã

civicã indiscutabilã: Basorelieful de la Mausoleul Mateiaº închinat eroilor

din Primul Rãzboi Mondial, Câmpulung Muscel (1984-1985, piatrã),

Monumentul lui Dinicu Golescu, Câmpulung Muscel (1994, marmurã)...”

Imagini din colecþiile Milica Dan ºi Mihaela Negrilã

Idei de publicitate literarã

Emil Talianu, Personalitãþi din localitãþi giugiuvene, Editura Amurg

sentimental, Bucureºti, 2017. Pentru a spori bogãþia þinutului vlãºcean era

necesar a se scoate la lumina cunoaºterii marile personalitãþi care s-au

nãscut în aºezãrile din aceastã vatrã de þarã, binecuvântatã de curgerea

linã a legendarului Argeº.
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SUD, PÂNÃ LA CAPÃT

AFLAÞI DESPRE MINE

Aflaþi despre mine cã o duc foarte singur

ca un tren fãrã cale feratã ºi gãri

cã o duc în beþie de toamnã-mpuºcatã

cu arome de struguri putrezind lângã nãri

ceea ce vã doresc câteodatã ºi vouã

când de dorul cuvintelor voastre mai zac

ºi când raniþi de lacrimi îmi apasã orbita

când m-ameninþã noaptea cu pedeapsa sã tac

aflaþi cã salcâmul din stânga grãdinii

creºte orb ºi bezmetic în braþul meu stâng

am în degete frunze prelungi ºi amare

sã n-am dreptul sã uit ºi sã plâng

îmi împresurã somnul cuvinte pierdute

o limbã de greieri uciºi în eter

n-am cu cine gusta luciul verbelor rare

n-am cu cine iubi o bucatã de cer

încolo e bine, ca într-o ranã

în care înoatã durerea mereu

e ca într-o floare hrãnitã de vinul

acestor þinuturi unde toamna ºi eu

ardem scrisorile ce nu vor fi scrise

precum ºi iubirile ce nu s-or iubi

aflaþi despre mine, uitaþi despre mine

cãci fãrã de mine mai singuri veþi fi.

BALADA ANILOR

Câþi ani ai, soldat, m-a întrebat

zâmbind, comandantul cel mare?

ªaptezeci, domnule, sã trãiþi

i-am rãspuns ºi mi-a venit a plecare

ºi mi-a venit a urla ca un lup

ºi mi-a venit a uita, a minþi

a nu mai iubi, a trãdare

ªaptezeci, domnule, sã trãiþi

acum când nu ºtiu cât mai este

respir greu în aceastã baladã,

în aceastã unicã ºi scurtã poveste.

Aº mai vrea doar atât, un rãzboi

crud, total, ca o dragoste oarbã

sã înving ºi sã mor pe o cruce de deal

învãlit într-o toamnã sudistã ºi grea

mirosind a oman ºi a nalbã

Fãrã vârstã sã fiu, fãrã grai, fãrã bani

dar rãzboiul acela sã fie mãcar

un rãzboi de o sutã de ani

DE ZIUA MEA

Du-mã, domnule, în Piaþa Obor

Bucureºtii miros a toamnã

a ploaie ºi-a periferie de veac

a început octombrie - înseamnã -

du-mã, domnule, în piaþa de flori

sã privesc un deal de crizanteme

galbenul turcit al stemei lor

sã-mi îngroape vechile poeme

du-mã, domnule taxi vãrgat

cãtre vinul mânios ºi dulce

ca un sânge tânãr, rãsculat

care-n vise vrea sã mi se culce

sunt dator un chef de ziua mea

cu uitãri ºi cântece de-amor

du-mã e octombrie acum

de vânzare-n piaþã la Obor

BALADA TIGRULUI

În mine dormea ghemuit,

cu botul pe labe, sclipea

sângele pe dinþii lui albi

îi urca pânã-n ochii reci

ca niºte stele fixe ale sudului

în mine urla el rãguºit

numai noaptea când încep vânãtorile

când popoare de victime, cuvintele

danseazã oarbe pe spinarea câmpiei

În mine aºtepta el, strãin de mine

sã-ºi împlineascã furia ºi pofta

iatã-mã, oameni, jupuiþi-mi pielea

ºi veþi gãsi înãuntru un tigru

flãmând ºi neînduplecat

îl veþi ucide sau îl veþi iubi

va fi iertare sau va fi pãcat

CA O VÂNÃTOARE

Tu eºti lancea tinereþii mele

cu tine am vânat iluzii ºi mari animale,

feline sãlbatice, tigri ai visului

cu tine m-am apãrat când eram cãpitan

de pazã la porþile Paradisului

Tu eºti coasa ierbii mele de leac

încã de când eram nebun ºi sãrac

tu eºti capcana divinã a gândului

la capãtul de sus al pãmântului.

Eºti pasãrea care mã duce

cu aripile în formã de cruce

la care mã rog, care mã bântui

numai prin tine vreau sã mã mântui

NIMENI

Dimineaþa când se crapã de ziuã

când cerul s-a golit de stele

ºi somnul nostru de vise e tot gol

bate cineva la poarta dinspre grãdinã

cineva cu degete ude de rouã, cu un chip

care aproape nu se vede

mã scol din patul de sub dud ºi vin

sã rãspund, sã aflu vreo veste rea

omul întreabã de tata, îi spun

Omule, tata nu-i acasã, e dus

Întreabã de mama, aceeaºi spusã

Nici mama nu-i acasã, e dusã

cu altcineva nu vrea a vorbire

pe mine nu mã mai ºtie nici vântul

eu, fugitul din patria copilãriei mele,

eu, însinguratul ºi pãrãsitul

mã întorc în grãdinã, aceeaºi iarbã,

aceiaºi caiºi delicaþi, aceiaºi aspri pruni

lângã mine doar lãtratul lui Jar

dar fãrã trup, cã ºi el a plecat

sã-i pãzeascã pe-ai mei, pe unde s-au dus

în Þara de Dor ºi-n Þara de Sus

Adorm, iar aud o bãtaie în poartã

sã mã trezesc nu mã lasã

spun fãrã cuvinte, numai cu lacrimã

Nu-i nimeni, nu-i nimeni acasã...

Nicolae Dan
Fruntelatã

Victoria Milescu

(din Antologia 101 poeme: Aflaþi despre mine,

în curs de apariþie)

SCRIU CU BUCURIE

Scriu cu bucurie despre tristeþe

despre trecerea clipelor

cu ºenilele lor nevãzute

prin carne, prin oase

timpul trece, petrece ºi

îºi ia din mine ca dintr-o livadã:

inima ajunsã la maturitate

ochii numai buni de stors lacrimi dulci

el nu uitã niciodatã nimic

mai ales sã dãrâme

ce construisem din greu

scriu cu bucurie despre plecarea verii

în mijlocul petrecerii

pe care nu vreau s-o stric

prietenii râd, beau, danseazã

nu ºtiu ce ne leagã: vinul ori sângele

timpul mã îmbãrbãteazã: ai încredere, ai încredere

când mã împinge prin fereastra deschisã

convins cã voi nimeri în piscinã.

PLOAIA

Ploaia umblã pe strãzi

în pielea goalã

izbeºte cu pumnii de apã în ferestre, în porþi

îmbrãþiºeazã la întâmplare

bãrbaþi, femei, lucruri de toatã mâna

o dezmãþatã, spun cei mai mulþi

printre copacii uzi pânã la mãduvã

pânã la viermele neadormit

n-au cum s-o opreascã

nici oamenii de ordine ai universului

nici politicienii

nici poeþii, visãtorii

încercând sã o prindã în laþul

unui vers la fel ca ea

crud ºi rebel

ploaia îmi intrã în casã

se scufundã în lacrima mea multã

ºi nu mai iese la suprafaþã.

GRÃBIRE

Când pleci grãbit

sã-þi cumperi o pâine ºi o sticlã de lapte

cu sângele în dezordine

ºi creierii rãvãºiþi de vântul verde

al primãverii venite iar prea devreme

brusc îþi iese în cale

iubirea vieþii tale

o recunoºti de departe, strigi

dar ea se uitã în altã parte

grãbindu-se la rândul ei

spre cineva, spre ceva nevãzut

amestecându-se în mulþime, topindu-se

în forfota oraºului, ºi el

îmbrãcat la repezealã, cu strãzile pe dos

cu turnurile desperecheate

sub un cer noros respirând sacadat

descheiat la toþi îngerii...

TREZIE

Ei mã þin treazã

revãrsându-se pe strãzi

ca boabele dintr-o cutie magicã

ducându-se zi ºi noapte oriîncotro

oameni de toate vârstele ºi îngrijorãrile

mã þin treazã inimile verzi ale frunzelor

bãtând în ferestrele zgribulite

ºi salcia galbenã a milionarului de vizavi

ºi câinele haski al vecinului

ce-mi rupe mãnuºa vrând sã-mi sãrute mâna

ºi maºina poliþiei, a smurdului

gonind cu tânãrul rãnit

ce se þinea încleºtat de ierburile cu sãmânþã

de animalele cu copita despicatã

mã þine treazã pasãrea ce intrã prin fereastra deschisã

ºi îmi furã felia de cozonac

mã þine treazã cafeaua tare cu coniac

bãutã într-un restaurant cu o bãtrânã la masã

ce presãrase coji de portocale în urmã

sã gãseascã drumul înapoi spre casã

dupã al ºaptelea rãzboi mondial

sunt treazã

alãturi de cel ce bate cuie în talpa cerului

în mijlocul gheþurilor plutitoare

în fapt, lacrimile singurãtãþii plecate de acasã. 
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Ina Florica
Popa –

dublu debut

Olteanca Ina Florica Popa

debuteazã curajos, cu douã cãrþi

deodatã; ambele de poezie,

apãrute în anul 2014, în Editura

„Mantaua lui Gogol”, Bucureºti. Întâmplarea îmi aminteºte de o

alta, similarã, numitã pe atunci fenomen, care a impresionat opinia

literarã (scandalizând, chiar, anumiþi diriguitori ai culturii). S-a

petrecut, dacã-mi amintesc bine, prin anii ’70 ai secolului trecut.

Matei Gavril, un tânãr mai puþin temperat, a debutat (prin concurs)

la douã edituri diferite, cu douã cãrþi de poezie semnate Matei

Gavril, una, ºi Matei Albastru, cealaltã. Obºtea scriitoriceascã l-

a numit, de atunci, Matei Gavril Albastru – nume cu care, nu este

exclus, chiar sã fi ºi semnat uneori.

Dar sã ne întoarcem la tiza lui de peste veac ºi sã cercetãm cele

douã volume de debut… simultan.

Volumul Dincolo de lacrima verde este un act temerar când,

prin „hãþiºul liric” actual, „încearcã sã-ºi croiascã propriul sãu

drum poeta Ina Florica Popa, a cãrei poezie nu numai cã este

frumoasã, fermecãtoare, dar ºi elegantã precum pasul unei

domniºoare ce coboarã Dintr-o frunzã verde, palã, Dintr-o

înserare-n searã, Dintr-o pasãre amarã…” – dupã cum o

apreciazã, recomandând-o, scriitorul Mihai Haifa Traista, în

succinta postfaþã.

Iubirea, viaþa, moartea, suferinþa par a fi temele predilecte ale

poetei, abordate nu atât cu „eleganþa pasului de domniºoarã”, cât

mai ales cu maturitatea femeii care iubeºte plenar, temându-se de

o eventualã pierdere. Iatã cum debuteazã aceastã iubire: Adun în

palmã nisipul din urmele paºilor tãi / Îl ud în fiecare searã cu

lacrima ploii / Poate vei creºte din el. / Aºtept noaptea sã aud

cum înfloresc / Visele din boabele de nisip. / Adorm cu ochii plini

de tine / ªi mã trezesc scãldatã de roua privirilor tale. / Alung

dimineaþa ca sã vinã seara / Sã vãd urma paºilor tãi crescutã în

mine. („Urma paºilor tãi”). Bobul de nisip se amplificã în dunã

frãmântatã de vântul fertilitãþii, doritoare de oaze verzi ºi rãcoroase,

înmiresmate: Miros a tine / Frãmântat / Când mã înfloresc /

Mâinile tale / ªi mã înalþ / ªi mã cobor / ªi mã nasc / Pentru a

câta oarã, / Înfloritã. („Înfloritã”). Sau: Îþi fur un sãrut / ªi-l

ascund în sân / Muºc din el / Sã-mi satur trupul / Înfometat de

tine / Legatã la ochi / C-un ºirag de stele / Desenez Raiul

(„Desenez Raiul”). ªarpele îndoielii se strecoarã, însã, chiar ºi

printre cele mai sigure „cazemate” ale iubirii: Te strecori în

somnul meu ºi-mi atingi cu pleoapele visele / Sufletul meu e o

harpã ce aºteaptã / Sã fie atinsã cu fiecare zbatere a gândului

tãu / Mi-e teamã cã într-o searã vei uita sã vii / Atunci durerea

somnului are sã-mi ucidã visele / Iar inima mea va rugini

plângând albastru / Pe coapsa harpei cu coarde roase de nesomn

(„Plângând albastru”). Îndoiala capãtã chipul tulbure al unei

realitãþi nedorite: Þi-am adus / Mãrgãritare pe gene / Ca ºi când

/ Þi-ar pãsa / Aºez gândurile pe raft / Poate / Vei dori sã le

rãsfoieºti / Îþi las semn de carte / O lacrimã / Tulburatã de verde

(„O lacrimã tulburatã de verde”). Ca-n orice iubire adevãratã,

finalul este previzibil: Rãnitã de luminã / Îmi lecui rãnile / Privind

/ Cu ochii închiºi / Imaginea ta / Rãstignitã pe suflet („X”).

Celelalte poezii ale Inei Florica Popa exerseazã idei despre

viaþã, moarte, întâmplare – multe cuprinse într-un halou filozofic

(Aud muguri înflorind; Încerc durerea cu degetul; Aºtept undeva,

cândva; Rup durerea în fâºii; Ridic statui umbrelor; Universul

timpului meu). Moartea beneficiazã de un tratament special: ªtiu

/ Cã în mine / Locuieºte moartea; / Seara / Se plimbã / Ca o

cocotã, / Ziua / Se-ncuie-n mine. / Îºi plãteºte / Chiria / La timp,

/ Rãsfoindu-mã / Fãrã / Sã mã citeascã („În mine locuieºte

moartea”).

*

Volumul Anotimpul cuvintelor se circumscrie aceleaºi

tematici – variaþiuni pe aceeaºi temã, cum se zice, dar cu tonuri

diferite, note împurpurate de lumina altor zori. O suitã de solfegii

ca un preludiu al iubirii, bucuriei (împlinite) ºi melancoliei

(singurãtãþii). Citez: Îþi aduc luna / lângã tâmplã / ºi / te rãtãcesc

/ în nopþile mele / fãrã dimineþi // Sãrutul tãu / are / gustul /

curcubeului („Gustul curcubeului”); Sunt / în ochiul tãu stâng. /

iubirea, / alãptatã / de ochiul drept / întinereºte drumul / spre

mâinile tale. // Trepte de luminã / sub paºii albi / ai nopþii /

îndrãgostite („Noapte îndrãgostitã”); Noaptea miroase a cântec.

/ Iau luna în mâini / sã-þi caut chipul. / Stelele alunecã prin timp

/ reinventându-te. / Adun dimineþi risipite / ºi / miroase a iubire.

// Locuiesc într-o pasãre / ce stã / rezematã-n infinit. (Noaptea

miroase a cântec); Eu, / în întunericul / umbrei mele / aºtept /

sãmânþa / care va cãdea / înãuntrul meu / locuindu-mã. // Atunci

/ vei fi stãpân / pe visele mele. („Stãpân pe visele mele”); Ne

închidem / într-un cuvânt de chihlimbar / întors / din adâncul

durerii neîncepute. / Pasãrea singurãtãþii / a împrumutat aripi

speranþei / iar / umbra neînsoþitã a minelui / s-a cuibãrit / în

tãceri îndrãgostite. / Sufletul strigã în mine / neauzit // Afarã /

miros de soare. („Tãceri îndrãgostite”); Scoici verzi / mi se lipesc

/ de tâmplã / ascultându-mi / þipãtul / încorsetat în tãcere. //

Înserare / peste / ochii-orhidee. („Înserare”); Amfore de luminã

/ pe drumul sufletului / încãtuºat / de doruri. // Miresme de

ambrã / se lovesc / de ziduri / sãrutându-mi / trupul / ostenit de

cuvinte. // Mã odihnesc / pe sunete / de stele cãzãtoare. („Sunete

de stele cãzãtoare”); Paºii / ce se opresc / lângã / umbra mea

tânãrã / mã îndepãrteazã / cu gesturi strãine / de tâmpla

rãsãritului. // Ochiul însângerat, / mâna care plânge, / eu, /

dezgolitã de amintiri, / caut / un alt început / înlocuind tãcerea /

cu sunetul cuvintelor. („Dezgolitã de amintiri”).

Când tandrã, îndrãgostitã de viaþã, când severã, ca un tãiº de

Toledo în teacã de pluº, adesea îngânduratã ºi întristatã de opreliºti

ºi dezamãgiri, niciodatã învinsã, mângâind cu încredere un mugur

de speranþã, poeta Ina Florica Popa îºi scrie, cu eleganþã ºi talent,

o interesantã biografie liricã.

Frumoase cãrþi de doamne ºi domniþe

Ion STATE

Jurnalul roºu (VI)
Miner la Godeni

1 aprilie 1956. Trebuie sã plec în concediu pentru 15 aprilie.

Copiii nu mai ºtiu cum sã-ºi facã planuri de bucurie cã acum o sã

meargã la Godeni, cu mine, fãcându-ºi fiecare plan de acþiune,

cum sã-ºi petreacã mai frumos timpul pe acolo.

14 aprilie. În sfârºit astã searã plecãm. Bucuria e de nedescris

pentru cei mici. Nu trebuie sã trec cu vederea cã ºi noi, cei mari,

avem oarecare înclinare spre bucuria lor.

15 aprilie. Am ajuns la Schitu Goleºti la ora 9. Ne-a aºteptat

Maica cu cãruþa. Au fost clipe de mare bucurie ºi emoþie când ne-

am revãzut. Timpul e aºa de frumos. Când am sosit în sat, toþi cei

care ne-au întâlnit ne-au arãtat bunãvoinþã. Numai de n-ar fi ca

evreii care în duminica de Florii au primit pe Hristos cu ramuri

de mãslin, iar joi l-au condamnat la moarte. În acest concediu am

pus la punct o parte din gospodãrie. Între altele am hotãrât sã mã

transfer cu serviciul la mina din sat.

5 mai. Am serbat sãrbãtorile de Paºte la Godeni cu toþi

copiii, afarã de Dorina. Am avut o mulþumire ºi o plãcere deosebitã,

nu ca parte materialã ci sufleteascã.

12 mai. M-am reîntors la serviciu frãmântând zi de zi cum aº

putea mai bine a pune lucrurile de acord ca transferarea mea sã

nu facã o rupturã în activitatea de familie. Ne punem în situaþie

grea rezolvarea favorabilã a cererii în cãsãtorie a Dorinei de cãtre

Gigi Voicu, deoarece posibilitãþile sunt prea mult reduse. Dar

totuºi trebuie sã gãsim o ieºire. Elvira e în pregãtirea pentru

proiectul de diplomã. Trece printr-o perioadã de grele încercãri,

nu din punct de vedere ca pregãtire profesionalã, ci are lipsuri

materiale imense. Nu are zile de-a rândul un leu pentru cheltuieli.

De aceea cu mari eforturi poate sã-ºi procure o masã sumarã pe

zi, restul rãbdare.

1 iunie. Din nou nori negri ºi grei s-a aºezat în familia

noastrã. Marioara e aici la Bucureºti. Boala care pe cei ce îi

prinde în majoritatea cazurilor nu-i iartã ºi-a fãcut loc într-o formã

nu aºa periculoasã în plãmânii ei. Dr. Tãnãsescu i-a prescris un

tratament pentru care trebuie sã meargã în fiecare zi la Mogoºoaia.

Dar ca sã putem preveni efectele bolii trebuie bani ºi iar bani.

Copiii, adicã Mariana ºi ceilalþi mai mici ca ea sunt la Godeni în

situaþie grea fãrã de nici unele. Sunt demoralizat complet. Nu vãd

niciun mod de a ieºi din acest impas. Pe lângã neajunsul cã nu

avem bani suficienþi pentru procurarea de medicamente ºi hranã

necesare Marioarei, s-au îmbolnãvit ºi Nelu ºi Ada de congestie

pulmonarã. Am împrumutat bani de la mai mulþi prieteni ºi am

procurat medicamentele necesare copiilor ºi o parte pentru

Marioara.

28 iunie. În urma tratamentului sumar fãcut, Marioara pleacã

la Godeni cu copiii, Nelu ºi  Antoaneta, dar nerefãcutã ci bolnavã.

Nu vrea cu niciun chip sã mai stea fiind în orice moment

frãmântatã de situaþia copiilor de la Godeni.

10 iulie. Azi am primit corespondenþa cu transferul de la

Mina Godeni. Sunt la o rãscruce. Trebuie sã fac o cotiturã

importantã în viaþa noastrã de familie. Îmi pun de prim ordin

ipoteza cã voi avea neplãceri în sat pe cãi politice. Din alte motive

nu am niciun motiv a mã teme. În sfârºit mã hotãrãsc ºi-mi fac

demersurile necesare la ITB, unde nu am întâmpinat greutãþi.

Am fost servit cu multã amabilitate de cei în drept ca d. Mazilu de

la Cadre, Emil Bãrcãnescu seful staþiei, Gavrilescu ºeful gospodar,

Iuga, referent ºef ºi alþii. Cu toþii regretã plecarea mea din

întreprindere. ªeful gospodar îmi spune: „Tov. State nu avem

voie a da transfer nimãnui, dar având în vedere situaþia

excepþionalã a d-tale ºi modul cum ai ºtiut sã-þi faci datoria,

trecem peste orice ºi-þi dãm curs favorabil.”.

12 iulie. Ultima zi de lucru ca vatman la ITB.

14 iulie. Am plecat la Godeni cu Marioara care venise cu o zi

mai devreme. Deºi azi împlinesc un vis pe care-l nutresc de ani,

totuºi o absenþã mã obsedeazã – parcã merg în necunoscut. La

ora 10.30 am sosit la casa noastrã dupã o lipsã de 17 ani, iunie

1939 – iulie 1956. Dupã douã ore am fost chemat la minã de

cãtre inginerul ºef Ciucã. Am fost primit cu încredere ºi curiozitate,

cum eu, un conducãtor de tramvai voi putea satisface cerinþele

serviciului de dulgher subteran. Din prima zi inginerul ºi-a

manifestat încrederea cã voi corespunde.

17 iulie. Azi am fãcut formele necesare pentru angajarea prin

transfer la Exploatarea Godeni. Am început organizarea muncii

în gospodãrie. Au început greutãþile frecvente din lunga lipsã a

noastrã de aici. Ne mângâiem cã avem o viþicã, porc, pãsãri ºi un

stup cu albine. Copiii se întrec care sã ducã viþica la pãscut. Nelu

e cel care se crede cã lui îi revine aceastã muncã.

1 august. A venit ºi Iulicã la insistenþa noastrã de a lucra la

atelierul mecanic de la minã, unde a ºi început serviciul la 15

august. Suntem aici toþi afarã de Dorina. Sunt multe lipsuri ºi

greutãþi pe care le învingem în oarecare mãsurã.

1 septembrie. Marioara se duce la Bucureºti, unde gãseºte o

situaþie foarte neplãcutã creatã de Dorina, prin faptul cã ºi-a

început viaþa de familie cu mult înainte de a face oficialã cãsãtoria,

lucru pentru care noi pãrinþii ei e o decepþie pentru tot restul

vieþii, indiferent cum îi va fi norocul în cãsãtorie. Nu ne-a supãrat

alegerea partenerului ei pentru cãsnicie, ci nerespectarea regulilor

de bunã cuviinþã faþã de familie ºi de cunoscuþi. Trebuie sã scriu

aci pentru posteritate cã am simþit o mare ºi foarte grea durere

aflând de nesocotinþa cu care Dorina a trecut peste cuvântul

nostru de pãrinþi, peste demnitatea ei de domniºoarã, fãrã a avea

tãria de a trãi zilele frumoase ºi plãcute ale tinerilor de a se

cãsãtori ºi a avea serbarea nunþii în mijlocul familiilor, a prietenilor

ºi a cunoscuþilor lor. Am iubit ºi am avut o înclinare deosebitã

pentru Dorina, nu m-aº fi aºteptat ca ea sã calce peste aceste

simþãminte ale mele, deºi o consider ºi mai departe copilul meu,

totuºi nu-mi pot manifesta ataºamentul ºi încrederea mea. Elvira

îºi omoarã timpul în partida lui Ion Ghinea (Zbârnã). Nu vedem

bine acest lucru. Cred cã mai târziu îi va aduce neplãceri.

23 septembrie. Azi serbez aniversarea zilei de naºtere: 1912-

1956. Am fost la serviciu, deºi e duminicã. A venit de la Bucureºti

Dorina cu Gigi Voicu, prezentându-se ca soþii Voicu, deºi nu

aveam certitudinea a crede acest lucru, nu ne-am mai postat contra.

Printre altele, am înþeles cã între Elvira ºi Dorina se întreþine un

scandal permanent întreþinut de faptul cã Elvira nu considerã

cãsãtoria Dorinei ca atare. Sunt mereu supãrat de aceste ieºiri ale

copiilor care se adaogã la supãrãrile familiei, în special la aceea

cã Marioara e din ce în ce mai grav ºi nu poate absolut a se trata.

Nu ºtiu cum va fi mai târziu. Mã tem de o zi grea, grea de tot. Am

trecut cu vederea succesul Marianei la examenul de admitere în

clasa a VIII-a la ºcoala de culturã generalã ºi succesul nostru de

am putut aduna cele trebuincioase de o duce la internat, taxe etc.

ºi ziua de 15 septembrie când au început copiii ºcoala. Am simþit

o bucurie cu toþii cã încã un an ºcolar am reuºit sã-l înceapã

copiii. Mariana, în clasa a VIII-a la Liceul Dinicu Golescu din

Câmpulung, Aurelia în clasa a III-a ºi Nelu în clasa I la Godeni.

E al ºaisprezecelea an de când toamna îmi pregãtesc copiii pentru

ºcoalã. Elvira e la Bucureºti, în cãutare de serviciu, promisiuni

multe dar realizãri zero.

1 noiembrie. Elvira e pe punct a fi angajatã la Min. Ind.

Uºoare, Secþia Proiectãri, dar iar deziluzii, totul se spulberã ca

un castel de cãrþi. Mariana s-a încadrat în ºcoalã ca unul din

elevii fruntaºi. Ne aduce bucurii. I se acordã semi-bursã, ceea ce

înseamnã o jumãtate din întreþinerea ei în internat. Marioara,

veºnic bolnavã, amânã zi de zi începerea tratamentului pentru

veºnicul motiv, banii. Nu ºtiu unde va ajunge cu boala ei. În

materie de stare economicã a familiei – relativ mai mult slabã

decât bunã.

10 decembrie. Am tãiat porcul din lipsã de hranã pentru el,

nu e porumb.

17 decembrie. În sfârºit, Elvira e angajatã la Electromagnetica

Bucureºti, lucru care ne-a adus multã bucurie dat fiind felul de

viaþã care-l duce, pe care eu nu-l pot descrie aci fiind pentru mulþi

ceva fantastic. Am cãutat ca în limita necondiþionatã sã-i trimitem

alimente. În sfârºit a sosit ºi ziua de Crãciun.

24 decembrie 1956. Am cãutat sã-i bucurãm pe toþi copiii

noºtri. Îngerul a adus pomul de iarnã pe care Mariana l-a împodobit

cu mult gust ºi în sfârºit în astã searã a sosit mult aºteptatul Moº

Crãciun, obosit trudit, cu sacul cu daruri, ca sã acopere ºi lipsa

de anul trecut, când, din motive lesne de înþeles pentru cei mari,

nu a putut veni. La aceastã mare bucurie pe lângã copiii noºtri a

luat parte ºi Dorel cu sora mea ºi soþul ei, cumnatul Godea.

(Va urma)
(Notele aparþin prof. Corneliu State)
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CÃRÞILE  SUDULUI (VI)

„Ploile sunt

lacrimile poeþilor”

Regãsesc cu bucurie cele trei

poeme publicate în urmã cu un

an în paginile revistei Sud (nr.

11/12, 2016) de cãtre Victoria

Milescu în cuprinsul noii sale cãrþi Deriva sentimentelor (Editura

Beta). E vorba de Poeþilor noºtri (p. 83), Impactul toamna (p.

52) ºi Scriu („scriu în toamna bãtrânã ºi rarã” – p. 104) care-mi

stârniserã interesul prin sublimata lor melancolie ºi pe care le

aflu acum în compania altor câtorva zeci de poezii atinse de

aceeaºi stare asceticã, coordonatã esenþialã a meditaþiei lirice.

Convinsã, precum

legendarul rege

Solomon cã „viaþa

noastrã va trece ca

umbra norului ºi se va

risipi ca negura pe care

o alungã razele

soarelui”, Victoria

Milescu crede totuºi cã

poezia se poate sustrage

acestei uitãri erozive ce

ameninþã însãºi

civilizaþia omeneascã.

Mesajul ei, pornit din

m e t r o p o l a

dâmboviþeanã este legat

de invulnerabilitatea

poetului cãci, „prin el

gloanþele impostorilor,

detractorilor / nu trec, el

trece prin secole / prin ochiul de sânge ºi foc al cititorului / rãmas

singur la masa de joc / poemul se iscãleºte pe pielea crudã a zilei

/ trasã în grabã pe micul paris / integrându-se cu succes în marele

haos / efemer ºi perpetuu...”

Scriind cândva despre antologia Poezii ºi poeme metafizice

din secolul al ºaptesprezecelea: de la Donne la Butler a lui

Herbert J. C. Grierson, T. S. Eliot arãta cã atunci „când mintea

unui poet e pe deplin pregãtitã pentru truda ce o depune, el

amestecã tot timpul experienþe disparate; trãirile omului de rând

sunt haotice, fãrã ordine, fragmentare. El se îndrãgosteºte ori îl

citeºte pe Spinozza, iar aceste douã experienþe sunt strãine una

de cealaltã, n-au legãturã nici cu zgomotul maºinii de scris, nici

cu mirosul hranei; în spiritul poetului aceste disparate trãiri ajung

mereu la formarea unor noi entitãþi”.

Cine citeºte cu atenþie poemul Efemer ºi perpetuu (un titlu ce

exprimã el însuºi contrastul unor „trãiri disparate”) din care

tocmai am citat mai sus finalul, poateînþelege cã dacã poeþii

englezi ai secolului al XVII-lea analizaþi de T. S. Eliot „posedau

un mecanism al simþirii ce putea devora orice tip de trãire” ºi în

secolul XXI existã astfel de autori ce folosesc cu succes „asocierea

neaºteptatã ºi contrastantã” a unor elemente eterogene „asamblate

într-o unitate sub imperiul minþii poetului”. Mãrturie poate depune

un poem precum Oraºul, tentacular: „Un bãrbat cântã la harpã

/ în mijlocul strãzii / trec maºini, tramvaie, bicicliºti / prin

acordurile rare, diafane / o pasãre coboarã ciugulind corzile

înroºite / corzile oraºului tentacular vibrînd / sub forfota miilor

de oameni / absenþi sau prezenþi la propria resuscitare / unii se

opresc în faþa bãrbatului cu chip de vultur / în faþa femeii cu chip

de meduzã / vulcanul izbucneºte din te miri ce / într-o limbã

necunoscutã / cei mai mulþi îºi continuã drumul spre moarte.”

Debutând editorial într-o antologie a Cãrþii Româneºti alcãtuitã

de infailibilul editor care a fost Mircea Ciobanu, (Prier, 1988),

Victoria Milescu a publicat – dupã 1990 – un impresionant numãr

de cãrþi, unele în ediþii bilingve ºi a tradus din propria-i poezie

(în limba englezã) dar ºi din autori ai unor cãrþi de povestiri ºi

poveºti pentru copii. Titlurile sunt incluse în fiºa de creaþie pe

care Victoria Milescu o tipãreºte la finalul volumului de faþã,

neuitând sã-i aminteascã pe numeroºii comentatori ai poemelor

sale, critici ºi jurnaliºti care au zãbovit cu colegialitate asupra

unui univers liric cuprinzãtor ce poate fi sintetizat de poemul ce

închide Deriva sentimentelor: „Sufletul urcã spre cer / trupul se

cufundã în pãmânt / dar eu / rãmân printre / florile de liliac /

printre macii câmpiei în varã / printre iriºii celor ce m-au iubit /

ori m-au condamnat / cunoscuþi ºi necunoscuþi / ºtiuþi sau neºtiuþi

/ îmblânzitori de dureri / bijutieri ai vrajbei / venele mele cautã /

fluturã-n vânt pânza sângelui spre depãrtãri / sunt aerul / mai

mult de-atât nu pot fi...” Un poem ce mi l-a readus în minte pe

autorul lui Prufrock ºi al Þãrii pustii: „Poezia nu înseamnã o

eliberare a emoþiei, ci o eliberare de emoþie; nu este exprimarea

personalitãþii ci eliberarea de personalitate. Dar, fãrã-ndoialã,

doar un om cu personalitate ºi emoþii ºtie ce-nseamnã sã vrei sã

te eliberezi de ele...”

Un posibil rãspuns la judecata criticã a lui Thomas Stearns

Eliot îl putem afla deci aici, într-o carte scrisã în graiul pe care

marele poet anglo-american s-ar putea sã nu-l fi auzit vreodatã,

dar care existã în aceastã constelaþie a limbilor de pe planeta

Pãmânt ºi pentru a permite imaginarului sã se dezvolte

cuprinzãtor: „Pe vremea când / umblam îmbrãcatã-n argint / în

alge, în frunze fosforescente / prin cerul vast cu pãsãri opalescente

/ pe vremea când aveam sânge cald / ºi rãni chemând mâna ce m-

a rãnit / pe drum de fum, prin nori de pãmânt / pe vremea când

aveam glas / ºi dãnþuiam rostogolindu-mã / printre lacrimile de

stâncã / spre steaua polarã cu gurã de lup...” – iatã o posibilã

dilatare a închipuirii, pe care poeta o practicã dezinvolt ºi subtil.

„...qui ante nos in mundo fuerunt...”

S-ar putea ca poezia patrioticã româneascã, ale cãrei origini

populare ori culte sunt bineºtiute, sã-ºi afle un nou punct de

inflexiune într-o elegantã plachetã, de nici cincizeci de pagini, pe

care Vladimir Udrescu a publicat-o în 2017 la Tipo Moldova

(colecþia Bibliofil) sub forma unui lamento al istoriei scurse pe

meleagurile spiritului naþional, aflat înlãuntrul ºi împrejurul þãrii

numitã România. Ancoratã în douã citate din Vasile Pârvan („De

când ne-a lãsat Roma singuri, numai cu focul de urã, de jur

împrejur am trãit”) ºi Nicolae Iorga („Noi nu suntem înconjuraþi

din toate pãrþile de

prieteni”) cartea aceasta

reprezintã un mod

surprinzãtor de a pune în

discuþie unele din

ecuaþiile nerezolvate ale

istoriei. Autor pânã

acum al unor volume de

poezie (Scot cavaleria,

33 de poeme cavalereºti

ºi dolor) editate la

Brumar-ul timiºorean

atât de prielnic poeþilor

noºtri de azi, Vladimir

Udrescu s-a afirmat ca

un scriitor format în albia

avangardei ºi care – cum

admirabil confirmã cel

mai pertinent comentator

al sãu, criticul literar Ion

Papuc – „utilizeazã un

lexic neutru, mai degrabã livid, nu rural ci întotdeauna citadin,

intelectual fãrã ostentaþie, neologistic la zi. Marea lui performanþã

þine de modul în care intercaleazã în text abstracþiunile, conceptele

chiar, pe care personificându-le le îngroapã în carnalitatea

poemului. ªi mai presus de toate stã veghea poetului, veghea

fantasticã pentru ca nici un cliºeu lexical, nici o inerþie a cuvintelor

sã nu se strecoare în poem.”

Citarea – chiar ºi la întâmplare, ceea ce nu va fi cazul – a

versurilor din noua plachetã confirmã acest areal de simþire liricã

percutantã. Fie cã este vorba de Balcic ori Cernãuþi, de Cetatea

Albã ori Mãnãstirea Peri, ba chiar ºi de înfiorata Moscopole,

avem de-a face cu evocãri ale unor efigii inubliabile ºi peste care

istoria a þesut scenarii diverse: „în vãzduh, doar o virgulã a

infinitului / de unde viscolul cosmic / pe istmul veacului înfloresc

migdalii / tresari / rugina-i o fãpturã / pe coasta de argint / la

Balcic” confirmã prezenþa în memoria locului a iubitei regine a

României (Kraliþa Maria, cum o numesc locuitorii de azi ai aºezãrii

marine) care ºi-a dorit somnul de veci în capela Stella Maris dar

a cãrei inimã ºi-a trãit aventura postbelicã departe de locul ales:

„la orizont, la Kaliakrya / gnoza-i cãratã-n galioane / o datã cu

inima Reginei Maria / rãsfrântã într-o lumânare...”

Într-un alt tragic punct cardinal, la Cernãuþi, poetul aflã

„porumbeºti arboroºi, asachi hurmuzachi / nistori streini sbieri ºi

sextili / traºi pe roata istoriei / de-o hulã-n dactili...” fiind vorba

deci de minunaþii cãrturari al Bucovinei, unii legaþi – precum

Ciprian Porumbescu – de militantismul societãþii Arboroasa, de

marile familii Asachi ºi Hurmuzachi ce au dãruit nepreþuite ofrande

pentru întreþinerea românismului,  de marele istoric al meleagului

Ioan Nistor ºi de scriitorul Mircea Streinu, dar ºi de harnicul

cãrturar I. G. Sbierea ori de marele filolog transilvan Sextil

Puºcariu, ctitor al Universitãþii din capitala Bucovinei. Dar poetul

mai vede „cãruþele cu fânuri ºi stele / în care culcuºea Fundoianu”,

acest „biet Veniamin” cum l-a numit Eugen Lovinescu, ce avea sã

devinã un important poet european ºi un martir pe altarul

intoleranþei secolului sãu tragic.

Legãmântul de neuitare al poetului („exilat în carapacea de sine

/ sufletul se va usca / de nu-mi voi aduce aminte de sine”) îl

conduce sã se gândeascã la locurile natale ale marilor patrioþi

români ºi al lui Paul Celan aidoma urmaºilor biblici, angajându-

se sã sufere marea durere „dacã te voi uita Ierusalime / de nu-mi

voi aduce aminte de tine / dalbã Bucovinã”.

Trecând dincolo de „arcul voltaic al mitului”, poetul

investigheazã istoria sub semnul numeroaselor sale conversii.

Astfel, poemul despre Cetatea Albã aduce în paginã „coifurile

falangelor” celor din legiunile romane fixate în garnizoanele de

la Liman petrecând A. D. 198 în castrul de varã (castra aestiva)

ºi-n cel de iarnã (castra hiberna) strãjuind „gura Nistrului”

permiþînd peste veacuri pârcãlabilor lui ªtefan cel Mare sã

croiascã „urmaºilor þara / prin brâurile crenelate”. Cetatea Albã,

pe care unii o numesc astãzi Belgorod-Dnestrovski rãmâne pentru

ceilalþi locul în care „furia mãrii urcã în nori„ cãci „norodul tot a

luat tânguire / în þara basarabã„.

Altundeva, pe locul unde fost-a mândra Mãnãstire Peri vede

cum „ca-ntr-o scenã de vânãtoare / se stinge tristeþea istoriei

nordice / a þãrii codrului”, din falnica ctitorie de cândva a rãmas

„doar un gorgan cu ierburi pitice” ce „sprijinã crucea de tablã

sugrumatã / de ploaie ºi de vânt / cu un Crist în neodihnã cãtând

în pãmânt / de pe rafturile bibliotecii academice / pic-pic se scurge

sângele Lui / în Psaltirea ªcheianã”. (Din fericire, o nouã

Mãnãstire Peri a fost înãlþatã în Maramureºul ce ne-a rãmas prin

osârdia preotului ortodox Luþaº de la Sãpânþa.)

Un drum la Moscopole îl face pe acest „poeta doctus” care

este Vladimir Udrescu sã coboare în mãruntaiele peninsulei

balcanice în care se aflã ºi Pind ºi Rodopi ºi lacul Ohrid unde

sãlaºurile armâneºti au scris istorie timp de douã milenii, pânã

când nemernicul paºã din Ianina le-a trecut prin foc ºi sabie

aleasa lor capitalã din þinutul ilir al Albaniei, astfel încât nu a mai

rãmas decât „o ciornã a vãzului” din „cetatea nimicitã / o pulbere

pe mâni”. Acolo unde „au încolþit pe latina din veac / deºert ºi foc

ºi pucioasã”.

Meditaþiile poetului pe „ruinurile” Voskopolei (celãlalt nume

armânesc al Moscopolei) ºi ale celorlalte tragice topos-uri ale

întregului spiritual ce afirmã latinitatea fundamentalã a neamului

nostru se produc într-o þesãturã culturalã de-a dreptul fascinantã,

amintindu-ne cã dacã „documentele spun cã istoria / nu se repetã

/ Dumnezeu (...) în mare mila Sa / nu crede asta / ºi spune o

poveste / despre martiri”.

Lor, legiunilor ºi cetelor de martiri cãzuþi sub ghilotina vrãjmaºã

a timpului le este dedicat acest lamento înfiorat pe care se cade a-

l citi ca pe un – în sfârºit – binevenit manual alternativ de istorie...

„Fermecãtor de bine

aratã astãzi rãul”

Apropiindu-se de ºaptezeci de ani, Dan Floricã (n. 1.01.1948)

îºi selecteazã „micropoeziile” apãrute în mai multe volume de-a

lungul ultimelor douã decenii într-o antologie tipãritã la editura

Arefeana (Bucureºti, 2017). prilej de elogiere a consecvenþei

autorului de a da expresie liricã poemului într-un vers,vãzut drept

„o pasãre Colibri pe cerul poeziei”.

Contracþia verbalã produsã în poezia europeanã sub influenþa

niponã a haiku-ului a reprezentat o reacþie pozitivã în raport cu

ispitele retorice de tip hugolian, marcând cu discreþie teritorii noi

ale sensibilitãþii. Dar, dacã aºa cum indicã profesorul Shuichi

Kato „Basho ºi alþi poeþi

de haiku  din epoca

Tokugawa aproape cã nu

menþioneazã deloc

s o c i e t a t e a

contemporanã” aflatã

„într-un proces de

degradare”, nu acelaºi

lucru se poate spune

despre unii din

p r a c t i c a n þ i i

extracontinentali ai

poemului într-un vers

(aflat adesea în forma

celor 17 silabe admise)

care þintesc voluptuos

mecanismele inerte ale

timpului lor ºi încearcã

sã le deblocheze prin

pilde ce înalþã un

veritabil edificiu al

moralei publice. Cãci, aflãm din Final, „când soarele din suflet

pãleºte, înnoptãm”.

În sfârºit, însãºi definiþia datã tipului de poezie inspirator poate

încânta orice autor ºi cititor preocupat de înþelegerea deplinã a

izvorului:

„Ce e haiku-ul? Din tona de rocã smuls / un fir de aur.”

Numãraþi-i silabele ºi dacã vã vor ieºi ºaptesprezece la numãr,

îl veþi înscrie pe bunã dreptate în ceea ce japonezii numesc atât de

frumos uta monogatari, adicã povestea poeziei...
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Marin Ifrim, nãscut la 1.12.1955, în comuna Bãlãceanu, jud. Buzãu, este absolvent al Facultãþii de Istorie, Muzeografie ºi Arhivisticã, Universitatea „Spiru
Haret”, Bucureºti. Membru titular al Uniunii Scriitorilor din România (1998). Fondator ºi redactor-ºef al revistei ,,Cartelul Metaforelor” (Buzãu). A debutat cu
volumul de versuri Spre oraºul cu un milion de ferestre, la editura Litera, 1986, urmat de numeroase cãrþi de poezie, prozã, criticã literarã, tabletã, eseu, monografie,
pamflet politic: Curentul marin (1995), Alfabet de tranziþie (1995), Însemnãri despre literatura buzoianã actualã (1996), Fotografii cu cântec (2001), Incursiuni
în viaþa unui actor. George Mihalache-Buzãu (2001), Poeme (2003), La spartul târgului ( 2004), Lamentaþii de mucava (2004), Suprafaþa lucrurilor (2004),
Scriitori buzoieni ºi scriitori din þarã (2006), Fiecare cuvânt pentru Nicolae Pogonaru (2006), Monografia comunei Bãlãceanu (coautor, 2007), Gloria localã
(2007), Portrete în bleu’Marin (2008), Trilogia efemeritãþii (antologie de prozã scurtã, 2008), Circum stanþe (2008), Nume ºi cãrþi (2009), Din capitala mondialã
a anonimatului (antologie liricã, 2011), Cântec pentru cel care se râmnicereºte (selecþie criticã din opera lui Constantin Marafet (2011), Sãptãmâna de sare
(2011), Cartelul metaforelor (2012), Scrisori din Anglia (2013), Cu vaporul prin deºert (2014), Vid reîncarnat/ Reincarnated Void (ediþie românã-englezã, 2014),
Invitaþie la vals literar (2014), Blocat în lift, spre cer (2015), Cartea Teatrului (2016), Cartea de muncã (2016), Din/spre teatru ( 2017). Despre cãrþile sale au
scris: Geo Vasile, Nicolae Bãciuþ, Radu G. Þeposu, Dan Silviu Boerescu, Dumitru Ion Dincã, Stan Brebenel, Ionel Necula, Gheorghe Postelnicu,Titi Damian, Ion
Murgeanu, Dumitran Frunzã, Nistor Tãnãsescu, Alex. ªtefãnescu, Lucian Chiºu, Dan Giosu, Ion Roºioru, Gheorghe Neagu, Nina Neagu, Alexandru Spânu,
Gheorghe Andrei, Florentin Popescu, Dorel Istrate, George Vioreanu, Gheorghe Ene, Tudor Cicu, Corneliu Vasile, Gheorghe  Coman, Ioan Vasiu, Passionaria
Stoicescu, Radu Voinescu, Ionel Necula, Magda Ursache, Ion Machidon  etc. A obþinut numeroase premii ºi diplome: Premiul revistei „Flacãra” la Festivalul
Naþional de Poezie, Oradea, 1984; Premiul „Duiliu Zamfirescu” pentru poezie, Focºani, 2004; Premiul „Salonului scriitorilor vrânceni de pretutindeni”, pentru
volumul „Scriitori buzoiani ºi scriitori din þarã”, Mãrãºeºti, 2006; Premiul ziarului „Cuvântul liber”, la Festivalul Internaþional „Lucian Blaga”, Lancrãm, 2004;
Premiul Editurii „Anastasia-Ina”, pentru întreaga activitate publicisticã, 2003; Premiul pentru cea mai bunã carte de poezie a anului 2007(Gloria localã), în cadrul
Festivalului „Le printemps des poetes” („Primãvara poeþilor”, 2007); Premiul „Opera Omnia”, Râmnicu Sãrat, 2011; Premiul ,,Dumitru Pricop” la Festivalul
Internaþional ,,Vrancea literarã”, 2017; Diplomã de Onoare a Ligii de Prietenie Româno-Sârbã, pentru contribuþii remarcabile la promovarea prieteniei româno-
sârbe, 2001; Diplomã de Excelenþã din partea Fundaþiei Academice „V.Voiculescu”, 2001; Titlul de ,,Urmaº al lui Pamfil ªeicaru”, acordat de Consliul Local

Municipal Buzãu ºi Biblioteca Judeþeanã ,,V. Voiculescu”, 2004; Diplomã de Excelenþã ºi Titlul de scriitor de onoare al oraºului Mãrãºeºti, 2006; Diplomã de Onoare din partea oraºului Hârºova, la
1900 de ani de la atestarea documentarã; Diplomã de Cetãþean de Onoare al Municipiului Buzãu, 2008; Diplomã aniversarã ,,Rotary Club”, Buzãu, 2012 etc. Inclus în Enciclopedia personalitãþilor din
România, Who is Who, 2009 etc. Este tradus în englezã, francezã, germanã, sârbã ºi italianã. Original ºi nonconformist, talentat pânã-n mãduva oaselor, Marin Ifrim cautã febricitat, în tot ce scrie, noi
teme, idei ºi formule expresive. Poemele sale marine, terestre, un tip de prozo-poeme au duioºie ºi revoltã. Au tensiunea ºi vibraþia  existenþialã generate de o nemulþumire inspiratoare. Au spiritul
protestatar specific celor ce-ºi strigã adevãrul, chiar dacã strigã în deºert, prea devreme sau prea târziu. (Victoria Milescu)

Marin Ifrim

CINEVA PLÂNGE CÂT PLOAIA

Când vreau sã citesc aproape totul, las cãrþile ºi biblioteca în urmã

ªi intru în Cimitirul Dumbrava. ªi citesc cruci. Parcã aº fi pe altã

Planetã. Ce lume. Simt fostele vieþi cum îmi trec prin vene. Citesc

Fãrã sã mã crucesc. Îmi vine sã respect rostul Morþii. E ºi ea cineva

Mai importantã decât toþi bogaþii planetei. E patroanã a liniºtii

Selenare. Citesc avocaþi, doctori, miniºtri, croitorese de lux

Citesc profesii ºi versuri pe cruce. Uneori cimitirul e plin de melci

ªi plouã. ªi se aude un fel de Mozart printre cãrãrile înguste ale

Cimitirului. Cineva plânge cât ploaia. Plâng ºi eu dintr-o solidaritate

Pe care n-o prea port cu mine. ªi citesc cruci. Uneori aprind

Lumânãri. Pe ici ºi pe colo. La cei care sunt rudã de pãmânt cu mine.

ªi citesc fãrã sã îndoi vreun fir de iarbã, vreun semn de cruce

Cu carte. Deja sunt în viitor. ªtiu cã voi fi citit mãcar pe cruce.

Semnul crucii. Singurul alfabet mai mult decât Universul. Citesc.

UNDE EMINESCU PLÂNGEA

PE UMERII SPAÞIULUI

Eºti aer pur ºi simplu, mi-e dor de tine ºi când eºti lângã mine. Ce minte

Rãtãcitã am. Nici nu ºtiu care eºti tu. Mã uit sub stele, eºti mereu

Undeva, unde Eminescu plângea pe umerii spaþiului. Doamne, ce te

Iubesc. ªi nici mãcar nu ºtiu dacã exist. Eºti aer pur ºi simplu, îmi simt

Plãmânii, ca o pasãre deasupra unui ocean interminabil. Plutesc peste

Abis, ºi vãd cerul pe dos. Eºti aºa de aproape încât îmi tremurã pielea,

Penele de înger ratat. ªtiu unde eºti ºi mã tem sã deschid ochii, nici

Lucrurile frumoase nu sunt aºa de reale. Stau ºi mã gândesc la nimic,

La alt fel de eternitate, la gândul meu mic. Dã-mi ceva de care sã-mi

Sprijin nimicul. Nu mã lãsa doar sã presupun. Oriunde privesc

Nu te vãd decât în aer curat pur ºi simplu. Cu ochii mei care nu cunosc

Decât aerul. Aceastã înãlþime infinitã a vederii. A punctului de vedere.

ÎN STELELE LUI LUCIAN BLAGA

Urmeazã sã vin pe lume. Acum sunt la mama acasã, în stele ciudate

Plin cu globule roºii ºi albe. Urmeazã sã primesc un nume. Unul de

Tatã. Sunt aºa de ciudat ºi de speriat cã nu-mi vine sã vãd lumea.

Cândva o sã înþeleg cã femeia nu e o gaurã, ci o poartã stelarã.

Acum îmi inventez plânsul. Sughiþ deja ca un luptãtor corp la corp.

O sã ºi scriu, o sã ºi citesc, o sã trãiesc în felul lumii

Din ce în ce mai prost, din ce în ce mai sfânt sau mai pãcãtos.

Din ce în ce, din mine în mine. Urmeazã sã vin pe lume ºi

Parcã nu m-aº plictisi dacã o sã tot aºtept moartea. Ca sã spun

Încã odatã: Acum sunt la mama acasã. În stelele lui Lucian Blaga,

Fântânarul busuiocului. Acum o sã scriu ºi o sã citesc...

TATA ERA DEJA O RÃDÃCINÃ

Singura mea iubitã, singurul meu doctor, singurii mei copii

Îmi spun sã mã odihnesc. Ei cred  cã am murit prea mult,

Prea devreme, prea înaintea multora. De fapt, aº putea avea

O mie de ani, douã, trei dacã nu vã convine. Sunt aºa

ªi doar atât. La vârsta mea, tata era orb precum vidul. E ca

ºi cum aº da ora exactã a dimineþii. Mã plimbam cu el într-o

cãruþã ºi mã tot iscodea unde e orizontul. Înainte, tatã, cu cal ºi

cãruþã cu tot. Era doar orizontul meu provizoriu, tata era deja

o rãdãcinã de lumânare, ceva ca rãºina din care plâng brazii.

TOCMAI ÎMI VINE ÎN GÂND O MAºINÃ

DE SCOS SUFLETUL DIN FRUCTE

Sunt aici, în locul din care cresc. ªi-n sus ºi-n jos. ªi-n toate punctele

Cardinale. Sunt doar aici, nicãieri de gãsit fãrã voia sufletului meu. Sunt

Doar aici, în inima lucrurilor, în minerale, în tot ce vine din tine

Naturã din natura mea. Nu sunt fãcut din pãmânt, nici din apã,

Nici din aer, nici emoþional. Sunt aºa de adevãrat încât mã dor

Îngerii. Vorbesc despre lucruri nepermise. Ce frumos e sã ºtii cã eºti

Certitudine. Mai ceva ca un Papã, ca sã zic pardon. Religia mea e

Viaþa. E ceva aºa de simplu ºi de repede încât se observã abia dupã

Pentru fiecare dintre noi. Cândva, în timp, un poet, un David, scria

“Eu vã iubesc pe toþi”. ªi era pe moarte. Deasupra ei. Ca ºi cum ar

Fi citit-o. Eu nu-i pot iubi pe toþi dacã nu sunt ºi eu acolo, între ei

În viaþã mineralã, fãcut mãcar apã mineralã pentru însetaþii de pe

Ultimul drum. Tocmai îmi vine în gând o maºinã de scos sufletul

Din fructe. Pentru zilele mele neterminate. Parcã aº vrea sã gust sunete

De creºtere a merelor. Tocmai sunt iubit de zile pãstrate de alþii.

Am motive sã mai trãiesc ca ºi cum aº fi pe un câmp de luptã. Lupt.

OARE VIERMELE DIN MÃR

E FOSTUL ªARPE DIN RAI?

Blocurile târgului meu îngust ar putea fi chiar o pãdure plinã de paºi ºi

Plinã de muºcate-n balcoane, plinã de fluturi, pisici, þânþari ºi din când în

Când de þipete de hiene divorþate de foame. Sunt în pãdurea dinaintea

Acestor blocuri pline de fire ºi þevi. Citesc  oraºul, ce a mai rãmas din

Frunza Evei, a mai în vârstã femeie vânzãtoare de mere creþeºti.

Acum, fosta pãdure, piaþa oraºului verde, e plinã de femei la tarabã.

Fiecare cu merele ei. Eu caut doar un kilogram de mere, doar vreo

ªapte mere, ca ºi cum aº cãuta ºapte Albe ca Zãpada în casa

Unui pitic. În ultima vreme am vãzut cã ne mor ºi piticii, pãdurile

Devin cãrþi de poeme în scoarþã de sicriu ºlefuit. Ce timpuri de neatins.

Undeva în piaþa asta verde existã ºapte Albe ca Zãpada, printate direct

Pe ochii mei de pitic în cãutare de ºapte mere, cam un kilogram.

Creþeºti. Încreþite de luminã. Cu sâmburi râzând, ca dantura Pegasului.

Oare viermele din mãr e fostul ºarpe din Rai? Altfel nu se explicã de ce,

Dupã ce acesta intrã în mãr, îºi trage o frunzã, ca ºi o uºã, la intrarea

În viermãnoºenie. Mã întreb ºi eu. Nu-mi trebuie filozofi în urechi.

Când vine vorba despre treburi din astea, îmi pot folosi piticul din dotare.

VIAÞA CUVINTELOR

Ce sunt cititorii mei dacã nu câþiva miliardari ai cuvintelor? Îmi iubesc

Cititorii fãrã sã storc rime electorale. Poemele mele iubesc ºi micii

Mei duºmani, mãrunþiºurile dintre orgolii. Aºa vor versurile mele, sã

Iubesc toate cãile unde se duc literele, toþi ochii de cititori inclusiv în stele.

Plãcerea dintre cuvinte, e ca vidul dintre stele, nefiind prea vid, ci doar

Lipsit de cãutare. Vin cuvintele pe umerii mei, în palmele mele se aºeazã

Precum porumbelul lui Noe. ªi-mi vine sã strig, în loc de pãmânt: Cuvinte!

Îmi citesc cititorii. ªi ei scriu ºi le citesc gândurile scrise direct în ceea

Ce scriu. Vorba poetului Ion Caraion: ,,am fost înlocuit”. Aºa, ca Petre

Stoica, printr-un “potop de simpatii”. Aº scrie o micã odã a cuvântului

Inclusiv în limbile maimuþelor, pentru toate junglele, pentru toþi copacii

ªi toate apele. Aº scrie ca ºi cum aº visa realitatea. Cu toate durerile ei.

Sunt aici ca sã scriu. Scriu ca sã fiu aici. ªi citesc ce gândesc cititorii mei

În timp ce eu scriu. Altfel  mi-ar fi ruºine de ei. Ãsta sã fie pãcatul meu.

Iubirea de scris. Lecþie neterminatã nici mãcar de genii. Viaþa cuvintelor!
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Cu ceva vreme în urmã primeam o veste tristã. Ne-a

pãrãsit pictorul Radu Costinescu (n. 2 iulie 1931,

Bucureºti), cel pe care îl numeam „ultimul

Bolintineanu”, urmaº din spiþa boierilor purtând numele

localitãþii noastre, care s-a stins în aceastã varã, la 25

iulie 2017 ºi a fost înmormântat în cavoul familiei din

cimitirul Bellu.

Am avut privilegiul sã-l cunoaºtem pe maestru ºi sã

discutãm în mai multe rânduri. Ne-a impresionat vila sa

de pe Icoanei 56, atelier de creaþie ºi locuinþã, pe care ar

fi dorit sã o vadã transformatã în muzeu. Tot aºa, aplecarea

domniei sale cãtre trecut, pasiunea pentru istoria familiei

ºi a satului Bolintin, pe care a reuºit sã o fructifice în

câteva articole valoroase.

De-ar fi sã-i descriem evoluþia profesionalã, am începe

cu vacanþele copilãriei petrecute la conacul de la

Bolintin, apoi am spune cã a fost student la Institutul de

Arte Plastice „N. Grigorescu” în perioada 1954-1959, an

în care este exmatriculat din motive politice. Terminã

Institutul abia în 1971. Din 1961 participã la

manifestãrile anuale, bienale, municipale ºi naþionale.

Expoziþii personale în þarã la Bucureºti (1968, 1972,

1974, 1980, 1988, 1994, 1996, 2001, 2008) ºi Mamaia

(1982). Participãri la expoziþii româneºti în strãinãtate:

Torino-Italia ºi Ludecheid-Germania (1969), Roma ºi

Florenþa (1970), Atena (1978, 1982), Moscova (1988).

Este autorul lucrãrii de artã monumentalã Golgota ºi

Înãlþarea de la Biserica Italianã din Bucureºti. Prezent

în numeroase lucrãri de sintezã, articole în presã ºi

cataloage de expoziþii.

Iatã ce mãrturisea pictorul Radu Costinescu despre arta

sa, într-un dialog cu distinsul nostru colaborator,

scriitorul Ion Andreiþã:

„Sunt multe lucruri care se pot spune despre picturã;

depinde din ce unghi privim problemele formelor ºi

culorilor – sau despre ce exprimã ºi ce sugereazã. Odatã

încheiat tabloul, avem de-a face cu un nou spaþiu; fireºte,

nu un spaþiu cu adâncituri ºi ieºituri, ci un spaþiu al

picturii, o lume nouã, care nu mai are a face cu lumea

concretã. Important este ce exprimã acest spaþiu, nu faptul

cã este diferit de spaþiul contemporan. [...]

Eu nu accept acele imagini strâmbe, construite la

întâmplare, aleatorii; sper ca pictura ºi arta sã nu meargã

în aceastã direcþie; nu putem face însã previziuni, trebuie

sã vedem cum vor evolua lucrurile, sã aºteptãm.”

ªtim cã în ultima parte a vieþii era preocut de soarta

vilei de pe strada Icoanei ºi a colecþiei pe care o

adãpostea. A încercat sã gãseascã un „stãpân”, apelând

la diferite instituþii (primãria Bucureºti, UAP,

Academie...), ce nu s-au arãtat interesate. N-am îndrãznit

sã-i propunem, ca o posibilã soluþie, primãria Bolintinului

Radu Costinescu „Bolintineanu”
Vasile GRIGORE

ºi nu ºtim ce soartã vor avea preþioasele opere de artã.

ªtim doar cã Radu Costinescu nu a avut copii, iar despre

unii „nepoþi”, despre care mai aducea vorba, nu vrem sã

ne pronunþãm.

De undeva, de prea departe – pentru câtã vreme încã,

oare? – o ultimã „Bolintineanu”, din stirpea vechilor

boieri mai pãstreazã imaginea Bolintinului de altãdatã,

ale bãtrânelor conace boiereºti, ale bogatului târg, ale

ªcolii Vechi în plinã strãlucire, ale Cãminului Cultural

de unde, poate, ºi-a ºi extras pasiunea pentru muzicã ce-

i va aduce faima.

O salutãm de aici, de peste mãri ºi þãri, pe vara bunã a

maestrului Radu Costinescu, îndrãgita artistã Ilinca

Cerbacev, ce locuieºte acum pe undeva, prin Mobile-

Alabama (SUA) ºi o rugãm, cât se mai poate, sã nu uite,

sã nu ne uite...

Bibliografie:

Ion Andreiþã, Portretul artistului la maturitate – Radu

Costinescu despre el însuºi, în Sud, nr. 112-113,

noiembrie-decembrie 2008, p. 17.

ªtefan Crudu, Vasile Grigorescu, Interviu cu pictorul

Radu Costinescu – un Bolintineanu, în Sud, nr. 143,

august 2012, p. 5, 19, 20.

Fraþii Ilinca ºi Vladimir Cerbacev la conacul
Bolintineanu în costum tradiþional bolintinean

Vila din Str. Icoanei nr. 56, Bucureºti

Arborele genealogic al pictorului Radu Costinescu

Ilinca Cerbacev, 2012



88888 LITERLITERLITERLITERLITERAAAAATURTURTURTURTURA SUDULA SUDULA SUDULA SUDULA SUDULUI / SUDUL ÎN LITERUI / SUDUL ÎN LITERUI / SUDUL ÎN LITERUI / SUDUL ÎN LITERUI / SUDUL ÎN LITERAAAAATURÃTURÃTURÃTURÃTURÃ

CÃRÞILE  PRIETENILOR  MEI  (VII)

Florentin
Popescu

Între topos ºi atopos

Deopotrivã maliþios, ironic ºi

autopersiflându-se, Nicolae Dan

Fruntelatã noteazã pe ultima copertã a celei

mai recente apariþii ale lui (Dincolo de

Botoºeºti-Paia, Editura Semne, Bucureºti, 2017): „Eu vreau sã

impun în literatura universalã zvâcromanul, vorba doctorului

Goiþã de la Gvardeniþa: Dai un leu ºi iei pastila/Þi-a trecut boala

ºi sila .

A, dacã vã plac romanele clasice,

n-am ce vã face. Citiþi Mir e Vaina,

citiþi Balzac, aveþi timp, faceþi ce

vreþi cu el! Pentru ãilalþi, pentru ai

mei, grãbiþi, eu o sã scriu o carte de

zvâcromane. Cu niºte teme total

surprinzãtoare. Precum: el o iubea

pe ea, ea îl iubea pe el, pãrinþii lui ºi

ai ei nu erau de acord, atunci el se

omora, ea se otrãvea, ori invers, nu

câºtiga nimeni, era ca la Loto, statul

ia banii lua fãcea filme, piese, parale

cãcãlãu, autorele, nenea Will, murea

sãrac.”

Trecând, însã, dincolo de aceastã

mãrturisire, procedând la lectura

atentã a prozelor lui Nicolae Dan

Fruntelatã (ºi a celor anterioare

titlului amintit mai sus) vom vedea

cã – prin citatul menþionat – autorul,

cu sau fãrã voie, ne-a derutat,

întinzându-ne o capcanã. E adevãrat

sub semnul unor „zvâcromane” pot

sta mai multe dintre textele sale,

unele dintre ele purtând seminþele sau germenele unor romane în

toatã regula, fie ele redactate în stilul tradiþional al termenului, fie

în formule mai moderne, care sparg tiparele încetãþenite ºi se pot

înscrie în aria modernitãþii de ultimã orã.

Tripla lansare de carte pe care dl. Nicolae Dan Fruntelatã ne-

a oferit-o în ziua de 7 noiembrie a.c. (Baladângile, versuri;

Scaunul electric 2 ºi Dincolo de Botoºeºti-Paia) ne-a

oferit prilejul de a privi din unghiuri relativ noi întreaga

literaturã pe care o scrie acest autor, ajuns acum la un

numãr egal de titluri în poezie ºi în prozã (câte patru în

fiecare gen, dupã cum aflãm de pe manºeta celui mai nou

dintre volume).

Prima impresie (ºi care continuã sã ne stãruie în minte

ºi în suflet ºi dupã lectura succesivã a acestor cãrþi) este

aceea pe care am mai exprimat-o ºi cu alte ocazii: Nicolae

Dan Fruntelatã se înscrie în largul pluton al scriitorilor,

de la noi sau de aiurea, pentru care propria biografie, de

pe diversele ei paliere, reprezintã o continuã ºi de nesecat

sursã de inspiraþie. Dar, oare, nu spunea undeva Antoine

de Saint Exupéry: „Eu vin din copilãria mea. Eu vin din

copilãria mea ca dintr-o þarã”?, iar un alt mare scriitor,

Mario Vargas Llosa, ca ºi cum l-ar fi completat, publica

o carte întreagã „A trãi pentru a-þi povesti viaþa”. Ca sã

nu mai amintim de Pablo Neruda, care îºi intitula propriul

jurnal „Mãrturisesc cã am trãit”.

Aºadar, cam pe aici s-ar situa ºi genul proxim al

literaturii practicate de dl. Nicolae Dan Fruntelatã, ajuns

la o vârstã la care amintirile, portretele, însemnãrile ºi

tabletele sunt elaborate, dacã putem zice aºa, cu

maturitatea ºi înþelegerea date de o anume înþelepciune a

maturitãþii, a omului care nu se mai lasã influenþat nici de

sentimentalism, nici de idei preconcepute, nici de cine ºtie ce

partizanate, ci judecã totul cu mãsurã, cu dreptate ºi, fireºte, cu

sinceritate.

Ca modalitate, Scaunul electric 2 (Editura Rawex Coms, 2016)

se înscrie în mare mãsurã, în siajul volumelor anterioare

(Gazetãria, viaþa ºi dragostea mea, Scaunul electric 1, O datã-

n veac patria moare ºi Expulzat din Trinidad-Tobago), cãrþi de

memorialisticã ºi de mici eseuri, de portrete ale celor cu care

autorul ºi-a încruciºat paºii de-a lungul bogatei lui experienþe de

scriitor ºi de ziarist.

Ca om al timpului sãu, în care s-a integrat nu doar ca simplu

martor, ci efectiv, trãindu-i miºcãrile, rãsturnãrile de situaþii

(sociale, politice etc.), autorul acestor cãrþi a simþit cã este de

datoria lui sã aducã mãrturiile proprii, gândurile, judecãþile

personale despre oameni ºi vremuri.

Se ºtie, nu suntem primii care o spunem, memorialistica,

jurnalul, tableta, însemnarea, notaþiile constituie pentru istoria

literarã (ºi nu numai pentru ea!) surse de mare însemnãtate ºi de

un real folos generaþiilor viitoare.

Dacã ar fi sã cãutãm un numitor comun al textelor lui Nicolae

Dan Fruntelatã circumscrise genurilor de mai sus acela ar fi

sinceritatea, dublatã la tot pasul de respectul pentru adevãr. În

toate scrierile sale în prozã de pânã la Lambretta (ºi în bunã

parte ºi dupã aceea) autorul a fost ºi a rãmas ceea ce cu un termen

comun se poate numi un om de bine. Aºa se întâmplã ºi atunci

când deplânge starea în care a ajuns þara dupã 1989 ºi atunci

când vorbeºte despre foºti colegi care

s-au dovedit a fi labili în materie în ce

priveºte caracterul („albãstrind”, cum

scrie undeva hârtia de turnesol ºi

devenind peste noapte „democraþi

liberali” etc. dupã ce mai înainte

lucraserã cot la cot cu cei pe care îi

criticau dupã 1989). Un om de bine se

vãdeºte a fi ºi atunci când, în urma unor

lecturi, pune în luminã meritele

autorilor sau când vorbeºte despre

prietenie, curaj, demnitate º.a., ori

despre persoane/personalitãþi

arhicunoscute din domeniile culturii

sau despre unii aspiranþi la gloria

literarã. Nicãieri nu aflãm injurii sau

cuvinte de ocarã la adresa cuiva, chiar

dacã acela/aceia probabil cã le-ar merita.

Fãrã a se desprinde, ca stil, manierã,

modalitate a scrierii etc. de volumele

anterioare, cartea Dincolo de Botoºeºti-

Paia este, totuºi, cu totul altceva ºi, cel

puþin deocamdatã, ni se pare a fi cea

mai bunã carte de prozã a d-lui Nicolae

Dan Fruntelatã.

Construit ºi el tot din amintiri, mai vechi sau mai noi, volumul

(redactat la persoana întâia, ceea ce îi conferã, între altele, ºi

caracterul de confesiune) ar putea fi considerat o „introducere”

în lumea de ieri pânã mai ieri a „Bãlãciþei”, un fel de Macondo al

lui Marques, un spaþiu cu oameni ºi întâmplãri ieºite din comun,

care i-au marcat viaþa ºi i-au populat amintirile autorului. Este

interesant de observat felul în care copilul de altãdatã recepta

fapte pe care avea sã le înþeleagã abia mai târziu, la data când le

va povesti (precum secreta amenajare a unei baze ruseºti într-un

sat din Oltenia, cu evacuarea localnicilor ºi distrugerea

cimitirului); peste timp – ironie a istoriei! – evenimentele par  a

se relua la Deveselu) sau apariþia unor cai albi prevestitori ai

morþii unui tovarãº de joacã.

Autorul, care rãmâne structural un poet, este aici, ca ºi unii

mari predecesori ai lui (V. Voiculescu, Mircea Eliade, Agârbiceanu

º.a.) atras de lumea fascinantã a miturilor ºi eresurilor rurale ºi

nu e de mirare cã trãieºte o adevãratã voluptate descoperind în

mijlocul comunitãþii olteneºti din zona Vânjului Mare întâmplãri,

aventuri, isprãvi de altãdatã, pe care le transfigureazã cu talent,

amintind, pe lângã prozatorii ºi de un Panait Istrati (Murmurina,

dar ºi Amantul de duminicã ori Tanþa lui Vânturicã sau

Rãzbunarea Buriatei).

Una dintre proze (Jurnalul lui Titi Carada) reuneºte povestirile,

cu iz de aventurã ºi de tragedie totodatã, pretinse a fi auzite de la

mai mulþi inºi care se adunau într-un fel de cenaclu la o casã din

Lunca Jiului în anii comunismului. O casã al cãrei proprietar nu

era altul decât Titi Carada (ins „cu o faþã de pandur mehedinþean,

îmbrãcat cu o cãmaºã albã de pânzã, cu niºte pantaloni negri

strânºi pe picior, tot timpul ras proaspãt, avea mustaþã mare,

neagrã, pãrul tãiat scurt, parcã retezat cu briciul, ochii lui m-au

fascinat întotdeauna, erau negri, alunaþi, cu un fel de neastâmpãr

ºi de spaimã de tot ce vede” scrie prozatorul), nepotul lui Eugen

Carada, fost guvernator al Bãncii Naþionale (mai an statuia lui,

datã jos de comuniºti, a

fost repusã la locul ei la

unul din colþurile instituþiei

pe care a diriguit-o). Aici,

în casa nepotului de

guvernator, dl. Nicolae

Dan Fruntelatã, proaspãt

ziarist prin anii 70-71 ai

veacului trecut, condus

fiind de „Nea Gheorghe

Dindere”, o figurã de

frunte a Olteniei, a

cunoscut persoane de la

care a aflat fapte ºi

întâmplãri surprinzãtoare,

demne de a forma

substanþa unor nuvele sau

romane. Subiacent,

prozatorul simpatizeazã cu

grupul ºi nu se mai mirã

cã chiar un securist

frecventa „cenaclul”, fãrã

însã a-ºi turna convivii la

temuta instituþie. Fireºte,

existã o motivaþie ºi aici: dupã lectura unei cãrþi ruseºti de

propagandã, acesta îºi turnase tatãl ºi, întorcându-se peste ani la

el, i-a jurat sã nu mai dea pe nimeni în mâinile Securitãþii câte zile

o avea. Ceea ce a ºi fãcut.

În Jurnalul lui Titi Carada povestirile par a curge una din alta,

ca într-un imaginar Han al Ancuþei, cu deosebirea cã în cartea de

faþã mai toate au accente dramatice, nu ca la Sadoveanu. Gheorghe

Dindere, fost erou al Muncii Socialiste, a cãrui glorie

reuºise sã-l impresioneze pânã ºi pe Nicolae Ceauºescu

– cel care devine ciceronele legãturilor autorului cu casa

din Lunca Jiului, un garant totodatã cã dincolo de figura

ziaristului Nicolae Dan Fruntelatã nu se ascunde un trimis

al Securitãþii, spre a fi infiltrat acolo – este vãzut de

prozator, dincolo de publicitatea ce se fãcuse în jurul lui

odinioarã, ca un om obiºnuit, preþuit de colectivitate,

cinstit, omenos ºi înþelegãtor cu þãranii, ajutându-i în limita

prerogativelor ºi posibilitãþilor lui (când dogmaticii

comuniºti au cerut sã fie aspru pedepsit pentru cã nu a

arestat o bãtrânã care luase din lanul cooperativei câþiva

ºtiuleþi de porumb iar cazul a ajuns pânã la dictator, Nicolae

Ceauºescu ar fi spus: „De acest om sã nu vã atingeþi!”.

Într-o cu totul altã grilã, satirico-umoristicã sunt

povestiri precum Marºul cel lung al Dobrenilor –

exemplu tipic pentru nedumeririle ºi orbecãielile þãranilor

care, zãpãciþi de manipulãrile cu televizorul din decembrie

1989, nu mai înþeleg nimic din miºcãrile ºi politica

momentului, cum de altfel n-a înþeles decât mult mai târziu

aproape toatã þara.

Câinele, pisica ºi lumea ailaltã ne-a amintit de proza

animalierã a lui Brãtescu-Voineºti ºi a lui Emil Gârleanu.

În toatã proza d-lui Nicolae Dan Fruntelatã existã o

cãldurã, un fior nostalgic, un regret faþã de trecerea timpului care

a luat cu el nu numai cele petrecute ºi readuse în paginã prin

condeiul scriitorului de azi (dar vãzute cu ochii celui de odinioarã),

ci ºi timpul faptelor, îngropându-le, ori ducându-le în „ceaþã ºi

fum” odatã cu anii copilãriei ºi tinereþii autorului. Toate acestea,

rostite pe un ton blând, ca o destãinuire la ceas de searã ºi de

liniºte alcãtuiesc, putem spune fãrã teama de a greºi, originalitatea,

marca, timbrul care-l diferenþiazã pe autor de alþii, fãcându-l

recognoscibil în tot ce a scris dacã i-ai citit mai înainte câteva

evocãri.

La lumina amintirii figurile personajelor capãtã parcã o aurã

de mister ºi de frumuseþe, ca la Sadoveanu, dar ºi o anume

ciudãþenie, ca la un scriitor aflat mai aproape de noi în timp,

Nicolae Velea.

Dincolo de Botoºeºti-Paia, fie cã autorul o considerã „un

zvâcroman”, fie cã nu, este o carte ce probeazã ajungerea autorului

ei la o maturitate a scriiturii mai mult decât remarcabilã.

Este de aºteptat ca ea sã marcheze noi puncte de ascensiune în

volumele viitoare.

Nicolae Dan Fruntelatã prozatorul sau

Ipostazele transfigurãrii
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SUA  FATA  LIBELI...

Passionaria Stoicescu

SUNT NOR

Eu plou ºi nu-i nimica nou…

Câte  mai mult, câte puþin

conjug cu norii pe „devin”.

Clipã de clipã mã tot schimb –

când neguroasã, când cu nimb,

fugind, plutind sub bolta-nalta

mereu o alta, tot  o  alta…

Sângele meu scrie o hartã

a unui cer ce-l port, mã poartã

de colo-colo ca pe nori,

fie amiazã, fie zori,

gând, trup ºi suflet schimbãtor,

„A sta” nu-ncape în decor:

tun, fulger, ning ºi plou… Sunt nor …

Pe cerul îngãduitor,

în turmã, singurã, trec, zbor,

dar niciodatã-ntâmplãtor,

doar pãtimaºã, doar cu-un dor.

ÎN SOLDA LUI GUTENBERG

lui H. G.

ªi ce dacã-i varã?

În capul meu ninge,

impersonal ninge...

Se succed pe meninge

s t a r t  ºi  s t r a t ...

R-ul mârâie:

„Te-am avertizat!

Se-nvârte cheia sensului

într-o broascã de timp

uzat... ab/uzat...”

ªi ce dacã-i senin?

În gândul meu plouã,

impersonal plouã...

Se rãsuceºte litera nouã

din cer pe pãmânt

ºi totul se-nnoroiazã

în clipa–cuvânt...

R-ul mârâie iar:

„Doar noroi,

atât e de voi!”

Din  s t a r t  iese  s t r a t,

se rãsuceºte ADN-ul

uzat... ab/uzat...”

Scriu,

ºi ce dacã scriu,

ºi cine citeºte?

Doar unul jeleºte

hârtia ajunsã sicriu,

cuvântul – un giulgiu pãtat,

mormântul – o groapã-n pustiu,

cortegiul evaporat...

„Vivat computerul ºi Wikipedia,

vivat reclamele Media,

vivat vãzul nevãzãtor,

vivat scrisul de  necitit!...”

Ah, de-aia scriu,

doar aºa pot sã fiu,

cu gestul meu încãpãþânat

ca Bolero-ul lui Ravel,

când se-ntoarce în el

poruncindu-mi sã-nviu

cu sufletul jupuit,

la  s t a r t  ºi-n   s t r a t,

iar despre circ, halei-hap,

s-o tot iau de la cap

în poeticul cap,

unde cheia sensului m-a prevenit:

„S t a r t u l  a fost furat,

s t r a t u l  s-a nesfârºit!”

Mã întreabã ades cititorii cu suflet curat, care carte

dintre cele scrise mi-e cea mai dragã.Le rãspund

invariabil, cã orice pãrinte îºi iubeºte pruncii la fel. ªi

totuºi, primul copil te emoþioneazã altfel decât cei ce

urmeazã. ªi iarãºi, ultimul, cel mic ºi neajutorat, îþi

umple sufletul de duioºie ºi parcã te apleci asupra lui

cu mai multã atenþie.

La Buzãu, m-am reîntâlnit cu primul meu volum de

poezie, Zãpezile de jertfã, editat acum aproape

patruzeci de ani, la editura Litera, unde am fost

redactor vreo 15. M-am bucurat enorm, nu doar cã

nu mai aveam în biblioteca personalã nici un exemplar,

ci ºi pentru cã mi-a trezit brusc un noian de amintiri

dureroase. M-a fericit cu aceastã „tristeþe” colegul

Marin Ifrim, un poet pe care il preþuiesc mult pentru

talent, curaj ºi spirit de echipã.

Dacã stilul e omul, apoi acest prim titlu e grãitor

mãcar pentru dãruire = jertfã ºi pentru zãpezi =

puritate. Dar nici sã dãrui nu e uºor într-o lume în

care se vrea mai mult sã se  primeascã. Pentru cei care

„stricã preþul pieþei” dãruind, existã pedepse din partea

celor care n-au ce dãrui, valabile ºi astãzi...

La Litera am ajuns, pentru cã aveam dosarul de cadre

„pãtat”. Mama fusese exclusã din PCR, încã înainte

de 1950, iar fiica ei, orice ar fi fãcut, trebuia

marginalizatã. Cu poeziile ei cu tot.

Manuscrisul Zãpezilor... a fost depus în 1971 la

editura Eminescu. Aici, de douã ori, colegul ºi poetul

Nelu Oancea (Dumnezeu sã-l ierte!) mi l-a „rãtãcit”

cu voie sau fãrã voie, iar a treia oarã, dupã un memoriu

la directorul de atunci, criticul Valeriu Râpeanu, a fost

încredinþat unui lector extern, criticul Cornel Regman.

Parcã vãd ºi acum „referatul” care-mi respingea poezia

ca fiind „brutalã, fioroasã ºi incongruentã”. Peste câþiva

ani, la Braºov, C.R. îmi cerea  scuze ºi mã ruga sã-i

ofer noua carte tipãritã, pentru a scrie o cronicã

„pansatoare”, pentru reparaþii morale. N-am fãcut-o.

Apoi, graþie lui Hristu Cândroveanu, un critic care

credea în poezia mea, Zãpezile... au poposit la editura

Albatros. Directorul, regretatul poet Petre Ghelmez,

necunoscându-mã pe atunci, l-a întrebat de faþã cu

mine, aflatã în secretariat, dupã un dulap: „E amanta

ta, de mi-o prezinþi atât de elogios?” Am plâns câteva

zile, mi-am retras manuscrisul ºi de aici ºi am hotãrât

sã scot cartea în editura unde lucram, cu cel mai

pretenþios ºi serios redactor al Literei de pe atunci,

traducãtorul ªerban Velescu.

Cum totul trebuia plãtit cu bani mulþi, cãci Litera

edita în regie proprie, adicã pe cheltuiala ta, am fost

la un pas de divorþ. Nu aveam o casã personalã ºi în

ideea de a ne cumpãra un apartament, am fãcut

împrumut la CEC. Am hotãrât peste noapte sã scot

avansul oferit cu dobândã,  de la CEC-ul socialist,

care ne oferise înlesnirea. 7.000 lei din cele 14.000

lei, date pe din douã, reprezentau partea mea, cealaltã

jumãtate rãmânându-i soþului meu. Într-o noapte

rãvãºitã de gânduri, i-am spus clar: „Eu nu pot sã

locuiesc liniºtitã într-o casã,  pânã n-am sã am locul

meu într-o carte! Vrei sã rãmânem împreunã, fii

alãturi de mine. Dacã nu, ne despãrþim ºi fã ce vrei cu

partea ta din bani.”

Jur cã partenerii poeþilor sunt niºte oameni chinuiþi,

dar poeþii înºiºi, iarãºi jur cã sunt ºi mai chinuiþi! Nu

ne-am despãrþit ºi am locuit întâi într-o carte... Zãpezile

de jertfã, pe care i-am ºi dedicat-o.

Dar ce pretenþii de „proprietar” am avut! Am umblat

prin toate tipografiile din Bucureºti împreunã cu

tehnoredactorul editurii Academiei, Eugen Stoian, care

era colaboratorul editurii Litera ºi ne fãcea retuºuri ºi

coperþi la cartea tehnicã, (fie-i þãrâna uºoarã!), sã gãsim

o hârtie chamoix, adicã „înnoroiatã”, pentru ca „zãpada”

poemelor mele sã iasã ºi mai bine în evidenþã, litera sã

fie cursivã, semãnând cu  scrisul de mânã, care oferã

mai multã intimitate cititorului, iar poemele sã reprezinte

o cifrã dublã (am nebunia dublului!), primul ciclu „O

singurã datã parola” fiind format din 33 de poeme, iar

al doilea „Mereu pedeapsa” din 11, acestea fiind

„plângeri”, ca-n Efrem Sirul.

Coperta, refuzatã de trei ori, am dat-o în lucru celui

mai bun grafician al nostru, Emil Chendea, care a ºi

fugit dupã aia în America. Era votcar ca mulþi dintre

plasticieni. Întâi mi-a fãcut o copertã cu un soare

bolnãvicios, apoi alta cu un soi de cai în zbor.  În

sfârºit, vãzând cã n-o scoate la capãt cu mine, a lãsat

coperta numai de literã, fãrã vreo ilustraþie. ªi-a luat

tainul de votcã, s-a dus acasã, m-a înjurat ºi a înfãºurat

de ciudã sticla goalã cu doar cartonul maro, de culoarea

noroiului, aºa cum îi sugerasem sã fie. A privit de sus

ºi dintr-o datã, percepând în racourci ºi sub aburii

votcii i-a venit ideea sã o fotografieze. Titlul a început

sã curgã, aºa ca o ninsoare, cum îi cerusem. Am

acceptat fãrã rezerve acea copertã, care definea perfect

cartea, autorul ºi intenþia lui. Jertfa poemelor mele  în

noroiul existenþei cotidiene, baremi pentru o clipã:

acea a lecturii lor.

Toatã nebunia m-a costat peste cele 7.000 ale mele.

Lansarea am fãcut-o la librãria Sadoveanu, iar editura

Albatros, cu directorul ei Mircea Sântimbreanu, mare

editor, mare scriitor ºi mare prieten (odihneascã-se în

pace!) ºi-a deschis porþile pentru mine. Dând

autografe, mi-am fãcut ºi o autoepigramã: „Fiindcã

de jertfã mi-e zãpada/ ºi-am vrut s-apar fãrã proptele,/

mi se justificã bravada/ în planul editurii mele./ Dar

nebãtând cu nimeni laba/ îmi plânge-n portofel morala:/

e foarte albã toatã treaba,/ da’i cam  albastrã socoteala!”

ªi ce nu face un pãrinte pentru copilul lui?

Totuºi, ceva n-am fãcut: nu l-am vârât cu de-a sila

în ochii criticilor ºi nici nu m-am milogit sã scrie

despre el cât e de fãrã cusur, cât e de nãzdrãvan.

Când Laurenþiu Ulici, plecat atât de devreme dintre

noi, menþiona în Prima verba fãrã sã mã fi cunoscut,

citind Zãpezile de jertfã „...cu nimic mai prejos decât

premiaþii editurii Eminescu”, l-am simþit ca pe un

Dumnezeu care mã sprijinea, care mã apãra. Care îmi

cerea sã scriu, indiferent de soarta cãrþii aceleia. A

cãrþilor care au urmat. A cãrþilor care îmi doresc sã

urmeze.
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Florin Colonas,

D’ale urbei...

Se vor fi întrebând

concitadinii mei,

bucureºtenii, unde o mai fi

ºi bulevardul acesta? Nu-l

veþi gãsi pe hãrþile

Metropolei ºi nici, mãcar, pe

Internet. I-am dat acest nume

unei porþiuni bulevardiere

dupã „cutremurul I.S.U.”.

Dupã zguduirile scoarþei

terestre au existat ºi seisme

provocate de cãtre bibliorafturile conþinând vrafuri de hârþoage

pline de iscãlituri, rezoluþii, ºtampile. numere de

înregistrare, expertize, hotãrâri judecãtoreºti ºi

bineînþeles, perfidele norme de aplicare, întotdeauna

ferite de privirea opiniei publice.

De fapt, bulevardul care începe de la Piaþa Unirii

pânã la Piaþa Romanã ºi se continuã apoi spre Piaþa

Victoriei ºi mai departe, este în fond o bandã continuã

de bulevarde înlãnþuite, cu denumiri ale unor mari

personalitãþi ale istoriei noastre: Lascãr Catargiu, Gh. Magheru,

N. Bãlcescu, 1848. Asta se întâmplã ºi la Paris, unde înºiruirea

Les grands boulevards se întinde de la Piaþa Madeleine la

Bastille, iar celebra ºansonetã a anilor ’50, interpretatã cu farmec

de cãtre Yves Montand, evocã tocmai plãcerea citadinã a

promenadei pe aceste artere, fapt obiºnuit ºi pentru bucureºteanul

trecutelor decenii. De aceea, vã propunem o plimbare „per pedes

apostolorum” cãtre kilometrul zero al Universitãþii, pornind de

la þâºnitoarea cu apã rece ca gheaþa, reinventatã într-o palidã

variantã la ºase decenii, total insignifiantã faþã de originara, la

care se stãtea la coadã, poziþionatã în preajma trecerii de pietoni

a bulevardului purtând numele Magherului, generalul înalt de

doi metri, militant pentru Unirea Principatelor, impozant prin

atitudine, aºa cum îl prezintã în uniformã de paradã, cu tricolorul

în diagonalã, cromolitografia editatã de Samitca. Mintea îmi este

sãgetatã de un gând: semeaþa siluetã a generalului ºi gârbovita

imagine a magistralei bucureºtene.

Ciºmeaua (noþiune provenitã din limba turcã) despre care

aminteam, a cãrei sursã de alimentare provenea de la adâncimea

de 70 de metri, reprezenta o mare atracþie prin apa ei limpede ºi

rece ca gheaþa, bucureºtenii stând la coadã cu zecile în zilele

cãlduroase pentru a sorbi cu nesaþ darul naturii. De altfel, în acea

perioadã mai la fiecare mare rãspântie de drumuri era instalatã în

sezonul cald câte o asemenea instalaþie. În mari oraºe europene,

Zürich sau Roma, întâlneºti la tot pasul instalaþii diferite, care

asigurã trecãtorului o gurã de apã proaspãtã, ceea ce conduce,

fãrã îndoialã, la scãderea deverului comercianþilor de apã mineralã.

În Piaþa Romanã, „în coasta” Academiei de Studii Economice,

purtând odinioarã numele lui Vladimir Ilici Lenin, o clãdire

boiereascã, zace, deocamdatã, ºtirbã de ferestre, strãjuitã de un

grilaj dãrãpãnat, gata sã cadã. Este casa marelui profesor medic

internist Nanu Muscel. De partea cealaltã a pieþii, o construcþie

din aceeaºi perioadã, aflatã colþ cu strada purtând numele celui

care a propus tabloul periodic al elementelor, D. I. Mendeleev

(cândva „Primãverii”), este o operã a ilustrului întemeietor al

ºcolii de arhitecturã, Ion Mincu. Mascatã de vegetaþie ºi cu o

placã explicativã, pusã, parcã, special pentru dezlegãtorii de

rebusuri, are o siluetã stingherã. Un singur element al clãdirii,

donjonul rectangular, dibaci luminat seara, ar putea oferi o notã

de distincþie întregii pieþe ºi aºa sufocatã de circulaþie.

În blocul cu coloane, ridicat prin anii ’50, la parter o imagine

dezolantã. Fosta librãrie, plus alte câteva magazine din preajmã

sunt abandonate „sine die”. Mândreþea de clãdire a Asociaþiei

Generale a Inginerilor (AGIR), cu o fostã salã de expoziþii la

parter ºi o salã de conferinþe ºi concerte la etaj, element, cândva

de luat în seamã în viaþa culturalã bucureºteanã, sunt uitate de ani

buni.

Pe cealaltã laturã a „coloanelor”, magazine care se deschid ºi

se închid. Vizavi, dupã clãdirea „Crucii Roºii”, ea însãºi cu

probleme la fronton, clãdiri mari, interbelice, cândva foste secþii

de ministere, „placate” cu meshi dornice sã le confere o faþadã...

cosmetizatã, vegeteazã...

Douã sãli, cea a Cinematecii ºi cea de alãturi, din subsol, au

fost reduse la tãcere. Bine cã librãria „Papirus” este încã þinutã în

viaþã.

Peste strada care duce la Piaþa Amzei, fostã Athena, fostã

Nikos Beloiannis, pe colþ, în blocul Alimãniºteanu, unde era

cândva bodega „Podgoria”, loc de întâlnire a intelectualilor ºi

unde se consuma o tãmâioasã româneascã de Pietroasele, clãdirea

de alãturi ani de zile a fost ocupatã ºi s-au tot schimbat firmele la

mici intervale.

Peste drum, tehnocratul „Mc. Donalds”, a luat locul celebrei

terase „Grãdiniþa”, loc de popas îndrãgit pentru bucureºteanul

sau turistul însetat de-o bere.

Din jilþul sãu, Enescu, fãurit în bronz de cãtre sculptorul

Baraschi, priveºte consternat cãtre clãdirea semeaþã construitã

de cãtre inginerul Ciulei, care gãzduieºte cele douã sãli ale teatrului

Nottara, dar ºi binecunoscuta salã de expoziþii „Simeza”, care în

ºaizeci de ani a fost anfitrioana a peste o mie de expoziþii. Teatrul

s-a întors din pribegie, iar expoziþiile se reîntorc dupã ce se

vernisaserã marþea, la orele 18, în vitrinã fiind operele, iar publicul

în... stradã. De la un timp însã, semne bune. La „Nottara” se

joacã. S-au serbat ºi ºapte decenii ale teatrului. La „Simeza”

expoziþii. Slavã Domnului!

La cinema „Patria”, unde vreme de trei sferturi de veac filmele,

conferinþele, concertele s-au succedat în ritm trepidant, domneºte

liniºtea. Clãdirea purtând amprenta marelui arhitect Horia

Creangã, „fardatã” cu reclame pentru a-ºi ascunde „ridurile”, se

continuã cu silueta fãrã vlagã a fostului mare hotel „Ambasador”,

glorie a Bucureºtiului interbelic. Pe trotuarul celãlalt, cu perdelele

trase de mai bine de un deceniu, alt punct de referinþã, hotelul

„Lido”, cu acel faimos bazin cu valuri artificiale, adevãrat magnet

al turismului bucureºtean, s-a metamorfozat într-un banal panou

publicitar. ªi, când te gândeºti cã în dreapta celebrului hotel a

existat cândva muzeul Simu, un adevãrat pol cultural ºi turistic al

Capitalei, demolat pentru a se construi un banal bloc destinat

Ministerului Turismului.

În linie cu vechiul „Aro” – azi uitatul „Patria”, încadrând

edificiul cândva semeþ de douãsprezece etaje al „Ambasadorului”,

sala cinematografului „Scala”, locul de proiecþie în premierã al

filmelor laureate la festivaluri, cu lansãri cu fast ºi de basm

odinioarã, înghesuitã astãzi între o serie de spaþii comerciale ºi

marele garaj „Ciclop”, între vitrine pãrãsite, pline de praf. Un loc

care atrãgea altãdatã sute de oameni pe trotuar, iar astãzi nu-i este

aruncatã nici mãcar o privire. Imaginea este cu atât mai dezolantã.

De câtva timp, celebra librãrie „Mihail Sadoveanu” de alãturi,

care timp de ºaizeci de ani a fost asaltatã de iubitorii de carte, a

fost deportatã din clãdirea „Ciclop”, sediul unui garaj octogenar,

cu rampe puternic înclinate ºi viraje scurte pe cele patru caturi,

ceea ce nu a constituit o piedicã pentru

Alioºa, Serghei ºi ceilalþi camarazi, sã

acceadã cu maximum de vitezã, garând

tanchetele lor la sfârºit de august 1944.

Clãdirea aceasta cu o deschidere

generoasã, a stat ani de zile cu ferestrele

având un adevãrat strat de glod pe geamuri.

Anii trecuþi s-a organizat aici „Safari-Art” ºi s-a dat o „spoialã”

ºi s-au curãþat geamurile. Asta, ca orice minune, a durat... trei

zile. Acum însã a cãpãtat un gard metalic, ca la Zoo, aºa, ca sã

fim... eleganþi.

Segmentul acesta bulevardier era cândva într-o vervã pietonalã

de neimaginat astãzi. Încã de dimineaþã era un permanent dute-

vino între cele douã sãli de cinematograf. Unde mai pui cã era ºi

cofetãria „Scala”. Despre firmele luminoase, modeste faþã de

Brodway, dar care funcþionau... Istorie...

ªi pentru a fi în ton cu noutãþile, în 1964, dupã diabolica

mãsurã a demolãrii Muzeului Simu de pe minuscula stradã

Mercur, se ia ºi mãsura „placãrii” cu un bloc a Sãlii Dalles, cea

mai importantã salã de expoziþii din Bucureºti, unde începând

din 1932 pânã cãtre 1990 s-au organizat grandioase expoziþii

retrospective ale marilor artiºti români ºi a unora din strãinãtate

(Hundertwasser, Moore, Colocviul internaþional Brâncuºi,

1967).

Dupã 1990, sala devine ºi librãrie, iar expoziþiile devin tot mai

rare ºi mai lipsite de substanþã, pentru ca în ultimul timp sala sã

intre în colaps.

Pânã la Biserica Italianã, vitrine date cu var, plãcintãrii ºi o

razã de luminã: „Humanitas”, într-un „mixtum compositum” cu

o firmã niponã.

Câþiva paºi mai încolo, trecând de strada Batiºte, silueta

„Intercontinentalului” ºi ansamblul Naþionalului cu cele ºapte

sãli de spectacol, amenajate, dar încã nefuncþionând din plin,

cãci aºa cum spunea directorul instituþiei, schema nu prevede...

suficient personal.

Oricum, la început de toamnã, spectacolul nocturn al

furnicarului spectatorilor care intrã ºi ies din sãlile pline pânã la

ultimul loc, animã în mod fericit aceastã mare suprafaþã din centrul

urbei care, cândva, la începututl secolulu trecut se numea

„Maidanul Primãriei”, unde elevii de la liceul „Spiru Haret”,

printre care se numãra ºi Mircea Eliade, încingeau partide de

oinã. Dupã rãzboi s-a instalat aici, pentru decenii, Circul „Krateyl”,

dupã care, dupã planurile arhitectului Horia Maicu s-a ridicat

actuala construcþie, care a suferit deja câteva reparaþii capitale,

dar care astãzi este un punct de forþã al turismului cultural din

Bucureºti.

Unde este animaþia de pe asfaltul trotuarelor prea înguste pentru

fluxul pietonal aflat într-un susþinut crescendo pânã cãtre miez

de noapte, într-un zumzet continuu al celor ce intrau sau ieºeau

din diferitele locuri de atracþie culturalã sau se aflau într-o

promenadã bulevardierã?

Astãzi vitrinele te întâmpinã cu hârtie albã lipitã pe geam, cu

„X”-uri de var, cu afiºe care te anunþã cã magazinul este temporar

închis, cinematografele, sãlile de expoziþie sunt cu „rélache”.

Unde sunt reclamele luminoase ale bulevardului? Astãzi

dominã reclamele comerciale, fade, care au rolul de a masca

„chipul” tern al construcþiilor, coetanee cu seismul din noiembrie

’40, care a fãcut ºi o jertfã, blocul „Carlton”, moment imortalizat

de cãtre romancierul Cezar Petrescu în volumul cu titlul omonim,

tipãrit în 1944.

Imensele bucãþi de pânzã care acoperã „potemkinist” clãdirile

„ridate” au o notã vetustã. Dacã în 1952, dramaturgul Aurel

Baranga scria piesa „Bulevardul împãcãrii” în care se satirizau

moravurile politicianiste, la 65 de ani de la acest moment,

parafrazându-i titlul, putem afirma cã astãzi asistã la „Bulevardul

neîmpãcãrii” noastre cu situaþia exstentã. Mai mult decât atât,

putem spune cu mâna pe inimã cã peisajul urban devine apãsãtor

ºi trist pentru acea urbe care cândva s-a denumit „Micul Paris”.

Domneºte ceva din melancolia acelei panorame apocaliptice pe

care scriitorul Eugen Jebeleanu, dupã o vizitã la locul faptei,

unde bombardierul Enola Gay ºi-a slobozit criminala încãrcãturã

atomicã, a scris în 1958 oratoriul poetic Surâsul Hiroshimei. Un

surâs cu o mare încãrcãturã de amãrãciune.

Visez la acea dimineaþã în care vitrinele ºi faþadele clãdirilor

vor strãluci în lumina zilei, într-un concert de forme ºi culori

binecuvântat de soarele care cu generozitate le va trimite razele

sale pline de optimism.

Bulevardul Hiroºima

Blocul ARO în anii ’50
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CÂTEVA ÎNSEMNÃRI DESPRE EMIL GULIAN

Nicolae
Scurtu

Biografia poetului1, eseistului,
jurnalistului ºi traducãtorului2 Emil
Gulian (n. 15 mai 1907, Giurgiu –
m. 20 noiembrie 1942) conþine
câteva necunoscute ce se impun a
fi elucidate de un cercetãtor literar
riguros ºi aplicat, cunoscãtor al
literaturii române moderne ºi al
câtorva mari literaturi europene.
Una dintre necunoscute se referã
la debutul sãu în literaturã. Unii
afirmã cu certitudine cã poetul Emil
Gulian a debutat în revista
Universul literar, pe când era
condusã de Camil Petrescu, alþii,
fãrã sã consulte publicaþia,
considerã cã a debutat în revista
Sufletul nostru din Giurgiu.

E necesar sã precizez cã în
revista Sufletul nostru, care a apãrut

în rãstimpul martie-decembrie 1924, Emil Gulian a publicat patru
poezii: Searã de primãvarã, Primãvarã, Searã de toamnã în
parc ºi Presimþirea, o prozã, Interior de bisericã, cinci cronici
literare, nouãsprezece microrecenzii ale unor reviste literare,
precum ºi un articol de istorie literarã, Revistele ºi literatura.
Toate aceste creaþii sunt scrise cu talent, cu nerv ºi demonstreazã
cã Emil Gulian avea intuiþie artisticã ºi o culturã temeinic asimilatã.

O altã necunoscutã este cea privitoare la locul unde a murit, pe
front, Emil Gulian, iar în acest sens arhivele militare din Bucureºti
ºi Piteºti, precum ºi relatãrile ºi mãrturiile unor colegi de arme ar
putea clarifica ºi alte aspecte ale dispariþiei unui om aºa de înzestrat
ºi talentat.

Epistolele ce se publicã, acum, întâia oarã, sunt trimise lui
Liviu Rebreanu, iar în cuprinsul lor se fac trimiteri la revista
România literarã3, condusã de autorul romanului Rãscoala, în
paginile cãreia a publicat ºi Emil Gulian unele eseuri literare.

Ultima epistolã se constituie, de fapt, într-un emoþionant omagiu
adus omului ºi naratorului Liviu Rebreanu cu prilejul împlinirii
a cincizeci de ani de viaþã.

*
Cluj, 29 apr[ilie] 1932

Stimate domnule Rebreanu,
Silit sã plec în grabã aci ºi sã-mi petrec sãrbãtorile, din cauza unei

boli în familie, vã trimit salutãrile mele ºi vã urez sãrbãtori fericite.
Organizez vânãtoarea României literare.
Respectuoase sãrutãri de mâini doamnei.
Emil Gulian
[Domnului Liviu Rebreanu,

Strada Tache Ionescu, nr. 12,
Bucureºti, II].

· Carte poºtalã ilustratã:
Universitatea. Are inscripþionate
zece ºtampile ale Poºtei Române.

*
Bran, 17 august 1932

Vã rog sã primiþi cele mai
cãlduroase salutãri din izolarea mea
de la Bran ºi cele mai respectuoase
sãrutãri de mâini doamnei.

Emil Gulian
[Domnului Liviu Rebreanu,

Strada Pietãþii, nr. 32, Bucureºti
III]

· Carte poºtalã ilustratã: Bran –
Mãgura.

*
Génève, 8 septembrie 1932

Un fericit eveniment mã aduce pe aici pentru vreo lunã fãrã
griji, afarã de faptul cã într-un congres fac parte dintr-o comisie
financiarã (!)

Un voiaj ale cãrui note de cãlãtorie România lit[erarã] va
trebui sã le suporte.

Vã trimit cele mai bune salutãri ºi respectele mele doamnei.
Sper sã citesc minunata Rãscoalã4  la întoarcere.
Emil Gulian
[Domnului Liviu Rebreanu, Strada Pietãþi, nr. 28, Bucureºti,

Roumanie].
· Carte poºtalã ilustratã: Chateau de Coppet. Ancienne

Residence de Madame de Stäel.
*
[Bucureºti], 12 decembrie 1935

Domnule Rebreanu,
S-a întâmplat sã nu pot lua parte la nici una dintre reuniunile

care v-au sãrbãtorit – pierzând pe cea a tinerilor, care însemna
omagiul ºi al „generaþiei” noastre pentru o operã de uriaº, speram
sã pot veni la cea mai recentã, a S[ocietãþii] S[criitorilor] R[omâni].

Dar ºi de astãdatã treburile m-au chemat, ca mereu în ultimul
timp, pe neaºteptate în provincie, aºa cã de aceea mã
trezesc acum, ultimul dar nu cel care vã admirã mai puþin,
sau care se bucurã mai puþin de biruinþa acestei jumãtãþi
de veac.

ªi aº vrea sã credeþi cã admiraþia mea nestrãmutatã nu
este numai o admiraþie raþionalã ca pentru un mare scriitor,
ci o admiraþie pentru un mare scriitor a cãrui operã
rãspunde în mod deosebit chemãrilor mele sufleteºti ºi
care e mereu tânãrã ºi vie pentru mine.

Vã urez din toatã inima ca opera de pânã acum sã
rãmânã la fel de vie întotdeauna, în ciuda trecerii timpului,
iar vigoarea dumneavoastrã fizicã ºi sufleteascã sã o
îmbogãþeascã tot mai mult.

Emil Gulian
[Domnului Liviu Rebreanu, Bulevardul Elisabeta, nr.

97, Loco].
Originalele acestor epistole, inedite, se aflã la Biblioteca

Academiei Române, cota: cota
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1 Emil Gulian, Duh de basm, Bucureºti, Institutul de Arte Grafice
„Luceafãrul”, 1934.
2 Poemele lui Edgar Poe. Traduse din limba englezã în forma lor
cu un studiu introductiv de Emil Gulian. Bucureºti, Fundaþia pentru
Literaturã ºi Artã „Regele Carol II”, 1938, 104 pagini.
3 Emil Gulian publicã, în acest rãstimp, în revista România literarã
articolele Din „Jurnalul unui poet tânãr”, 1, nr. 15, 28 mai 1932,
p. 1-2; Mihail Sebastian – Fragmente dintr-un carnet gãsit, 1, nr.
16, 4 iunie 1932, p. 1; Aspecte de psihologie profesionalã,1, nr.
20, 2 iulie 1932, p. 1-2; Tot despre „Viaþa lui Eminescu”, 1, nr.
24, 30 iulie 1932, p. 1-2 ºi Poezia tânãrã româneascã, 1, nr. 36,
22 octombrie 1932, p. 3.
4 Liviu Rebreanu, Rãscoala. I. Se miºcã þara, II. Focurile, Bucureºti,

Editura Adevãrul, 1932, 320 pagini (1) ºi 318 pagini (2).

Biografia ºi bibliografia profesorului, publicistului,
folcloristului ºi cãrturarului Ion Carbarãu (n. 15  septembrie
1906 – m. 19 martie 1992) sunt temeinic cunoscute datoritã
cercetãrilor întreprinse de grupul de istorici din oraºul Bolintin
Vale, coordonat riguros de domnul Vasile Grigorescu.

Instruit ºi format ca dascãl de emoþii estetice în cadrul Facultãþii
de Litere ºi Filosofie a Universitãþii din Bucureºti, unde are
prilejul de a audia cursurile lui N. Iorga, Ovid Densuºianu,
Mihail Dragomirescu, Nicolae Cartojan, P.P. Negulescu, tânãrul
Ion Carbarãu se dedicã studierii folclorului ºi adunã material
pentru o monografie Petre Dulfu. Se înscrie la doctorat, cu tema
aici amintitã, avându-l ca îndrumãtor pe profesorul Nicolae
Cartojan pentru care avea o nedezminþitã preþuire.

Ion Carbarãu era un intelectual autentic, un dascãl cu multã
ºtiinþã de carte ºi un publicist înzestrat cu talent, ironie ºi o realã
capacitate de a convinge prin argumente ºi exemple edificatoare.

Investigând presa literarã ºi nonliterarã din perioada interbelicã
am identificat câteva preþioase colaborãri ale lui Ion Carbarãu ce
se impun a fi restituite într-o carte spre a cunoaºte încã o
dimensiune a acestui cãrturar.

Articolul Literatura, critica ºi cititorii, scris cu nerv, polemic
ºi cu exemple convingãtoare, reia ideea obiectivitãþii criticului
literar, care, în opinia lui Ion Carbarãu, trebuie sã orienteze pe
cititori în alegerea, achiziþionarea ºi citirea cãrþilor valoroase.

Un critic literar are menirea de a forma ºi dezvolta pasiunea
pentru lecturã a generaþiilor de tineri în succesiunea lor.

Lectura, „acest viciu nepedepsit”, contribuie, fundamental, la
instruirea ºi formarea intelectualilor autentici.

*

Literatura, critica ºi cititorii

Cartea bunã apare rar de tot. Creatorii ei se ivesc numai din
când în când pe câmpul literaturii.

Însã, acea literaturã aleasã, în care poetul se descoperã cu tot
sufletul ºi autoritatea sa moralã, nu se bucurã de cele mai multe
ori, de o bunã circulaþie în mâinile cititorilor. Ba, adeseori ei
spun cã nu le place, cã scriitorul cutare e prea filosof; cã ideile ºi
sentimentele exprimate nu-i intereseazã, nu le place pur ºi simplu.

Ne trebuie extraordinarul, fantasticul, grotescul, fapte care sã
impresioneze ºi sã rãstoarne ceea ce s-a zidit pânã acum în moralã.
Aceste pãreri le au de obicei cititorii nepregãtiþi sufleteºte ºi sunt
foarte mulþi din aceºtia.

Apoi gãsim unele temperamente incorigibile care dau fuga în
chip diavolesc, dupã cãrþi scrise alãturi de orice reguli morale.
Morala! Biata moralã! Mereu biciuitã de atâtea fapte urâte pare
cã se resemneazã într-un colþ al vieþii sociale. Ea trãieºte singurã,
mulþumitã cã, deºi nu e luatã în seamã, totuºi guverneazã lumea.

Un alt factor, care are un rol de cãpetenie în literaturã este
critica literarã. ªi dacã vrem sã discutãm asupra acestei probleme
literare, apoi, cu pãrere de rãu, trebuie sã o spunem cã nu se face
criticã obiectivã din nici o parte. Criticii literari cu talent ºi cu
pregãtirea necesarã, care nu scriu nuvele sau romane, sunt
adevãraþii îndrumãtori spirituali ai cititorilor. ªi când aceºti critici
nu scriu observaþiile lor asupra unei lucrãri literare aºa cum ar
trebui de fapt, ei nu fac altceva decât sã înºele pe bietul cititor

care s-a dus ºi a cumpãrat cartea, bazându-se pe buna credinþã a
sfãtuitorului sãu, care, acesta, n-a cumpãrat-o, ci o are în dar. El
prezintã opera literarã în chip cu totul subiectiv ºi înfãþiºeazã
impresiile cât mai atrãgãtor încât cititorul care a cumpãrat cartea
dupã reclama fãcutã, se vede pãcãlit în adevãratul înþeles al
cuvântului. Fãrã mirare, dar trebuie sã fie mulþi iubitori de
literaturã înºelaþi de o astfel de criticã. Vom lua un exemplu.

Romanul d[omnu]lui I. Teodoreanu – Lorelei – a apãrut foarte
repede în ediþia a doua. Scriitorii spun cã este în adevãr un
frumos succes de librãrie. Se poate. Dar nu acest lucru ne
intereseazã mai întâi. Vrem sã ºtim dacã s-a realizat prin publicarea
ºi citirea romanului ºi un frumos succes literar sau moral?

Credem cã nu. ªi iatã de ce. Critica e drept a prezentat romanul
la început cu multe elogii, în urma cãrora autorul a avut ºi succesul
material la care se aºtepta. Am citit romanul în cea de a doua
ediþie. Nu pot spune cã lectura m-a mulþumit.

Am impresia cã elogiile s-au fãcut din prea multã curtuoazie
faþã de romancier. Dar, dacã ne referim la pãrerile criticilor literari,
care se deosebesc atât de mult, cu privire la o lucrare literarã, mã
întreb, de ce nu  se înþeleg asupra conceptului de lucrare bunã,
atunci când scrierea ca valoare literarã se înfãþiºeazã ca atare?

D[omnul] ªerban Cioculeseu spune, cu privire la romanul
d[omnu]lui Teodoreanu urmãtoarele: „ceea ce este însã inadmisibil,
este convenþionalismul situaþiilor: profesor–elevã, sorã de caritate–
pacient, care denotã o lipsã fundamentalã de mãsurã ºi de gust...
D[omnul] Ionel Teodoreanu nu simte falsitatea acestor procedee –
R[evista] F[undaþiilor] R[egale], martie 1936, p. 655. Sã ne
încredem acum în valoarea literarã ºi moralã a romanului? Alt
exemplu de criticã literarã unde lumea a fost înºelatã cu adevãrat.
D[omnul] E. Lovinescu a publicat douã romane din ciclul
Eminescu, Mite ºi Bãlãuca. Autorul intenþioneazã sã ne descrie
viaþa romanþatã a marelui Eminescu. Acelaºi lucru îl face ºi d[omnul]
Cezar Petrescu în – Luceafãrul ºi Nirvana – dar cu mai multã artã
ºi talent. Sã vorbim de operele d[omnu]lui Lovinescu, care din
mare critic devine mare romancier. O pãcãlealã mai mare nici cã se
poate pentru bieþii cititori, care s-au încrezut, în buna credinþã a
d[omni]lor critici. Aveam de gând sã fac un sacrificiu ºi din toatã
sãrãcia mea sã cumpãr cele douã romane. Mã îndemnau douã
motive serioase la acest lucru; era întâi autoritatea criticã a
d[omnu]lui Lovinescu ºi al doilea faptul cã eroul romanelor este
figura poetului Eminescu. Hotãrârea ce mi-o fãcusem pornea de la
o dare de seamã – Bãlãuca – publicatã în Revista Fundaþiilor
Regale din februarie curent, scrisã de d[omnul] Vladimir Streinu,
care printre altele, spunea cu multã laudã. „Compozitat ingenios;
scris artistic ºi lipsit de „maniera” stilului, ultimul roman al
d[omnu]lui Lovinescu este opera unui romancier cerebral pentru
care istoria literarã suplineºte invenþia epicã, lucrare cu planurile
principale de viaþã atacate radical de o inaptitudine intuitivã, dar
roman de nedezminþite frumuseþi episodice”, p. 433. Avem prin
urmare o apreciere lãudabilã despre autor ºi opera sa. Dar iatã cum
am scãpat de înºelãciune ºi ispitã.

Ziarul Universul din 24 februarie 1936 publicã recenzia O
rãzbunare originalã a democraþiei scrisã de d[omnul] Al. Cazaban.
Prezentarea romanului Bãlãuca, e fãcutã obiectiv prin citate
caracteristice extrase din roman. Pasagiile în chip just pun în
evidenþã valoarea literarã a cuprinsului ºi a scrierii.

Nu mi-am putut închipui vreodatã cã d[omnul] Lovinescu, cel
care ne dã reguli de stil ºi criticã impresionistã sã scrie aºa cum
vedem în roman.

Apoi Eminescu, marele nostru creator literar, care iubea neamul
sãu mai mult decât viaþa sã discute cu birjarii evrei ca un om de rând,
despre poezia sa, ori sã compunã versuri atât de copilãreºti, mi se
pare cã e o profanare a memoriei marelui poet. ªi cele arãtate de
d[omnul] Cazaban cu privire la romanul Bãlãuca m-au decepþionat.

Mai vehement în aprecieri este d[omnul] Al. Tzigara-Samurcaº
în articolul Profanarea ºi proslãvirea lui Eminescu publicat în
Convorbiri literare, 1-3, ianuarie-martie a[nul] c[urent], unde cere
ºi sancþiuni. Oricum vor fi stând lucrurile, nimeni nu va reuºi sã
redea pe Eminescu. Rãu cã se fac astfel de încercãri literare.

Revenind acum la problema noastrã, vedem cã marea masã de
cititori e înºelatã în alegerea cãrþilor literare de critici. Sunt cititori
pasionaþi care, din puþinul ce le prisoseºte, se lipsesc de cele
trebuitoare în gospodãrie ºi cumpãrã romane din acestea, contând
numai pe buna credinþã a criticilor interesaþi. E dureros dar aºa sunt
lucrurile. Cine poartã vina deci? Romancierul? Da! Criticul? Da!

Amândoi sunt vinovaþi, fiindcã unuia îi lipseºte talentul de scriitor,
iar celuilalt înþelegerea justã a unei opere literare. Nici unul din ei
nu exprimã cu sinceritate simþirea ºi cugetarea ce o au.

Invazia romanului în literaturã, cum se spune de altfel, este
întocmai ca o boalã molipsitoare. ªi dacã ar suferi de ea numai
scriitorii ºi criticii, dar îi ispãºesc pãcatele bieþii cititori –
consumatori! Oricine vrea, e scriitor, indiferent dacã poate sã
fie. Un gând misterios îl poartã din subiect în subiect ºi astfel
ajunge autor a multe romane ca ºi cum a fi mare scriitor, înseamnã
sã scrii cât mai multe romane celebre. Romanele celebre sunt
compoziþii de moment ºi mor imediat dupã ce s-au nãscut, ca
unii infuzori. Arta scrisului e un dar ales. Ea nu constã în a scrie
mult, ci puþin ºi cu „miez”.

Un exemplu clasic avem ºi noi. D[omnul] Al. Brãtescu-Voineºti
marele nuvelist ºi autor de schiþe literare, a scris foarte puþin, i s-
a adus chiar o acuzaþie în aceastã privinþã, dar e atâta artã ºi
duioºie în scrisul sãu, încât s-a impus criticii literare ca fiind o
mare autoritate literarã. Prin urmare critica literarã este responsabilã
de toatã literatura proastã care se scrie în ultimul timp la noi.

Un critic spune „Da” fiindcã e prieten cu scriitorul sau i s-a
trimis cartea cu dedicaþie pompoasã, altul spune „Nu” în ton cu
totul subiectiv, fiindcã nu-i plac ochii celui ce scrie. Dar când o
bucatã literarã e proastã ºi adevãrul acesta ne sare în ochi nouã
cititorilor dezinteresaþi, înºelaþi de un „Da”, de ce nu se spune cu
tãrie „Nu” chiar de la început? Încurajãri literare? Bine! Dar
acestea se impun vrând-nevrând, cum a fost cu marele Eminescu.
Dacã criticii nu se gândesc la ceea ce trebuie sã fie permanent în
opera literarã – moralitatea ºi frumosul – atunci ei nu fac criticã de
valoare ºi înºealã buna credinþã a bietului cititor. Sentimentalismul
critic trebuie înlãturat, iar cine vrea sã fie ºi critic ºi poet sã se
gândeascã la proverbul cã  „cine umblã dupã doi iepuri nu prinde
nici unul”. Poet ºi critic este în acelaºi timp numai geniul literar,
care niciodatã nu crede cã opera lui atinge desãvârºirea, ci printr-
un sentiment de autocriticã, în drum cãtre perfecþiune, îºi cizeleazã
mereu opera sa; de aceºti scriitori avem nevoie, sã vie!

(I. Carbarãu, Literatura, critica ºi cititorii în Da ºi Nu, 1, nr.
5-6, 15 iulie 1936, p. 6, col. 2-4.)

Emil Gulian, desen de

O nouã contribuþie la bibliografia profesorului Ion Carbarãu
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Preºedinte Centrul de Eticã ºi Strategii (CES)

Europa cetãþenilor sau a plutocraþiei?
Visul preºedintelui Emanuel Macron

(continuare în pag. 18)

Motto: Încã din Evul Mediu,

Europa a devenit conºtientã cã

reprezinã o civilizaþie distinctã,

bazatã pe culturã ºi creºtinism,

care au permis crearea statelor

naþionale. Astãzi, europenii s-au

îndepãrtat de acest adevãr, ceea

ce explicã cel mai bine unitatea

profundã a civilizaþiei lor,

preferând sã renunþe sau sã

ignore rãdãcinile lor creºtine, o atitudine care poate avea un

cost greu de suportat. Cum declinul unei civilizaþii indicã

deopotrivã atât o crizã a culturii, cât ºi o crizã a religiei, UE

este pusã azi în faþa definirii identitãþii sale, condiþie a existenþei

sale ca actor important pe scena politicã internaþionalã.

(Gheorghe Dragomir, Europa cu capul în stele ºi trupul

însângerat, Editura România în lume, 2011)

Da, la acea vreme, atrãgeam atenþia asupra pericolului în care

se afla proiectul, de altfel generos, de extindere a UE spre est ºi

în sudul Mediteranei, dacã nu se face o evaluare rapidã ºi realistã

a modului de funcþionare a puzderiilor de organisme ºi agenþii de

tot felul care consumã resurse financiare importante, iar eficienþa

lor este minorã dacã nu chiar inexistentã, iar problemele

cetãþeanului european, nu-ºi gãseau loc pe agenda Comisiei ºi

Parlamentului european. Arãtam cã, îndepãrtarea organismelor

supranaþionale de cetãþeanul european, va adânci prãpastia ºi va

genera un val de euroscepticism cu consecinþe imprevizibile. În

dezbaterile organizate cu ocazia lansãrii lucrãrii, subliniam cã

„actuala crizã economico-financiarã are cauze de ordin moral ºi

sistemic, iar continuarea acestei stãri de lucruri ar putea afecta

serios viitorul UE. Deci, sugeram sã regândim proiectul ºi sã

dãm o nouã direcþie ºi o nouã viziune coerentã viitorului UE,

þinând seama de provocãrile prezente ºi viitoare.”

Printre temele supuse atenþiei cititorului în acea lucrare se

regãseau analize ºi argumente pertinente pentru a rãspunde

„agoniei creºtinismului” ºi pericolului islamizãrii Europei, în

contextul „primãverii arabe”, care a generat exodul a milioane de

oameni spre Europa, Turcia, devenind o problemã serioasã pentru

evoluþia viitoare a UE.

La toate aceste semnale de alarmã la care adãugãm ºi sabia cu

douã tãiºuri a creºterii gradului de îndatorare a statelor din zona

euro, factorii politici ºi guvernamentali europeni ºi români, au

adoptat o atitudine arogantã, considerând aceste semnale ca

venind din partea unui eurosceptic, deci, trebuie ignorate.

Planul preºedintelui Emanuel Macron

Iatã cã, la o distanþã de ºase ani, preºedintele Emanuel Macron

prezintã în faþa corpului profesoral ºi studenþilor de la Sorbona

planul sau de „Regândire ºi reconstruire a Europei pentru a-i

proteja suveranitatea ºi identitatea în faþa mondializãrii”. (26 sept.

2017) Domnia sa þinea sã precizeze cã acest plan este: „singura

cale care ni se oferã, pentru cã Europa pe care o cunoaºtem este

foarte slabã, foarte lentã, foarte ineficace, dar Europa singurã

poate sã ne dea o capacitate de acþiune în lume, în faþa marilor

provocãri contemporane”.

Aceastã radiografie realistã, dar dureroasã a Europei dupã

ºase decenii de funcþionare ca spaþiu comun economic, politic,

monetar ºi militar, prezentatã succint de preºedintele francez,

ridicã valul care a acoperit de-a lungul anilor mecanismele de

funcþionare a UE, demonstrând, dacã mai era cazul, impasul în

care se aflã actuala construcþie ºi nevoia de regândire ºi recalibrare

a întregii arhitecturi instituþionale, în pas cu noile evoluþii ºi

tendinþe ce se manifestã în actuala civilizaþie post-umanã, puternic

influenþatã de Inteligenþa Artificialã.

Elie Barnavi, profesor emerit în istoria occidentalã modernã la

Universitatea din Tel Aviv ºi fost ambasador al Israelului la

Paris, în lucrarea L’Europe frigide (Ed. André Versaille, Paris,

2008), referindu-se la criza în care se afla UE la acea datã ºi care

s-a adâncit ulterior, spunea cã „Europa este o realitate vie, dar

rece ºi distantã, ea nu mai inspirã dorinþã cetãþenilor sãi ºi cu atât

mai mult amanþilor sãi. Cãci de asta suferã Europa... Europa are

nevoie de cetãþeni interesaþi sã dezbatã liber asupra destinului lor

viitor... Europa este frigidã...”

Revenind la planul preºedintelui francez, este important sã

reþinem cã el se bazeazã pe ºase piloni care reprezintã, dupã

opinia sa, domeniile de interes strategic ce ar trebui evaluate ºi

regândite.

În primul rând, se apleacã asupra domeniului Securitãþii,

context în care „deplângând lipsa unei culturi strategice comune

a UE”, propune o „iniþiativã europeanã de intervenþie” care trebuie

sã fie operaþionalã în 2020. În acest sens, preconizeazã „primirea

în armatele noastre de militari veniþi din alte þãri europene”.

De asemenea, doreºte crearea unui „Parchet european”

împotriva terorismului, a unei „forþe europene pentru protecþie

civilã” punând în comun mijloace de salvare ºi intervenþie pentru

a rãspunde catastrofelor naturale (seisme, inundaþii etc.).

La acest punct îndrãznesc sã fac o serie de comentarii.

Preºedintele francez ar trebui sã cunoascã ºi sã se fi pronunþat

asupra stadiului în care se aflã proiectul de înfiinþare a unei forþe

de intervenþie rapidã în cadrul PESD (Politica Externã de

Securitate ºi Apãrare), lansat în urmã cu câþiva ani de predecesorii

sãi ºi care stabilea obligaþii concrete pentru fiecare þarã membrã

UE ºi NATO, de a contribui cu resurse materiale ºi umane.

Iniþial, acest proiect se baza pe parteneriatul militar franco-britanic

care stipula folosirea în comun a potenþialului nuclear al Franþei

ºi desfãºurarea unei forþe de intervenþie rapidã de 5000 de militari,

cu dotãrile ºi logistica necesare. Care va fi soarta acestui proiect

dupa BREXIT, este o întrebare care aºteaptã un rãspuns.

Cred cã ar fi trebuit abordat ºi viitorul relaþiilor UE-NATO în

contextul geopolitic actual, când preºedintele SUA, Donald

Trump, a declarat cã SUA nu mai sunt dispuse sã suporte, ca

pânã acum, 70% din cheltuielile NATO pentru asigurarea

securitãþii Europei.

Pe linia combaterii terorismului, care în ultimii ani a afectat

serios încrederea cetãþenilor în mãsurile preventive ce trebuiau

sã garanteze securitatea individualã ºi colectivã, cred cã ar fi

trebuit pe de o parte sã sublinieze disfuncþiile majore apãrute în

cooperarea instituþionalã (servicii de informaþii, puzderia de

organisme ºi agenþii de combatere a terorismului ºi organismele

judiciare) în instrumentarea acestor cazuri. De altfel, nu existã

reglementãri juridice clare ºi unitare la nivel european, pentru

încadrarea juridicã a acestor fapte de o cruzime ºi gravitate

extremã.

Nu se vorbeºte nici de rolul ºi locul Agenþiei Europene pentru

Spionaj ºi Contraspionaj, care ar trebui sã asigure coordonarea

acþiunilor ºi operaþiunilor de combatere a terorismului, conlucrând

cu serviciile similare din Israel, Rusia, Turcia, India, Pakistan,

care dispun de experienþã istoricã în combaterea terorismului.

Pilonul doi al planului se referã la Frontiere ºi migraþie,

context în care preºedintele propune „crearea unui oficiu european

al azilului” pentru a „armoniza procedurile ºi o poliþie europeanã

a frontierelor”, uitând de existenþa Europol ºi Interpol, care la

ultima adunare anualã ºi-a propus combaterea terorismului

cibernetic. Preºedintele francez, subliniazã cã „problema

refugiaþilor este datoria noastrã comunã a europenilor”. Deci, se

are în vedere o nouã repartizare a cotelor de refugiaþi, inclusiv

pentru România. Sã sperãm cã vom fi pregãtiþi pentru a crea

condiþii de viaþã „decente”, ca pentru marea majoritate a românilor

care se zbat în sãrãcie ºi în lipsa unei asistenþe medicale minime.

Pilonul trei abordeazã Politica Externã a UE care ar trebui

sã aibã drept prioritate revigorarea parteneriatului cu Africa,

subliniindu-se cã „dacã Europa nu face nimic pentru asta, alþii

vor face”. În acest sens, se propune ajutorul public pentru

dezvoltare, care ar trebui sã fie „european”. Cum sã-l finanþãm?

Rãspunsul preºedintelui francez este prompt: „prin relansarea

unui proiect de taxare a tranzacþiilor financiare, care funcþioneazã

doar în Franþa ºi Marea Britanie ºi ar trebui extins la toate þãrile

UE”.

Preºedintele poate nu cunoaºte cã în Africa existã un sentiment

antifrancez ºi antibritanic datând din perioada post-colonialã,

locul fostelor metropole fiind ocupat de China, Rusia, Arabia

Sauditã, Qatar. Dar, este de înþeles disperarea Franþei de a cãuta

noi pieþe de desfacere ºi a acapara resursele naturale din aceastã

zonã.

Cred cã era nimerit ca preºedintele sã se refere la viitorul

relaþiilor cu SUA, China, Federaþia Rusã, Turcia, cât ºi cu þãrile

din Orientul Mijlociu ºi Marea Britanie.

Pilonul patru abordeazã problematica ecologicã ºi cea

agroalimentarã, precizându-se cã Europa se aflã între douã

alegeri: „sã continuãm sã producem ca înainte sau sã devenim un

model de avangardã al unei tranziþii ecologice eficace ºi

echitabile”. Pentru aceasta se propune luarea urmãtoarelor mãsuri:

– prin PAC (Politica Agricolã Comunã) sã ne protejãm piaþa

alimentarã europeanã de produsele din þãrile extracomunitare;

– crearea unei forþe europene de control a standardelor

alimentare pentru a evita dubla calitate a alimentelor;

– crearea unui program european de realizare a unei pieþe

comune a energiei ºi interconectarea þãrilor membre la aceastã

piaþã;

– crearea unui program de stimulare a construirii de automobile

europene:

– acordarea unui preþ corect cuvenit cãrbunelui, printr-un preþ

minimal semnificativ în cadrul UE ºi o taxã frontalierã asupra

cãrbunelui.

Este interesant cã nu se aminteºte nimic de energia verde ºi

energia nuclearã ca modalitãþi de asigurare a unei independenþe

energetice faþã de Rusia ºi de protecþie a mediului aºa cum s-a

convenit la ultimul summit de la Paris. Oare Germania va fi de

acord cu o politicã energeticã europeanã în contextul în care

beneficiazã de un statut privilegiat pe acest domeniu din partea

Federaþiei Ruse?

Pilonul cinci, se ocupã de domeniul inovaþiei ºi economiei

numerice, propunerile avansate de preºedinte vizeazã ca pânã în

2020 sã se înfiinþeze o „Agenþie europeanã penru inovaþie, pentru

a fi în poziþia de inovatori ºi nu de spectatori la vastul proces de

inovaþie generat de Inteligenþa Artificialã”. De asemenea, se

prevede „crearea campionilor europeni în tranziþia numericã” ºi

asigurarea unei pieþe unice numerice pentru a proteja datele

economice ale întreprinderilor ºi pentru garantarea libertãþilor

individuale ºi protejarea datelor personale. În acest context,

propune ºi „taxarea valorii create unde s-a produs”.

Cred cã era bine dacã se evidenþiau progresele înregistrate în

acest domeniu de Estonia, singura þarã din lume care a introdus

guvernarea digitalã atât la nivel central cît ºi în întreaga

administraþie, renunþând la folosirea hârtiei în întregul proces

administrativ. Nu întâmplãtor, Talin este gazda summiturilor

pentru combaterea cyberterorismului ºi atacurilor de tot felul din

zona spaþiului cibernetic. Tot la Talin s-a adoptat ºi Ghidul pentru

reglementarea cyberspaþiului ºi nu întâmplãtor Talinul a fost þinta

atacurilor venite din partea Rusiei.

Totodatã, cred cã preºedintele ar fi trebuit sã accentueze rolul

noilor tehnologii în construirea civilizaþiei post-umane, cu atât

mai mult cu cât planul de refondare a UE se prezenta în faþa

mediului universitar ºi academic de la Sorbona. În acest sens, s-

ar fi putut supune reflecþiei, problema modalitãþilor de folosire a

IA, la ecodurabilitatea planetei ºi la organizarea spiritualã a

societãþii viitoare.

Se putea reaminti aici rolul important pe care îl va juca educaþia

primitã de copii din perioada preºcolarã ºi dezvoltatã ulterior în

licee ºi facultãþi, prin introducerea de metode de sensibilizare

privind armonizarea mizelor ecologice cu valorile civice cu care

ar trebui sã-i înzestrãm.

Se puteau menþiona aici ºi progresele înregistrate în crearea

„oraºelor inteligente”, ca parte integrantã a amplului proces de

revoluþionare prin IA a problemelor  de poluare, circulaþie,

consum de energie, eliminarea birocraþiei administrative ºi în

managementul oraºelor.

Pe un alt plan, cred cã ar fi fost oportunã lansarea unei alte

teme de reflecþie pentru mediul universitar ºi academic ºi anume,

dacã noile tehnologii, care au devenit o forþã motrice a civilizaþiei

umane, devin o forþã avansatã a autoritãþilor ºi puterii în viaþa

noastrã, ori din contrã, ar putea provoca un recul a autoritãþilor

statului? Big data ºi data mining, asociate cu machine learning,

vor permite autoritãþilor sã-ºi menþinã controlul vieþii individului

prin sporirea cooperãrii supranaþionale în interiorul UE.

Al ºaselea pilon se referã la zona euro, propunerile vizând

„transformarea Europei într-o putere industrialã ºi monetarã,

printr-o politicã spaþialã ambiþioasã  pe plan industrial ºi pe plan

monetar, zona euro. Miza fundamentalã, este reducerea ºomajului

care afecteazã unu din cinci tineri din zona Euro ºi sã facem zona

euro o putere economicã concurentã Chinei ºi SUA.” Pentru

aceasta se propune promovarea urmãtoarelor mãsuri:

– coordonarea politicilor economice ºi un buget comun. Avem

nevoie de investiþii… Avem nevoie de un buget mai puternic ºi

taxe care sã reflecteze acest buget;

– reforma lucrãtorilor detaºaþi sã fie încheiatã la sfârºitul lui

2017 ºi sã se doteze cu instrumente de solidaritate concrete prin

emergenþã socialã ºi fiscalã, în special privind impozitele asupra

societãþilor;

– obligarea statelor membre ca pânã în 2020 sã respecte

reglementãri riguroase pentru impozitarea societãþilor, pentru a

deschide dreptul la fonduri structurale.

Alte precizãri ºi propuneri cuprinse în planul Macron:

– pânã în 2024, fiecare student sã vorbeascã cel puþin douã

limbi europene;

– Marea Britanie va avea „locul” sãu într-o UE simplificatã ºi

regânditã.

Parteneriatul cu Germania trebuie „reînnoit” pe toate subiectele

invocate mai sus, pentru a se da un impuls decisiv ºi concret

acestor relaþii, fie cã este vorba de IA sau de a integra pieþele

noastre aplicând aceleaºi reguli la întreprinderile noastre”. În

2018, pe 22 ianuarie, când se sãrbatoresc 55 ani de la reconcilierea

franco-germanã, sã se semneze la Elysée un nou tratat care sã

deschidã o nouã filã în istoria celor douã popoare ºi sã întãreascã

capacitatea de acþiune ºi influenþã în UE ºi în lume, a motorului

franco-german.

Analizã asupra propunerilor preºedintelui Macron

Dar, sã ne aplecãm asupra acestor propuneri, care vor avea un

impact major asupra arhitecturii viitoare a UE, implicit ºi asupra

locului României în cadrul UE.

În primul rând sã reamintim domnului preºedinte Macron cã

economia ºi finanþele lumii sunt interconectate, iar UE nu poate

face abstracþie de aceastã realitate ºi de faptul cã volumul datoriei

lumii a atins pragul de 230.000 miliarde dolari, iar datoria SUA

la 8 septembrie 2017, depãºise 20.000 miliarde dolari. Politicienii

ºi guvernele lumii cunosc foarte bine situaþia ºi cã aceste datorii

nu vor fi achitate niciodatã, ci ele se vor rostogoli, prin crearea de

noi datorii, dovedindu-se o crasã iresponsabilitate din partea

celor care împrumutã, dar ºi din partea celor care acordã credite.

Pânã unde se vor întinde aceste datorii, nu se ºtie. Cert este cã se

va ajunge la un punct critic când va trebui hotãrât într-un fel. Aºa

s-a ajuns ca marile puteri economice sã trãiascã pe credit fãrã sã-

ºi facã probleme, iar dacã statele mai mici contracteazã

împrumuturi pentru investiþii, li se impun condiþii insuportabile

ce le duc mai devreme sau mai târziu spre faliment.

Poate cã domnul preºedinte nu cunoaºte cã ºi Franþa are datorii

cifrate la 130% dinPIB, iar Deutche Bank are o datorie de 72.800

miliarde dolari, generatã de credite neperformante ºi derivate

toxice. Dar, nici Italia, Spania, Portugalia, Grecia nu o duc mai

bine, deci situaþia în zona Euro nu este rozã, de aceea propunerile

sale ne duc cu gândul la crearea unui nucleu „dur” în cadrul UE
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Convorbiri duhovniceºti cu †Ioan al Banatului (XVII)

Luminiþa Cornea: Înaltpreasfinþite Pãrinte

Mitropolit, vã propun sã ne vorbiþi, în continuare,

despre pericopa evanghelicã din Duminica a 5-a

dupã Paºti, a Samarinencei (Ioan 4, 5-42).

Î.P.S. Ioan: Aceastã pericopã evanghelicã ne

pune în faþa unei realitãþi de necontestat din viaþa

Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Sfântul Apostol ºi Evanghelist Ioan

ne relateazã cã la un miez de zi, la

ceasul al ºaselea, adicã la ora 12,

Mântuitorul ºi Apostolii Sãi ajung

la marginea cetãþii Sihar.

Mântuitorul se opreºte la o fântânã,

îi trimite pe Apostoli sã meargã în

cetate, sã cumpere ceva merinde,

iar El rãmâne singur la fântânã.

Relateazã Sfântul Ioan cã era

obosit. Obosise Dumnezeu de atâta

cãutare! Atât de departe eram prin

lume ºi prin întunericul acestei

lumi, încât obosise Dumnezeu sã

ne caute. ªi continuã relatarea

evanghelistul, cã a venit o femeie

cu un vas sã ia apã ºi i-a cerut sã

bea. ªi-a spus: Dã-Mi ºi Mie sã

beau! Femeia fiind samarineancã

ºi El, iudeu – între samarineni ºi

iudei nu era bunã înþelegere, pentru

cã samarinenii se abãtuserã de la

Legea lui Moise – femeia I-a spus:

cum îmi ceri mie sã bei când eu sunt

samarineancã. ªi Iisus Hristos îi

spune: „Dacã ai fi ºtiut darul lui

Dumnezeu ºi Cine este Cel ce-þi

zice: Dã-Mi sã beau, tu ai fi cerut de la El, ºi þi-

ar fi dat apã vie” (Ioan 4, 10).

Dialogul continuã ºi îi spune cã a avut cinci

bãrbaþi ºi cel pe care îl are acum nu-i este bãrbat.

Femeia se cutremurã. De unde ºtie Acesta toatã

viaþa ei, fãrã s-o fi vãzut niciodatã!?

Femeia lasã vasul la fântânã, pleacã în cetate

ºi-L mãrturiseºte pe Hristos, spunându-le: veniþi

sã vedeþi un om care mi-a spus mie toate din viaþa

mea.

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte, vã rog sã pornim

de la numele cetãþii Sihar, ce înseamnã? Ce ne

puteþi spune despre aceastã cetate?

Î.P.S. Ioan: Cetatea aceasta este consemnatã

în Evanghelie sub numele de Sihar, dar numele

adevãrat al cetãþii era Sihiem, ci nu Sihar, cum e

în Evanghelie. Numele acestei cetãþi îl gãsim

consemnat în tãbliþele de lut cu scriere

cuneiforme descoperite în Egipt. Acest nume

Sihiem, din ebraicã, s-ar traduce în limba românã,

humã. Iatã cã evanghelistul îl consemneazã sub

numele de Sihar, care înseamnã beþie. Cum s-a

ajuns de la denumirea anticã de mii de ani, Sihim,

humã, la Sihar, beþie? Nu cã ar fi fost oamenii

din cetatea aceea beþi, ci pentru cã s-au depãrtat

de credinþã, de Legea lui Moise. ªi iudeii le-au

spus cã s-au îmbãtat, adicã un fel de îmbãtare

duhovniceascã, s-au depãrtat de la credinþã, aºa

cum se îndepãrteazã oamenii care consumã prea

mult alcool, nu mai judecã bine. Tot aºa se

întâmplã ºi cu cei care se îndepãrteazã de la

credinþã, nu mai merg drept pe cãrarea Raiului.

Iatã cum de la acest nume Sihiem, consacrat

de mii de ani în istoria ºi cultura civilizaþiilor, iatã

cã oamenii i-au schimbat numele ºi cetatea poartî

numele Sihar, adicã beþie.

Cetatea în care ne aflãm are numele Timiºoara,

iar locuitorii ei se numesc timiºoreni. De aceea ºi

noi, cei ce trãim în aceastã cetate, în vremea

aceasta, ºtiind cã cetatea noastrã existã de secole,

consemnatã în istorie sub numele de Timiºoara,

ar trebui sã ne punem întrebarea: oare cum ne

spun nouã oamenii din

alte cetãþi? Tot aºa

cum se spunea pe

vremea aceea

timiºoreni sau, datoritã

pãcatelor noastre, le

vom spune altfel?

Fiecare dintre noi am

fost încreºtinaþi ºi

botezaþi. Când trecem

pe drum, pe cãrare, ne

aratã cineva cu degetul

ºi spune: iatã un creºtin

trece pe cãrare!

Mi-am pus

întrebarea de atâtea ori:

oare când mã vede

cineva pe mine,

cãlãtorind dintr-o parte

în alta, ce zice despre

mine? Sunt creºtin sau

nu mai fac fapte

creºtineºti ºi nu mai

sunt demn de a purta

numele de creºtin.

Câþi dintre noi mai

purtãm înscris pe

frunte astãzi numele de

creºtin? Dacã vã uitaþi pe fruntea mea, oare mai

scrie cã sunt creºtin sau din cauza pãcatelor s-a

ºters acest nume de creºtin de la mine?

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte, într-o predicã

referitoare la aceastã pericopã evanghelicã aþi

vorbit de vasele cu care femeia a venit la fântânã.

Î.P.S. Ioan: Da, s-ar pune întrebarea cu câte

vase a venit femeia la fântânã? Spune Sfântul

Evanghelist cã a venit cu un vas, cu o gãleatã.

Totuºi dacã am privi mai atenþi puþin, am vedea

cã ea a venit totuºi cu douã vase la fântânã. Cu

vasul acela de lut, cum era în lumea anticã, a venit

sã ia apã din fântâna lui Iacob, iar cu inima a

venit sã ia apa cea vie, sã-L ia pe Hristos. Iatã ºi

credincioºii prezenþi în sfânta bisericã, în zi de

sãrbãtoare, n-au niciun vas în mânã, totuºi au

venit cu un vas, acela ce se numeºte binecuvântata

inimã, în care sã ia apa cea vie de la bisericã, sã-

L ia pe Hristos ºi sã-L ducã în familiile lor.

Femeia aceasta care a avut cinci bãrbaþi, plus

unul, despre care n-am putea sã spunem cã a fost

cea mai cuminte femeie din cetatea aceea ºi totuºi

Hristos vorbeºte cu ea. I se descoperã ei, iar ea

mãrturiseºte cã El este Mesia, înaintea Apostolilor.

Apostolii au asistat la atâtea minuni sãvârºite de

Hristos ºi nu erau încã dumiriþi dacã este sau nu

Mesia. Iatã acestei femei, cât era ea de pãcãtoasã,

Hristos i S-a descoperit ºi a vãzut luminã. De

aceea pe orice frate sau sorã de-a noastrã, ce nu

l-aþi vãzut vreodatã la bisericã, chemaþi-l sã vinã

la fântânã, sã ia ºi el apa cea vie, cãci, oricât ar fi

de pãcãtos, Hristos va sta ºi cu el de vorbã ºi-i va

turna o picãturã de apã vie în inima lui.

Venim de atâtea ori la sfânta bisericã ºi ne

împãrtãºim. Ne împãrtãºeºte preotul cu Hristos.

Dar auziþi: preotul ni-L aºeazã pe Hristos pe

buzele noastre, atunci când ne împãrtãºeºte.

Aceasta face preotul – ni-L pune pe Hristos pe

buze. Însã datoria noastrã este sã-L luãm de pe

buze ºi sã-L ducem în inimã. Aici este taina

omului. Acest drum de la buze pânã la inimã este

datoria noastrã a fiecãruia. O! De multe ori

suntem în situaþia sã-L lãsãm pe Hristos doar pe

buze ºi sã nu-L ducem ºi la inimã.

L.C.: Desigur în aceastã situaþie,

Înaltpreasfinþia Voastrã aveþi a ne da un sfat.

Î.P.S. Ioan: Nu-L mai lãsaþi pe Hristos sã

rãmânã doar pe buzele voastre, ci deschideþi-I

uºa inimii, poftiþi-L sã coboare în inimã ºi odatã

coborât în inimã, sã-L duceþi ºi-n familiile

dumneavoastrã, în casele dumneavoastrã, aºa

cum aceastã femeie samarineancã s-a dus fãrã

apã din fântâna lui Iacob, în gãleata ei, dar a dus

în inima-i, în cetate, pe Hristos. Cum ne

mãrturiseºte textul evanghelic, douã zile a rãmas

Hristos în acea cetate.

L.C.: Totuºi, Înaltpreasfinþite Pãrinte, femeia

samarineancã I-a dat apã lui Hristos, sã-ªi

astâmpere setea? Doar nu L-a lãsat însetat!

Î.P.S. Ioan: Din relatarea evanghelistului nu

rezultã cã totuºi-totuºi femeia a coborât vasul în

fântânã. Spune cã ºi-a lãsat acolo vasul ºi a plecat

în cetate. Însã totuºi femeia nu L-a însetat pe

Hristos. I-a oferit o inimã plinã de lacrimi – numai

o lacrimã putem noi sã-I oferim lui Hristos. De

lacrimile noastre de pocãinþã are nevoie Hristos,

nu de apa din fântânã sau de apa de la robinet.

De aceea eu sunt convins cã femeia a plâns ºi cu

lacrimile ei ªi-a astâmpãrat setea Hristos cel

obosit de drum, aºa cum ne spune Evanghelia.

Prin urmare îndemn pe toþi creºtinii, de se vor

întâlni pe cãrãrile vieþii cu Hristos, sã-I astâmpere

setea cu o lacrimã a pocãinþei sale. M-am dus ºi

eu într-o zi, ca ºi femeia samarineanã, la fântâna

sãpatã de tatãl meu, sã scot apã ºi am vãzut cã

lângã fântânã era Hristos ºi mi-a zis: Dã-Mi sã

beau din fântâna aceasta! Nu-Þi dau sã bei apã

din fântâna aceasta, pentru cã aceastã fântânã

a fost sãpatã de tatãl meu ºi Tu nu l-ai ajutat nici

într-o zi! De-Þi este sete, du-Te ºi-Þi sapã o

fântânã! ªi-a plecat. L-am alungat de la fântâna

tatãlui meu ºi a plecat fãrã sã bea un strop de

apã. M-am întâlnit apoi cu El pe cãrãrile vieþii.

Era într-o zi cu soare ce dogorea foarte puternic

ºi ne-am întâlnit pe drum ºi I-am spus: Cãlãtorule,

nu cumva cauþi o fântânã? Nu cumva îþi este

sete? Hristos mi-a rãspuns: Da, îmi este sete de

tine. Îi este sete de mine. Îi este sete de tine, sã ne

întâlneascã ºi sã ne ducã în Împãrãþia lui

Dumnezeu.

M-am dus apoi mai departe ºi am ajuns pe

Golgota. ªi acolo am vãzut cum oamenii sãpau o

fântânã în coasta Sa, fântâna sângelui. De-acolo,

de pe cruce, mi-a zis: Vino ºi tu ºi bea din fântâna

Mea, din fântâna sângelui! ªi de atunci nu m-

am mai întors niciodatã în viaþã sã beau apã din

fântâna tatãlui meu ºi beau din fântâna lui Hristos.

L.C.: Vã rog, Înaltpreasfinþite Pãrinte, un sfat

în aceastã privinþã.

Î.P.S. Ioan: Îi îndemn pe cei ce ne ascultã ori

citesc aceste pagini, sã vinã la fântâna sãpatã de

noi în coasta lui Iisus, la fântâna sângelui, nu la

fântâna lui Iacob. Adãpaþi-vã din apa cea vie, din

sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos!

A consemnat Luminiþa Cornea

„Cei care se îndepãrteazã de credinþã nu mai merg drept pe cãrarea Raiului.”
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Ceva tumultuos se întâmplã

cu Nicolae Dan Fruntelatã,
spus pe scurt. Când te aºtepþi

ca poetul sã se astâmpere, sã

închidã uºa cuptorului ºi sã

lase pâinea deja aºezatã pe vatra

încinsã sã se pârguiascã, se
petrece, zgomotos, contrariul,

omul pornit spre a ºaptea

tinereþe dã semne de

hiperactivare, se agitã în

vârtejuri de neastâmpãrate fapte, provoacã turbulenþe împrejurul

unei personalitãþi ºi aºa dedate în timp la îndestulã agitaþie, ba
încã prea multã. Sã fie o moºtenire dinspre strãmoºii nu prea

îndepãrtaþi, care au aruncat opincile ºi au încãlþat cizme de iuft,

tropãind sau îndemnând caii sã batã în copite fâºia de pãmânt

dintre Dunãre ºi Carpaþi, mai abitir, sã calce apãsat bolovãniºul

unei provincii balcanice amestecate multietnic pânã la

neorânduialã, prilejuri de crime, pârjoluri, cruzimi inimaginabile,
cu brâul îndesat între cuþite ºi gloanþe.

Sã facem un exerciþiu deloc aberant, mai degrabã un ocoliº

prin istoria poeziei, dacã o fi existând asemenea provocare, ºi sã

ni-l imaginãm pe strãnepotul, din Bãlãciþa  olteneascã, pandurului

Fruntelatã, nume de stradã probabil pavatã cu bolovani în

Bucureºti, petrecut prin ºcoala, deocamdatã sã o numim a moralei,
unde ni-i propune dascãli de poetichie pe un Ienãchiþã Vãcãrãscu,

pe un bard suprarealist, sã ni-l închipuim pe un Gellu Naum, pe

un don Miron Paraschivesc’, cel din Cântice þigãneºti ºi de pe

lângã, iar nu în cele din urmã pe ciobanul din Mioriþa. Cu ce ne

pricopsim? Cu baladângele, bocete în pumni tocmai când

Dumnezeu moare ºi lasã în urmã haos, dictatori ºi moartea
dictatorilor; o drãceascã amestecãturã de blesteme, lacrimi,

ameninþãri, argou americaniza(n)t, cuvinte inventate, de sã-l facã

pe un nou Iorga sã proclame din amvon „încã un nebun”; o

bucurie dulce-amarã, miºtocãresc-tragicã, pokemonesc-

temperamentalã, de sã-l fericeascã pe iluminatul care ne-a încãrcat

din greu conºtiinþa ºi noi habar nu avem cu Balada pãguboºilor.
Din alchimia unui athanor sau din inspiraþia unui poet jignit, dar

cu o supãrare numitã ambiþ, se revarsã un potop de baladânge,

numite de mai multe ori hore, doine, balade, fiºe sarcastice de

temperaturã, vorbe vechi ºi alte o mie de vai, vai, vai. Noul

trubadur se joacã, aruncã pe roata norocului toate pietrele scumpe
sau numai pietrele moºtenite, lustruite, de la jelaniile mahalalei la

poezia filozofilor, le amestecã, le freacã, le mai scoate din mânecã,

le mai mãsluieºte o datã ºi inventeazã ceva, un aluat, o pastã, o

spumã, un borhot de-þi lasã gura apã dupã aromele simandicoase

ºi obrãzniciile date dracului. Una peste alta, haiducul sau urmaºul
sãu ne-o spune de la obraz: „Sictir, salcâm, catapeteasmã, /

înghesuiþii la agheasmã / trândave flori fãrã mireasmã / în lumea

voastrã e târziu / voi sunteþi morþi, eu încã viu.” (Tinerii morþi)

De aici încolo te ameþeºte numai dansul versurilor mânioase

sau numai zãdãrâte, imponderabile sau încâlcite în satirã, sarcasm,

batjocurã, maliþiozitate, totul cu un fel de neiertare, totul vindicativ,
totul coºmaresc ºi alandala: „O simfonie la clavir / az’ noapte-am

auzit la porþi / patria mea e-un cimitir / oraºul meu – un cuib de

morþi.” (Sictir)

Nu existã jumãtãþi de mãsurã, nu existã parte plinã, existã

numai judecatã ºi invocarea iadului pentru prostoboi, prostovani,

politruci, moftangii, bibilici, golãnaºi naþionali ºi internaþionali.
Unele aluzii sunt prea directe, cu nume proprii sau fãrã, dar în

focul metaforelor fierbinþi inclusiv poetul se mai arde în castane,

pentru cã umblã prin jar cu nouã  degete, vârându-ni-l pe al

zecilea în ochi: „În Evropa-s cai ºi boi / Chiar ºi tigri mai trufaºi

/ Dar ºi ciobani fãrã oi / Cãpºunari ºi mardeiaºi / Tot aici suntem

ºi noi / Fir-am cui vrei sã ne laºi / Baci n-avem, creiere ioc / Toþi
de-a valma, turci ºi ruºi / Iar acum ºi unchiul Sam / ªi-a fãcut din

noi pãpuºi (...) / Urã sã devinã tânga / Dar e cam târziu pe lume

/ Nimeni nu mai e pe-acasã. / Am rãmas cu baladânga.”

(Baladânga ciobãnaºilor)

O gãselniþã „trãsnitã”, iatã, ne invadeazã, ne oripileazã cu

sarcasmul, batjocura, scrâºnetul, ºfichiul de bici al lui Dumnezeu
din aceste balade, bocete, descântece, monologuri dramatice. Ce

a rãsãrit ironic, ba chiar miºtocãresc în Baladele de la Grand

Vanjou devine luminã neagrã, diavoleascã, blestematã: „Eram

mici ºi derbedei / nu ºtiam istorii vechi / despre-un fürer de doi

lei / despre un gruzin strãvechi / stalini-m-aº ºi n-am cui / hitleri-

m-aº timpului / mi-aº pune þara pe cruce / de mi-ar fi fost soarta
dulce / dar mi-a fost de tot amarã / ca mama de-a doua oarã”

(Recurs – la Eminescu)

În loc de rodii „vetuste”, bardul preferã „intrarea în lumea

strepezitã a corcoduºelor care au fost menite vieþii noastre”, de la
margine de drum ºi de istorie. Sãtul de nãvãliri civilizatoare

turceºti, staliniste, americãneºti, se laudã cu muþenia baladângelor,

„sã nu se audã decât cu sufletul”, poeme mai degrabã voite

manifeste, invocaþii la rãscoalã, „lacrimi de ciudã ºi durere”,

poeme haiduceºti, scelerate, aproape instigatoare, însã poetul
rãmâne în limitele largi, curate ale esteticului, nu calcã pe teritoriul

infracþional, ci numai se joacã, însã a naibii joacã.

Album de artã, volumul este ilustrat cu câteva reproduceri,

„ºapte fragmente”, dupã picturi naive de Konrad J.K.Peternelj,

Mãrioara Motorojescu, Iosip Generalic, Tomislav Petranovic,

Dragan Gazi, Petar Grgec (transcriu conform textelor explicative,
dar pictorii fiind sârbi, par sã lipseascã unele semne diacritice);

totul se prezintã semnificativ ºi simbolic, inclusiv balcanic,

întãrind impresia de joc superior, însã dramatic, al acestor

„baladângi”, un cuvânt ciudat ºi ciudos din arsenalul poetic al

unui insurgent.

Rãu de gurã, bardul de la Bãlãciþa ºtie cã în „democraþia noastrã
originalã”, post-decembristã, cât o mai dura, niºte versuri nu te

mai condamnã la eºafod, ca în nebuneasca revoluþie francezã,

niºte metafore aluzive nu te mai aruncã în gulag, în celulã, sau

într-un depozit de lemne siberian, unde sã te omoare un gardian

tocmai convins cu votcã „Stalicinaia” de rolul revoluþionar, aºa

cã lasã poezia sã musteascã fãrã capac ºi fãrã fricã, sã fiarbã ºi
bine face, pentru cã, „sictir, bãieþi”: „Nu va veni nici o palinodie

/ A unui schimnic putrezit de viu / Eu voi rãmâne într-o poezie /

ªi-mi va fi dor mereu cât o sã fiu / Pe urmã telefonul ocupat /

Suna-va pânã când va fi târziu.” (Unu-unu-doi)

„Nebun cu fitil”, „super ºi cool”, „pe adormite, pe dezbrãcate”,

îngreþoºat de „þara asta þicnitã” poetul cere imperativ, tuturor sau
nimãnui: „Alo, dã-mi ºi mie un ton / unu, unu, doi, disperare /

aici e moartea la telefon / vin imediat, încetaþi a sunare / nu mai

avem nici o salvare” (Nebuni cu fitil)

Baladângi vreþi, baladângi gãsiþi, „ca pe niºte clopote sã sune

prohodul/ acestei patrii” când „ne conduce o prãsilã de proºti”,

aºa cã poetul, sau ce o mai fi el, gunoier metafizic, ecologist liric,
vã serveºte pe sãturate cu roadele sale otrãvite de alþii, într-un

secol ajuns pe gâfâite abia în al 17-lea an, cu dizgraþie.

(Nicolae Dan Fruntelatã, Baladângile, Editura Semne,

Bucureºti, 2017)

Serban Codrin,

Luminita
Cornea

,

Încã o datã despre un poet ºi
poetichia lui cu nãbãdãi minunate

În publicistica româneascã actualã un

loc binemeritat îl ocupã revistele

ASTREI – Asociaþiunea Transilvanã

pentru Literatura Românã ºi Cultura

Poporului Român: Revista românã

(Iaºi), Astra blãjeanã (Blaj), Astra

clujeanã  (Cluj Napoca), Astra

nãsãudeanã (Nãsãud), Astra

reghineanã (Reghin), Astra dejeanã

(Dej), Astra Buzãul Ardelean (Sita

Buzãului), Astra Târnavelor

(Sângeorgiu de Pãdure). Între acestea, ASTRA SABESIENSIS

ocupã un loc cu totul ºi cu totul remarcabil.

ASTRA SABESIENSIS este o publicaþie periodicã anualã ce

apare sub egida Asociaþiunii Transilvane pentru Literatura

Românã ºi Cultura Poporului Român, Despãrþãmântul „Vasile

Moga”, din Sebeº Alba, editatã printr-un proiect finanþat de

Primãria Municipiului Sebeº, la Editura Argonaut, Cluj-Napoca.
Deosebirea între aceastã publicaþie ºi celelalte publicaþii astriste

este considerabilã. Prin ce? Prin caracterul ºtiinþific, academic

al întregului cuprins, prin demersul ºi limbajul de þinutã

universitarã, prin colectivul ºtiinþific de excepþie, prin autorii

studiilor (la nr. 2/2016 sunt 18 autori, din care unul singur este

profesor din preuniversitar, ceilalþi fiind universitari ai unor
instituþii de prestigiu); prin rezumatele în englezã la fiecare

material, prin întreaga prezentare ºi redactare graficã.

Colectivul de redacþie este alcãtuit din preºedintele

despãrþãmântului Drd. Mihai-Octavian Groza-directorul revistei,

Dr. Diana-Maria Daian-redactor ºef, Drd. Iuliu-Marius Morariu-

secretar de redacþie, Drd. Andrei Pãvãlean, Drd. Oana-Maria
Mitu, Drd. Nicolae Dumbrãvescu ºi Drd. Gabriela Margareta-

Nisipeanu. Articolele, adevãrate studii ºtiinþifice, fac cinste

acestor tineri dornici de afirmare care au ales Asociaþiunea ASTRA

pentru a-ºi promova activitatea de cercetare.

Se cuvine sã facem remarca deosebit de importantã cã Astra

Sabesiensis este singura revistã ºtiinþificã a Asociaþiunii ASTRA,
cu o vizibilitate atât internã (fiind inclusã în colecþiile marilor

biblioteci universitare din þarã), cât ºi internaþionalã (prezentã în

cateva baze de date internaþionale, precum ºi în colecþiile

bibliotecilor universitare din Chicago, Glasgow, Berlin, Hamburg,

Köln, Leipzig, Hanovra, Göttingen, Vechta, Luneburg, Budapesta

etc.). De fiecare datã, varianta tipãritã a anuarului Astra Sabesiensis

este lansatã în cadru festiv, cu invitaþi de prestigiu, prin implicarea

organizatoricã a primãriei din Sebeº Alba.

Cele douã numere (2/2016 ºi 3/2017) pe care le avem în faþã

cuprind studii referitoare la istoria Primului Razboi Mondial ºi a

Marii Uniri, devenind prin aceasta singura publicaþie periodicã

din mediul ºtiinþific românesc care dedicã douã numere

consecutive acestui eveniment istoric de importanþã primordialã.
Dupã declaraþia directorului publicaþiei, Mihai-Octavian Groza,

se doreºte sã se meargã pe aceeaºi direcþie ºi în anul 2018, cu

numarul 4 ºi cu un supliment dedicat personalitãþilor Marii Uniri.

Deºi se referã la acelaºi eveniment, studiile sunt variate ca

tematicã, incluzând perioada de început de secol pânã la

încoronarea familiei regale a României de la Alba Iulia, din 1922.
Exemplificãm prin câteva titluri din nr. 2 al publicaþiei prezentate:

Chestiunea Epirului de Nord – o avanpremierã balcanicã a

Primului Rãzboi Mondial (Emanuil Ineoan); 1915: Opinia

publicã ºi imaginea beligeranþilor în România Vechiului Regat

(Alina-Oana ªmigun); Imaginea Primului Rãzboi Mondial

reflectatã în cântecele funebre din zona Nãsãudului (Iuliu-Marius
Morariu); „Participarea mea în Primul Rãzboi Mondial”.

Jurnalul inedit al sasului transilvãnean Otto Folberth (Mircea-

Gheorghe Abrudan); Pe front ºi în spatele frontului. Serviciul

sanitar în monarhia austro-ungarã în timpul Primului Rãzboi

Mondial (Oana Habor).

Apreciem în mod deosebit din anuarul pe 2016 interesantul
studiu „Pierderile” lui Ioan Slavici în timpul Primului Rãzboi

Mondial, scris de cunoscutul profesor universitar Ioan Bolovan,

ce ne aminteºte de cazuri similare ale altor cãrturari transilvãneni,

cum ar fi cazul scriitorului Romulus Cioflec (1882-1955) a cãrui

activitate din perioada Primului Rãzboi Mondial este insuficient

cercetatã.
Jurnalele cuprinzând însemnãri ale participanþilor la Primul

Rãzboi Mondial sunt insistent prezentate în cele douã anuare –

exemplificãm prin cele din nr. 3 / 2017: Marele Rãzboi în

memorialistica generalului sas transilvãnean Arthur Arz von

Straussenburg (Mircea-Gheorghe Abrudan); Un memorialist

transilvãnean mai puþin cunoscut al Primului Rãzboi Mondial:

cãpitanul Ilie Stricatu (Mihai-Octavian Groza); Douã perspective

inedite asupra Primului Rãzboi Mondial: jurnalul lui Gustav

Zikeli ºi însemnãrile lui Vasile Mãgheruºan (Iuliu-Marius

Morariu).

Teme mai puþin sau de loc cercetate, cum ar fi, în anuarul pe

2017: Consideraþii privind implicarea în realizarea Marii Uniri

a studenþilor teologi români din Transilvania, care au studiat la

Cernãuþi în perioada 1875-1918 (Mihai Rãzvan Neagu); ori

Cadrilaterul în relaþiile româno-bulgare 1913-1916 (Daniel Cain).

Alte studii se axeazã pe cercetarea presei timpului în legãturã

cu o anume tematicã: ªtiri despre familia regalã a României în

paginile periodicelor arãdene ,,Românul” ºi ,,Biserica ºi

ºcoala” în perioada Primului Rãzboi Mondial ºi a Marii Uniri

(Sebastian-Dragoº Bunghez); Imaginea frontului în presa

ecleziasticã din Banat 1914-1918 (Maria Alexandra Pantea);

,,În chestia importului de porumb…”. Implicarea deputaþilor

transilvãneni Nicolae ªerban ºi Teodor Mihali în tranzacþiile

privind importul de porumb din Regatul României 1915-1916

(István Koszta); Acþiuni educative ºi economice de sprijinire a

comunitãþilor din Banat în perioada Primului Rãzboi Mondial.

Secvenþe din istoria Bisericii Ortodoxe Române (Daniel Aron

Alic).

 Fiind o publicaþie ce apare sub egida ASTREI, colectivul de

redacþie acordã atenþia cuvenitã cercetãrii contribuþiei astriºtilor

ºi implicãrii lor în toate momentele Celui Dintâi Rãzboi Mondial
ºi realizãrii Marii Uniri, spre exemplu studiile: Ancheta ASTREI

privind jertfele românilor transilvãneni în Primul Rãzboi

Mondial. Noi valorificãri metodologice (Ioan Popa);

Protopopiatul Miercurea. ,,O anchetã” în anul 1915 (Valeria

Soroºtineanu).

Caracterul ºtiinþific al tuturor studiilor rezultã ºi din bogata
bibliografie ºi din notele bibliografice ale lucrãrilor consultate în

limba românã ºi în limbile maghiarã, rusã, germanã, francezã,

bulgarã. Cercetãrile au fost efectuate, în mare parte, în arhive din

Transilvania ºi din marile centre ale României, dar ºi din afara

þãrii. Menþionãm în aceastã privinþã însemnarea unui autor:

„Documentaþia în materie m-a purtat în mai toate arhivele militare
ale Puterilor Centrale, ale Franþei ºi nordului Italiei, nu neglijând,

însã, arhivele noastre din Transilvania” (p. 42 din anuarul pe

anul 2017).

Demersul de þinutã academicã îl aflãm ºi în textele recenziilor

la volume de referinþã cu tematica aceluiaºi rãzboi mondial. Spaþiul

nu ne permite sã le amintim, dar ar merita cu prisosinþã.
În concluzie, studiile din publicaþia Astra Sabesiensis (nr.2/ 2016

ºi nr. 3/ 2017, la care ne-am referit) sunt realizate cu rigoarea unor

veritabili profesioniºti în domeniul istoric ºi suntem convinºi cã va

trezi interesul comunitãþii universitare, chiar academice, iar materialele

publicate vor constitui puncte de reper în elaborarea viitoarelor

cercetãri dedicate istoriei Primului Rãzboi Mondial ºi Marii Uniri.

ASTRA SABESIENSIS – publicaþia ºtiinþificã a ASTREI

dedicatã Primului Rãzboi Mondial ºi Marii Uniri
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Biografia scriitorului Gabriel
García Márquez, scrisã iniþial în limba

spaniolã (El viaje a la semilla) de

cãtre columbianul Dasso Saldívar a

apãrut în 1997, la Editura Alfaguara,

într-un tiraj de peste cincizeci de mii

de exemplare, având imediat un
amplu ecou internaþional. Apoi a fost

tradusã în zece limbi: englezã,

francezã, germanã, portughezã,

greacã, polonã, olandezã, coreanã,

chinezã ºi mandarinã. În 2016, cartea a fost tradusã în limba românã

de cãtre Tudora ªandru Mehedinþi ºi publicatã la Editura RAO:
Dasso Saldívar, García Márquez – Cãlãtoria spre obârºie,

Bucureºti, Editura RAO, 2016, 572 pag.

Gabriel García Márquez (n. 1927, Aracataca, Columbia; d.

2014, Ciudad de México, Mexic) a fost fiul lui Gabriel Eligio

García (medic homeopat) ºi al Luisei Santiaga Márquez Iguarán.

Gabo, sau Gabito, aºa cum îi spuneau apropiaþii, a fost crescut
de bunicii materni, colonelul Nicolás Márquez ºi Tranquilina

Iguarán, în Aracataca, loc de care se va simþi etern legat sau aºa

cum spunea Mario Vargas Llosa: „Aracataca era o ranã pe care

timpul o zgândãreºte în loc s-o închidã, un dor care sporea de la

o zi la alta, o prezenþã subiectivã cu care copilul se simte obligat

sã mãsoare noua lume care-l înconjoarã” (p. 142). Copil solitar,
Gabriel García va fi întâi remarcat de învãþãtoarea sa Rosa Elena

Fergusson „turcoaica micuþã”, pentru talentul la desen, caligrafie

ºi citit: „La nouã ani, taciturnul ºi timidul nepot al colonelului

Márquez era practic un cititor închis în sine, mai ales din clipa în

care a descoperit O mie ºi una de nopþi, unul din evenimentele

cele mai importante din viaþa lui” (p. 121); apoi va citit pe
nerãsuflate fraþii Grimm, Jules Verne, Salgari ºi Dumas.

Falimentul companiei United Fruit ºi falsul progres pe care l-a

propus exploatarea plantaþiilor bananiere, cu ruina ºi pustietatea

pe care le-au lãsat în urmã au însemnat prãbuºirea economicã a

localitãþii natale, Aracataca.

Gabriel José va câºtiga primii bani la doisprezece ani,
desenând anunþuri pentru patronul prãvãliei Tokio de la colþul

strãzii. La aceea vreme „nimeni nu bãnuia cã Gabito va ajunge

unde a ajuns; era un bãiat ca toþi ceilalþi, numai cã [...] îi plãcea sã

citeascã” (p. 138).

În 1940, studiazã primele clase în Colegiul San José, din

Barranquilla, apoi Gabriel García Márquez cãlãtoreºte în
Zipaquirá ºi terminã ultimii doi ani ca ºef de promoþie ºi

bacalaureatul la Liceul Naþional de Bãieþi (azi Colegiul Naþional

San Juan Bautista de La Valle), pânã în 1946. La San José, în

revista colegiului, Juventud, va publica primele sale versuri ºi

cronici: „Juventud era o revistã foarte modestã, dar care apãrea

în condiþii grafice acceptabile, fondatã de iezuiþi în anul în care
Gabriel a intrat la liceu, cu scopul de a stimula creativitatea ºi

preocupãrile elevilor în domeniul disciplinelor umaniste” (p. 139).

La Liceul Naþional din Zipaquirá va avea profesori excepþionali,

de care îºi va aminti peste ani.

În 1947, Gabriel García merge în capitalã (Bogotá) cu intenþia

de a studia Dreptul ºi ªtiinþele Politice la Universitatea Naþionala

din Columbia, dar „Gabriel a preferat sã frecventeze mai degrabã

bulevardul decât universitatea”, carierã pe care o abandoneazã

pentru a pleca în Cartagena de Indias sã lucreze ca reporter la

ziarul El Universal, dupã ce la 9 aprilie 1948 este asasinat liderul

popular Jorge Eliécer Gaitán. Deºi tatãl sãu spera ca primul sãu

nãscut sã urmeze studiile universitare la care sãrãcia l-a împiedicat
pe el sã aibã acces, pe de altã parte dorea ca Gabriel sã ajungã

farmacist, pentru ca mai târziu sã preia afacerea sa.

Pasiunea pentru poezie va începe sã se transforme într-o

pasiune exclusivã pentru roman: Lazarillo de Tormes, Celestina,

Cervantes, Dostoievski, Tolstoi, Gogol, Dickens, Flaubert,

Stendhal, Balzac, Zola, Victor Hugo, Thomas Mann; „întâlnirea”
cu Franz Kafka ºi publicarea povestirilor A treia resemnare

(unde apar principalele teme ale operei sale ulterioare: tema casei,

a singurãtãþii, a nostalgiei, a fricii, a morþii, a dorinþei înfrigurate

de a transcende moartea, a morþilor suprapuse, a claustrãrii) ºi

Eva sãlãºluieºte în pisicã (pe linia coºmarului kafkian, apar din

nou singurãtatea, nostalgia, teama ontologicã ºi pentru prima

datã tema tarelor ereditare).
Asemenea maestrului sãu, William Faulkner, care considera

cã „mediul cel mai bun în care un artist poate lucra” este cel

dintr-un bordel, pentru cã dimineaþa este liniºte pentru a scrie ºi

peste noapte sunt petreceri, bãuturã ºi lume pentru a sta de vorbã,

Gabriel García va trãi la un moment dat într-un zgârie-nori din

Barranquilla, unde funcþiona un bordel. Gabriel García va merge
ºi mai departe cu ideea de a-ºi pãstori muzele în bordelul zgârie-

nori, „cãci pereþii fragili care despãrþeau camerele îi permiteau sã

asculte confidenþele fãcute de clienþi femeilor pe care le plãteau,

ºi adesea era vorba de intelectuali, politicieni ºi funcþionari

respectabili din oraº. Acolo a învãþat multe despre onestitatea
prostituatelor ºi despre condiþia umanã a clienþilor, despre

clandestina lor condiþie umanã, cum ar fi bunãoarã cã nu veneau

aici atât pentru a face dragoste, cât pentru a le vorbi despre ei

înºiºi tovarãºelor de ocazie” (p. 249). Astfel, bordelul a fost

transpus aproape neschimbat în Toamna patriarhului.

Metafora Mamei Mari, una dintre cele mai inspirate din
literatura latinoamericanã, conceputã în 1959, s-a întemeiat pe

modele disparate, în timp ºi spaþiu ºi plãmãdirea ei va fi produsul

unei lungi ºi sedimentate reflecþii: „Întocmai ca mãtuºa Mama în

casa bunicilor, ca Mamita Yunái în zona bananierã, ca María

Amalia Sampayo de Álvarez în oraºul Sucre din tinereþea

scriitorului ºi ca micuþa marchizã din localitatea vecinã La Sierpe,
aristocraþia creolã a condus ºi a orânduit viaþa naþionalã în decursul

secolului al XIX-lea (ºi în parte din secolul XX); era o aristocraþie

feudalã ºi latifundiarã, alcãtuitã din rãmãºiþe coloniale, care apoi

avea sã evolueze, între douã rãzboaie, pânã a ajuns la forma

politicã de coabitare cu liberalii cei mai apropiaþi pentru a concepe

marea mamã a politicii naþionale de sfârºit de secol: regimul
bipartid al Înnoirii” (p. 268-269).

Plasatã din punct de vedere lingvistic ºi literar mai aproape

de Madrid decât de Londra, Columbia nu numai cã s-a mândrit

cu spaniola cea mai purã din lumea hispanicã, iar capitala, Bogotá

(întemeiatã de conchistadorul spaniol Gonzalo Jiménez de

Quesada, în 1538), menþinuse mereu o culturã a cafenelelor ºi a
cenaclurilor literare dupã moda de la Madrid.

Mercedes Barcha Pardo, fata cu ascendenþã egipteanã, pe

care Gabriel García o cunoscuse la un bal studenþesc, era cea

care aducea fericirea cea mai mare în inima tânãrului columbian

ºi care va deveni ulterior soþia sa ºi mama celor doi fii: Rodrigo

ºi Gonzalo.

O istorie a meleagului valah de pe râurile Argeº ºi Sabar

Emilia
Motoranu

García Márquez – Cãlãtoria
spre obârºie

Prof. Dr.
Cristian Alex.

Marin

De curând a ieºit din

tipografia Editurii Oscar Print

monografia Bolintin – cartea

oraºului, sub iscãlitura unui
grup de autori (Constantin

Bãrbuþã, Constanþa Crudu,

ªtefan Crudu, Floricã Dan,

Milica Dan, Marian Grigore,

Ciprian Necºuþu) coordonat de

Vasile Grigorescu ºi pr. Nicuºor
Beldiman. Un Cuvânt înainte a

fost „rostit” de scriitorul ºi

jurnalistul Neagu Udroiu.

Lucrarea, structuratã în trei pãrþi,

cincisprezece capitole ºi 237 de

pagini, însoþitã de o graficã selectã, a avut sprijinul Primãriei ºi
Consiliului Local Bolintin Vale.

Autorii – „o haitã de lupi flãmânzi” – au adus în atenþia

cititorilor o mare cantitate de documente, începând cu epoca

veche ºi încheind cu cotidianul care furã clipele vieþii

contemporane.

Dupã ce înfãþiºeazã stadiul cercetãrilor referitoare la Bolintin
Vale, ca la orice operã ºtiinþificã respectabilã, autorii prezintã cu

lux de amãnunte cadrul geografic al aºezãrii milenare. Sunt

menþionate detalii privind relieful, solurile, apele, clima, flora ºi

fauna. Interesant este faptul cã autorii aduc în atenþie faptul cã s-

au descoperit în situl Pãdurea Îngropatã de la Cornetu sedimente

de arbori dataþi din 5507 î. Hr.
Sunt amintite siturile arheologice Canton, Suseni, La baltã, La

Calcanu, La Vatrãrece etc. Harnici ºi meticuloºi, autorii pun la

dispoziþia cititorilor mãrturii din epoca modernã. Au reconstituit

locul – Poarta Luncii – unde Tudor Vladimirescu a aºezat tabãra

la 16 martie 1821, înainte sã apuce drumul spre Cetatea

Dâmboviþei. De asemenea, sunt pomenite lãcaºuri de cult care
au existat în secolul al XVIII-lea.

În capitolele 2-8 ale pãrþii a doua, autorii prezintã satele oraºului

Bolintin Vale: Bolintin, Crivina, Malu Spart ºi Suseni. Se

menþioneazã cã Bolintinul din Vale s-a separat de Bolintinul din

Deal când a devenit moºie distincã, dupã anul 1700.
Autorii analizeazã în detaliu, atât cât au permis sursele

documentare, fiecare sat, din punct de vedere etimologic, atestarea

documentarã, semnele de hotar, vecinii, apele, drumurile, bisericile

ºi ctitorii lor, monumentele istorice existente. Deosebit de

important este faptul cã autorii folosesc izvoare de primã mânã:

documente de arhivã, cãrþi de autori consacraþi, planuri, hãrþi,
fotografii etc. În cazul existenþei unor suspiciuni, se analizeazã

mai multe variante pentru ca „Mãria Sa” cititorul sã-ºi contureze

o convingere cât mai aproape de adevãr.

O atenþie deosebitã s-a dat satului Bolintin, pe vatra cãruia s-

a format actualul oraº. Locuitorii sãi au transformat un „tãrâm al

apelor” în „Grãdina Maicii Domnului”.

În arealul localitãþii au existat ºi mai sunt prezente pãdurile
seculare ale Codrului Vlãsiei, care au avut ºi rolul de a îmblânzi

furia apelor revãrsate ale Argeºului ºi Sabarului.

Sunt amintite drumurile ce apucau în cele patru zãri valahe:

Drumul Baiului, drumul cãtre schelele dunãrene de la Giurgiu,

Olteniþa, Turnu Mãgurele, drumul spre Transilvania prin Rucãr-

Bran, drumul spre Bucureºti.
Din punct de vedere etimologic denumirea de Bolintin

înseamnã „pãmânt rãu, bolnav, pãmânt de baltã, umed, teren

mlãºtinos”. Explicaþia este cât se poate de plauzibilã, deoarece

aºezarea Bolintin se afla între „furcile de argint” ale apelor.

Bolintinul este menþionat într-un document din 15 martie 1433,

ca sat locuit de þãrani aserviþi, înconjurat de obºti de moºneni
aflate în devãlmãºie: ªtirbeºti, Berileºti, Drânceºti, Socoteºti,

Tântava, Ogrezeni, Bucºani. Moºia Bolintin a aparþinut boierilor

Izvorani ºi mãnãstirii Bunavestire. Mai târziu, în urma cãsãtoriei

jupaniþei Anca din Preajba – înzestratã cu moºia dintre „furcile

de argint” în vremea lui Mihai Viteazul de Maria din Coiani,

mama domnului Radu ªerban – cu Ivaºco Bãleanu, moºia a
rãmas în proprietatea boierilor Bãleanu.

Un alt sat, ce s-a aflat pe teritoriul oraºului Bolintin Vale a fost

ªtirbeºti. A fost un sat de moºneni, adicã moºtenitori de pãmânt,

þãrani liberi. Moºia ªtirbeºti s-a rupt în mai multe trupuri: Moºteni

ªtirbeºti, Drugãneasca, ªtirbeºti Despãrþiþi de Sud ºi de Nord cu

Prisosul, Poenãreasca, Palanga ªtirbeºti, Metohul, Mutu.
Satul Crivina îºi trage numele de la crivine, care înseamnã în

limba slavonã bãltoace. Moºia sa a aparþinut mãnãstirii

Bunavestire, lãcaº care a fost îndestulat cu moºii de voievozi ai

Þãrii Româneºti precum Neagoe Basarab, Vlad Înecatul, Petru

cel Tânãr. În încercarea de a localiza mãnãstirea Bunavestire,

autorii au propus teritoriul satului Mihai Vodã (Þigãnie).
Satul Malu Spart se aflã pe malul drept al Argeºului. Aºezarea

a avut un rol deosebit la intersecþia mai multor cãi de comunicaþie:

Drumul Neajlovului, Drumul Tãtarului, Drumul Argeºului. A

fost consemnat ca un important loc de trecere din Vlaºca în Ilfov.

Existã unele argumente cã denumirea localitãþii ar veni de la
inundaþiile care au spart bordeiele locuitorilor. Satul, aflat la

marginea Codrilor Vlãsiei, a aparþinut mãnãstirii Bunavestire de

la Bolintin, ulterior, prin intermediul mãnãstirii bucureºtene Mihai

Vodã, ajungând sã depindã de mãnãstirea Simonopetra de la

Muntele Athos.

Satul Suseni se aflã în partea de nord-vest a oraºului Bolintin
Vale, în continuarea aºezãrii de la Malu Spart, între râul Argeº ºi

Pãdurea Cãscioreanca. Localitatea a luat fiinþã în preajma mãnãstiii

Cãscioare, ridicatã de boierii Balotescu ºi Cãrpeniºanu. Înainte

de a fi cunoscut cu acest nume, satul apare în documente sub alte

denumiri: Leganari, Cãtunu Malu Spart,Cãtunu Cãscioara.

Partea a treia a acestei lucrãri bine documentate se ocupã de

evenimentele moderne care s-au perpetuat prin jurul localitãþii

Bolintin. Pedanþi ºi scrupuloºi, autorii insereazã cã în familia
vistierului Mihai Alexandrescu ºi Maria Bolinteanu s-a nãscut

poetul Grigore Alexandrescu. Dupã cum îi aratã ºi numele, mama

poetului – Maria – era fiica lui ªtefan Bolinteanu din ªtirbeºti-

Bolintin.

De asemenea, autorii amintesc de anul 1821, când Tudor din

Vladimiri ºi-a aºezat tabãra la Bolintin unde a rostiti, la 16 martie,
o vestitã proclamaþie.

Un alt eveniment important s-a petrecut la Bolintin în anul

1825, când s-a nãscut Dimitrie Bolintinenau, fiul Anicãi

Bolinteanu ºi al lui Enache (Iane) Cosmad, aromân din Ohrida

Macedoniei.

Monografia cuprinde amãnunte privind aplicarea Legii Rurale
promulgate de Alexandru Ioan Cuza la 14 august 1864. Sunt

amintite categoriile de þãrani care au foat împroprietãriþi cu pãmânt.

Aplicarea Legii Rurale nu s-a fãcut fãrã incidente. Astfel,

locuitorii bolintineni reclamau în aprilie 1866 cã proprietarii

Sevastiþa Drugãnescu, Poenãrescu ºi Bãleanu au refuzat sã

atribuie pãmânt þãranilor care nu au prestat toate zilele de clacã.
La rândul lor, þãranii din Malu Spart reclamau cã nu se puteau

folosi de locurile de arãturã primite deoarece acestea erau numai

„stufuri bãltoase, cociocuri”. (DANIC, Fond Ministerul de

Interne, Direcþia Rural-Comunalã, dosar 209/1866, f. 556. Vezi

ºi Marin A. Cristian, Ilie A. Cristian, Aplicarea Legii Rurale în

judeþele Ilfov ºi Vlaºca, Editura Grai ºi Suflet – Cultura Naþionalã,
Bucureºti, 2011, p. 68, 85, 158, 162.)

Îndestulaþi cu ambiþie ºi respect faþã de cititori, autorii

monografiei oraºului Bolintin Vale amintesc evenimentele

importante care s-au consumat în perioada dintre Unirea cea

micã (1859) ºi Unirea cea mare (1918).

În capitolul urmãtor sunt evidenþiate întâmplãrile din perioada
1918-1945. Atrage atenþia cã în anul 1944 la Bolintin Vale s-au

adãpostit de teama bombardãrii Capitalei mulþi reprezentanþi de

seamã ai vieþii cultural-artistice a României: Maria Tãnase, Mia

Braia, Grigore Vasiliu-Birlic, Gicã Petrescu etc.

Capitolul patru din partea a treia a lucrãrii are ca obiect „Epoca
de aur” (1945-1989) ºi cuprinde date despre cooperativizarea

agriculturii, înfiinþarea liceului etc.

În final se vorbeºte despre aspecte precum înfiinþarea revistei

Sud sau importanþii oameni de culturã care au fost prezenþi la

Bolintin: George Cãlinescu, Ovidiu Papadima, Liviu Ioan Stoiciu,

Teodor Vârgolici, Paul Everac, Camil Baltazar, Gabriel Dimisianu
etc.

Prin amãnuntele redate în urma unei asidui documentãri, autorii

monografiei au dovedit cã Bolintin Vale nu este „o legenda valahã”

ci o certidudine incontestabilã.
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În satul Ciorogârla, primele forme de ºcolarizare le întâlnim
abia prin deceniul al ºaptelea al secolului al XIX-lea. În acest
sens, preotul scriitor Damian Stãnoiu, în lucrarea sa intitulatã
Mânãstirea Samurcãºeºti Ciorogârla, pe care a publicat-o în
anul 1926, menþioneazã cã: ,,În anul 1864, din ordinul Ministerului
Cultelor ºi Instrucþiunii, ordin semnat de ministrul de atunci N.
Creþulescu, se înfiinþeazã în mânãstirea Samurcãºeºti o ºcoalã
primarã, unde sã înveþe maicile ºi surorile care nu ºtiu carte,
precum ºi copiii din sat. ªcoala a funcþionat în fosta trapezã [sala
de mese], se crede cã pânã în anul 1875, când a fost desfiinþatã.”

Ulterior ºcoala a fost mutatã ºi a funcþionat în spaþii închiriate,
mai întâi în cãtunul Samurcãºeºtii din Vale (Români) ºi ulterior
în cel din Deal (Sârbi).

În anul 1885, proprietarul de atunci al  moºiei Ciorogârla,
Nicolae Gherassy, a clãdit prima ºcoalã din sat, având douã clase
ºi o camerã pentru diriginte [director], care existã ºi astãzi vis a
vis de biserica Sf. Mare Mucenic Gheorghe. Informaþii despre
acest eveniment ne sunt oferite de un numãr al ziarului Epoca din
anul 1898, în care se specificã: „Anunþãm cu plãcere cã cunoscutul
filantrop ºi donator Nicolae  Gherassy, fost deputat, [...] a
construit cu cheltuiala sa ºcoalele ºi bisericile din comunele:
Fundeni Gherassy, Ciorogârla din judeþul Ilfov ºi Gherãseni
din judeþul Buzãu, unde în aceastã comunã a cedat ºi terenuri
pentru construirea localului primãriei.” (Epoca, anul IV, nr. 674,
3 februarie 1898)

Cu decenii în urmã pe frontispiciul clãdirii construite atunci se
putea citi numele ctitorului ºi anul realizãrii construcþiei, respectiv
„N. Gherassy – 1885".

Cu timpul construcþia s-a degradat, astfel cã la data de 26
ianuarie 1910, dirigintele ºcolii, învãþãtorul Andrei Pârvan, tatãl
ilustrului istoric ºi arheolog Vasile Pârvan, se adresa revizorului
ºcolar al judeþului Ilfov cu propunerea de a se aduce unele
îmbunãtãþiri clãdirii ºcolii, respectiv refacerea a ºase ferestre,
înlocuirea duºumelelor care putreziserã ºi dotarea cu douã sobe
de fontã. Ca urmare, la data de 22 august 1910, în ºedinþa
extraordinarã a Consiliului comunal  Dârvari-Ciorogârla, se
hotãra a se cere prefectului aprobarea deschiderii unui credit în
sumã de 450 lei, „care se va lua din fondul cârciumilor” depus la
Casa de Depuneri în anii trecuþi. În acel timp dreptul de a deschide
o cârciumã se scotea la licitaþie, câºtigãtorul urmând sã plãteascã
primãriei o arendã anualã ce era consemnatã într-un capitol
bugetar separat, sumele strânse neputând fi folosite decât pentru
acþiuni întreprinse în folosul comunitãþii, cum a fost ºi cea
menþionatã.

Printr-o altã cerere, din 6 februarie 1910, acelaºi diriginte
solicita revizorului ºcolar „menþinerea postului de maestrã lucru
manual” înfiinþat anterior, cerere care se pare cã nu a primit aviz
favorabil, pentru cã abia în anul 1934 se reînfiinþa acest post.

Dintr-o informare a dirigintelui ºcolii din satul Dârvari,
învãþãtorul C. Popescu, datatã 22 martie 1910,  aflãm cã boierul
Ilie I. Niculescu Dorobanþu, donase ºcolii din satul Dârvari
mobilier nou ºi propunea ca cel vechi sã fie transferat ºcolii din
satul Ciorogârla.

De-a lungul timpului, clãdirii i s-au mai adãugat alte spaþii ºi a
primit noi destinaþii. Astfel, în anul 1916, dupã inaugurarea noului
local de ºcoalã, aici a funcþionat postul de jandarmi al comunei

Dârvar i -Ciorogâr la .
Dintr-un raport al
comandantului companiei
de jandarmi a judeþului
Ilfov adresat prefectului
ºi datat 13 august 1916,
clãdirea preluatã nu se
afla în cea mai bunã stare

ºi necesita reparaþii. Începând cu anul 1927, în acest local va
funcþiona nou înfiinþata ,,grãdinã de copii” având un singur post
de educator, în anul 1938 înfiinþându-se al doilea post, care în
anul 1940 se desfiinþeazã.

În anul 1936, a fost înfiinþatã
,,ºcoala de gospodãrie casnicã”,
care va funcþiona în acelaºi local,
cu elevele absolvente ale
cursurilor primare ºi cu alte
tinere gospodine, urmãrindu-se
iniþierea acestora în tainele
menajului casnic, dar ºi în alte
activitãþi gospodãreºti. În acest
scop, ºcoala avea în jur ºi o
grãdinã în suprafaþã de 600 m.p.

Dupã anul 1948, când a intrat
în vigoare o nouã reglementare
legalã a sistemului de
învãþãmânt, localul a fost completat cu încã o clasã ºi cancelarie
ºi a primit din nou destinaþia de ºcoalã pentru ciclul doi elementar.

În aceastã ºcoalã, între anii 1957-1960, am urmat ºi eu cursurile
ºcolare elementare aferente claselor V-VII, director fiind
profesorul Victor Beldie.

Dupã construirea actualului local de ºcoalã, vechiul local a
primit destinaþia de grãdiniþã de copii, care a funcþionat aici pânã
în anul 2008, când a fost construitã o altã clãdire, astfel cã istoria
acestei ºcoli se încheie aici.

În prezent clãdirea este dezafectatã, aflându-se într-o relativã
stare de conservare (vezi foto).

Starea precarã a clãdirii construitã de N. Gherassy în anul
1885, cât ºi creºterea numãrului de copii ce trebuiau ºcolarizaþi,
au impus construirea unui nou local de ºcoalã. În acest scop, în
proiectul de buget al judeþului pe exerciþiul 1915/1916, a fost
prevãzutã suma necesarã realizãrii construcþiei, care urma sã fie
asiguratã din disponibilul rezultat prin arendarea dreptului de
cârciumã, consemnat ca atare, precum ºi din unele sume puse la
dispoziþie de primãrie, restul urmând a fi completat de prefectura
judeþului. Un rol determinant în realizarea acestui proiect l-au
avut primarul comunei de atunci, Ion Savu Stoica ºi boierul Ilie
I. Niculescu-Dorobanþu, care era prefectul judeþului Ilfov.

În luna februarie 1915, boierul Athanasie Lipatti, noul proprietar
al moºiei Ciorogârla, a donat  terenul necesar realizãrii
construcþiei, în suprafaþã de 3000 metri pãtraþi (50x60 m), situat
vis a vis de curtea boiereascã, respectiv la intersecþia ºoselei
Bucureºti Piteºti cu ºoseaua Bâcu-Joiþa. La data de 20 mai 1915
s-a þinut licitaþia pentru darea în antreprizã a construcþiei,
câºtigãtor fiind antreprenorul Florea Dinescu din Bucureºti, care
s-a obligat sã realizeze lucrarea în termen de ºase luni. Conform
caietului de sarcini, clãdirea a fost construitã din cãrãmidã ºi
învelitã cu plãci de 40x40 cm, din sternit alb cu interpunere de
carton asfaltat, fiind compusã din douã sãli de clasã, cu locuinþa
dirigintelui alipitã, compusã din dormitor, sufragerie, bucãtãrie
ºi hol, împrejmuire ºi o latrinã din lemn cu trei compartimente.

Recepþia provizorie a lucrãrii s-a fãcut la 28 ianuarie 1916, de
cãtre o comisie formatã din specialiºti din cadrul Ministerului

Lucrãrilor Publice, Ministerului Instrucþiunii Publice, consiliului
judeþean,  al prefecturii Ilfov ºi administratorul plãºii Domneºti.
(BJAN Ilfov, Fond Prefectura judeþului Ilfov, ds. 113/1915-
1916)

În acelaºi an, pentru a se asigura o sursã de apã potabilã pentru
ºcoalã, în curtea acesteia, a fost construit un puþ din tuburi de
ciment comprimat.

Un amãnunt important ce trebuie reþinut în cronica ºcolii din
Ciorogârla este ºi acela al înfiinþãrii  la data de 29 septembrie
1935, a primei cantine ºcolare la care primeau hranã 40 de elevi
proveniþi din familii sãrace ori debili fizic, cãrora li se administra
inclusiv unturã de peºte. Din unele informaþii rezultã cã de la

ferma lui Pamfil ªeicaru se livra
zilnic lapte proaspãt de vacã, iar de
la brutãria lui Costicã Grecu,
produsele de panificaþie.

Întrucât la realizarea construcþiei
nu s-a þinut seama de „cumpãna
apelor” în cazul unor precipitaþii
abundente, clãdirea a fost inundatã
de mai multe ori, prima datã
producându-se în anul 1919, când
pârâul Ciorogârla s-a revãrsat, ceea
ce a impus efectuarea repetatã a unor
lucrãri de reparaþii ºi întreþinere. Cu
timpul, clãdirea s-a ºubrezit, ca

urmare, în anul 1970 aceasta a fost demolatã, în locul sãu fiind
ridicat un modern local de ºcoalã a cãrui structurã cuprinde opt
sãli de clasã, cancelarie, laborator, birouri ºi alte spaþii ºi dotãri
anexe utilitare, asigurându-se o funcþionare  corespunzãtoare a
cursurilor.

De-a lungul anilor, instituþia ºcolarã de la Ciorogârla s-a bucurat
de atenþia sau de prezenþa unor înalte personalitãþi. Astfel, la data
de 18 aprilie 1937, sãrbãtorirea înfiinþãrii organizaþiei strãjereºti
în ºcoala Ciorogârla, sfinþirea ºi ridicarea pe catarg a drapelului
naþional, s-a fãcut în prezenþa unei impozante asistenþe din care
nu au lipsit ministrul instrucþiunii publice, dr. Constantin
Angelescu, col. Aurel Solacolu, prefectul judeþului, marele ziarist
Pamfil ªeicaru, directorul ziarului Curentul, alte notabilitãþi
judeþene ºi locale.

Nu lipsite de interes au fost preocupãrile pe plan social ºi
cultural ale învãþãtorilor ce au funcþionat la aceastã ºcoalã în
perioada interbelicã, de departe cea mai ilustrativã fiind hotãrârea
intelectualilor comunei de a înfiinþa o asociaþie culturalã. Astfel,
la data de 14 noiembrie 1933, preoþii Gheorghe Angelescu,
Constantin Becuþ, Aurel Ciocoiu, ªtefan Angelescu (preot ºi
învãþãtor), diaconul Mihai Cristea, Tudor Anghel, student, soþiile
acestora, Zinica M. Cristea, Elena Ciocoiu, Maria Becuþ,
împreunã cu învãþãtoarele Angela Angelescu, Margareta Cernek,
Paula Miulescu ºi învãþãtorul Ion M. Tudor, hotãrau înfiinþarea
„Societãþii culturale Ciorogârla” având ca obiectiv declarat
„promovarea intereselor de ordin superior ale comunei, prin
ridicarea nivelului religios, moral, cultural ºi material al
locuitorilor comunei”.

Dupã anul 1948, prin Decretul nr. 175 al Prezidiului Marii
Adunãri Naþionale privind reforma învãþãmântului, durata
studiilor a fost mãritã de la patru la ºapte ºi apoi la opt ani, ºcoala
transformându-se din primarã în elementarã ºi ulterior în
gimnazialã, ceea ce a determinat creºterea numãrului disciplinelor
de studiu ºi diversificarea cunoºtinþelor implementate,
imprimându-se procesului de învãþãmânt un caracter modern ºi
complex, corespunzãtor evoluþiei societãþii româneºti.

Avangarda de la A la Z

Florin COLONAª

ZENIT (II)

În prima secvenþã din serialul pe care revista Sud îºi propune
sã-l publice despre celebra revistã de avangardã Zenit, încercam
o paralelã între aceastã publicaþie ºi o altã valoroasã tipãriturã,
editatã la noi de cãtre Ion Vinea ºi Marcel Iancu, revistã simbol a
avangardei româneºti, Contimporanul.

Continuãm aceastã legãturã semnalând cã în cel de-al 75-lea
numãr al Contimporanului, din aprilie 1927, deci în al ºaselea an
al apariþiei, la pagina 13, alãturi de semnalarea unor titluri de
reviste avangardiste strãine, cum ar fi Uj föld (Ungaria), 7 Arts
(Belgia), Horizont (Cehoslovacia), întâlnim ºi publicaþia pãstoritã
de Liubomir Micici: Zenit. Interesant este faptul cã despre Zenit
nu întâlnim doar semnalarea titlului, ci exista chiar o sumarã
prezentare, ceea ce ilustreazã perfect importanþa acestei publicaþii,
cuprinsã în contextul momentului.

La acea datã Zenit îºi încetase, de fapt, apariþia. Rândurile din
Contimporanul nu constituie un „panegiric” al revistei editate la
Zagreb ºi Belgrad, ci o prezentare de ansamblu a ceea ce însemna
aceasta, neºtiindu-se, probabil, cã de fapt publicaþia sucombase
dupã 43 de numere... Mijloacele de informare nu erau cele de
astãzi... Sã urmãrim prezentarea:

„Zenit (interdit en Serbie), nu e nici pornograficã, nici
subversivã. Pur ºi simplu o revistã de artã nouã. Director:
Liubomir Micici, ne spune fluturele volant al revistei. Micici a
fost acuzat de zenitism, adicã de contagiune cu ideile care au
fãcut revoluþia ruseascã. Ni se aduce la cunoºtinþã cã Jugoslavia
este sinonimul Serbiei ºi cã, oficial, Micici refugiat în Franþa, are
fiºã penalã, extrem de amuzant conceputã: Liubomir Micici, nebun
în libertate ºi demonul literaturii iugoslave.”

Aºadar, continuãm foiletarea urmãtorului numãr din revista
sârbeascã. Sã rãsfoim numãrul al patrulea din Zenit. Dupã ce
trecem de coperta semnatã de Egon Schiele, întâlnim iscalitura
lui Ivan Goll. Prietenia lui Micici cu Goll fiind profitabilã ºi
constantã pentru revistã, încã de la primul ei numãr, în acest al
patrulea, Goll semnând poemul 1 Mai 1920, la Paris.

Alãturi de acesta, Max Iacob, prin dialogul început în numãrul
trei al revistei de cãtre Bosko Tokin, ne conduce la identificarea
prin subtile mijloace literare a unui fin portret al omului de culturã
francez. Continuând cu francezii, vom semnala ºi recenzia lui
Duºan Matic la Henri Bergson ºi aºa „ubi
spiritus, ibi libertas”.

Urmãtorul caiet al publicaþiei ne prezintã
un studiu al marelui avangardist din
Hannovra, Kunst Schwitters, în care-l vom
remarca ºi pe Tristan Tzara. În paginile
urmãtoare, Dragan Alecsici semneazã
materialul Prag (în limba sârbã). Cuprinsul
revistei ne oferã surpriza descoperirii lui
Alfred Margul Sperber (1898-1967), scriitor
bucovinean de limbã germanã, care publicã
poemul, trimis din Paris, Iulie 1919 (în
germanã). Interesant este de subliniat faptul
cã Dicþionarul General al Literaturii
Române, 2005, vol. IV, (L-O), p. 229, nu
aminteºte despre aceastã colaborare.

La capitolul graficã semnalãm portretul
lui Jednog Slovenca, semnat de Vinco
Foretici, intitulat Vis. Din cuprins mai
semnalãm colaborarea lui Marcel Sauvage
cu poezia Le cercle.

Am lãsat intenþionat la sfârºit descrierea
primei coperþi al celui de-al cincilea numãr
Zenit, element extrem de important pentru
întreaga ideologie a publicaþiei ºi anume
Manifestul Zenitismului , semnat de
temeinicul colaborator Ivan Goll, în limba
germanã ºi expediat redacþiei de la Paris.

Coperta celui de-al ºaselea numãr are o reproducere dupã
lucrarea lui Leopold Sauvage, intitulatã Oraºul, pentru ca în
interior sã gãsim portretul nevestei lui Ivan Goll, Claire, semnat
de francezul Albert Gleizes, alãtural fiind plasatã o coloanã în
care apare poemul Secolul 20 (în limba germanã), iar dedesubt
opt versuri trimise de la Paris de Beatrice Hastings, în limba
englezã. De amintit relaþia extrem de cordialã pe care Claire Goll
a avut-o cu dadaiºtii români Tristan Tzara ºi Marcel Iancu, încã
din perioada Zürich (1916), fapt ilustrat prin relevante imagini
fotografice din epocã.

Regalul colaborãrii internationale ºi al plasticienilor de renume
continuã cu Karel Teige (pãrintele publicaþiei avangardiste

Devetsil, Praga), care semneazã compoziþia Vara sau
reproducerea unui portret semnat de Amedeo Modigliani.

Nu putem sã trecem peste un excepþional autoportret (1921),
gravurã în linoleum, operã a lui Mih. S. Petrov, ca ºi peste

Pesma 8, text al lui Lajos Kassak, pãrintele unei alte
publicaþii de mare rãsunet avangardist, MA
(Budapesta-Viena).

În sfârºit, pe ultima paginã a acestui numãr de
excepþie întâlnim reclama la Manifest, semnatã de
Micici, Goll, Tokin, o broºurã care apãrea la editura
Zenit: Imn Zenetismu.

Ivan Goll nu putea sã nu fie prezent ºi în cel de-al
ºaptelea numãr al Zenit-ului. Aºa cã îl întâlnim cu
Cântecul unei lanterne. Un numãr, de asemenea,
bogat în ilustraþii semnate de Fran Kranly, I. Süss,
Wachssman, Havlicev, Pisket.

Ca în orice revistã modernistã, în Zenit
originalitatea punerii în paginã este prezentã la cel
mai înalt grad. Aºa cum îl aflãm în acest numãr pe
Micici, cu o creaþie literarã tipãritã de-a latul paginii.

Coperþile Zenit sunt ele însele subiecte în sine, ca ºi
cea de la numãrul opt, pe care o semneazã Albert Gleizes.
Ca o probã a acestei afirmaþii, citãm coperta a IV-a a
celui de-al ºaptelea Zenit, unde cu un grafism interesant
ni se prezintã reclama la volumul prestigiosului
colaborator al revistei, Ivan Goll, intitulat Radiograme.
În cuprinsul numãrului opt descoperim ºi alþi valoroºi
artiºti, cum ar fi cehul Karel Teige cu gravura Praha
1920 sau Carry Hauser cu o lucrare în aceeaºi tehnicã.
Tot aici îl întâlnim ºi pe Jean Epstein cu al sãu cinema,
ca ºi iscalitura la rubrica Cronica a Jakobei Heemskerk-
Damburg.

Putea sã lipseascã din acest numãr prietenul Ivan Goll?
Nicidecum! Aºa cã amintim titlul eseului sãu: Expresionismul moare.

Seria marilor creatori avangardiºti din aceste numere de început
continuã cu aceeaºi frecvenþã ºi în numerele viitoare. O vom
urmãri cât se poate de atent în paginile revistei Sud, aºa cum
procedãm ºi cu numãrul nouã din Zenit, a cãrui copertã semnatã
de Rudolf Schlichter ne dezvãluie un grupaj semnificativ de
semnãturi, în frunte cu Ivan Goll (text tradus din croatã), dar ºi
cu André Salmon cu poemul Vârsta umanitãþii (în limba francezã),
ca ºi douã elemente de artã plasticã – o gravurã de Mihail Petrov,
ca ºi o valoroasã sintezã a lui Dragan Aleksici despre sculptura
lui Vladimir Tatlin, marele reprezentant al curentului 0,10 din
Petrogradul anului 1915.

ªcoala gimnazialã de la Ciorogârla
 File de cronicã Nicolae STOICA

ªcoala „Gherassi”
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Cãlin Stãnculescu

Normal, propagarea artei

a ºaptea a avut la sfârºitului

secolului XIX o evoluþie

spectaculoasã datoritã

inteligenþei celor doi fraþi

Lumière (Louis ºi Auguste)

de a trimite în toatã lumea

operatori pentru a nemuri

fapte, oameni ºi evenimente

menite sã convingã spectatorii de viabilitatea artei cinematografului.

Timp de 15 ani, din 1896 pânã în 1910 asistãm la un proces de

proliferare a sãlilor de cinematograf  în toatã România Micã, atât

prin construcþia de noi sãli, cât ºi prin reprofilarea unor sãli existente.

Propunerea de periodizare a istoricului Cornel Cristian, pentru

sosirea artei a ºaptea în România, are pentru prima etapã urmãtoarele

capitole: 1896-1911 – introducerea

spectacolului cinematografic; 1911-1918

– începuturile producþiei cinematografice

autohtone. Perioada urmãtoare, 1918-1930,

acoperã teritoriul producþiei filmelor mute

româneºti postbelice.

Intrarea României în Marele Rãzboi a

însemnat ºi promovarea cinematografului

ca primã armã de propagandã. La jumãtatea

lunii noiembrie 1916, Marele Cartier

General al Armatei Române înfiinþa ºi

prelua Serviciul Foto-Cinematografic.

Primul conducãtor al noului organism

militar era locotenentul Ion Oliva (Manuela

Cernat, Primul Rãzboi Mondial în filmul

românesc, p. 102, vol.  Pãdurea

Spânzuraþilor, oglindã a Marelui Rãzboi).

În România micã, în acea vreme, erau

doar cinci operatori, care incorporaþi în

armatã aveau doar gradul de caporali

(Tudor Posmantir ºi Gheorghe Ionescu-

Cioc) ºi de soldaþi – Constantin Ivanovici,

Eftimie Vasilescu (buzoian) ºi Nicolae

Barbelian. Aceºti eroi ai þãrii ºi ai filmului

românesc au filmat, în linia întâi, bãtãliile

de la Coºna, Târgu Ocna, Mãrãºti sau

Mãrãºeºti, precum ºi ceremoniile oficiale

în care apar regele Ferdinand ºi regina

Maria, generalul francez Berthelot ºi alte personalitãþi politice,

administrative ºi militare ale timpului.

La 2 mai 1917, la Teatrul Naþional din Iaºi a rulat în premierã de

galã prima parte a documentarului de lungmetraj Frontul român.

Partea a doua a fost difuzatã în luna iulie.

În 1921, ne spune istoricul nostru, doamna Manuela Cernat,

autoarea unui volum de referinþã intitulat Filmul ºi armele, din pãcate

nereeditat, sunt difuzate filmele Rãzboiul nostru, documentar în patru

pãrþi cu actualitãþi ºi reportaje de front, dar ºi filmul de montaj

Evocaþiuni eroice, în care un episod dramatic era consacrat Ecaterinei

Teodoroiu, eroina supranumitã Jeanne D’Arc a României.

În 1930, eroina de la Jiu avea sã fie din nou în prim-planul atenþiei

slujitorilor artei a ºaptea, deci ºi a regizorului Ion Niculescu-Brunã,

ºcolit ca operator în studourile franceze, autorul unui film dedicat

eroinei de la Jiu.

Reportaje din timpul Marelui Rãzboi au semnat ºi operatorii strãini

aflaþi în misiune pe teritoriul þãrii. Sã mai menþionãm faptul extrem

de elocvent, drept camaraderie ºi solidaritate de front, al delegatului

Serviciului cinematografic al Armatei Franceze, Georges Grassi,

care a lãsat românilor întreaga aparaturã ºi un însemnat stoc de

peliculã.

Victoria lui Mackensen, cu trei episoade, Bucureºtiul cucerit sau

Împãratul Wilhelm al II-lea în România sunt opera

cinematografiºtilor germani, dupã cum cei din Imperiul Austro-Ungar

semnau filme ca Drumul nostru triumfãtor în România, Un batalion

de honvezi pe frontul românesc, Ardealul atacat de români, filme

difuzate în Capitala ocupatã, dar primite cu ouã clocite ºi cu legume,

în funcþie de anotimp, de cãtre spectatorii indignaþi de obrãznicia ºi

tupeul ocupanþilor.

Cineaºtii militari, pe care i-am amintit mai înainte, au surprins nu

doar încleºtãrile dramatice cu duºmanul, care ne agresa, dar ºi

vitregiile naturii, precum ºi condiþiile, nu tocmai fericite, în care

acþiona Armata þãrii.

Eroi fãrã statui, cei cinci amintiþi la începutul acestui text, ar trebui

rememoraþi permanent în orice istorie de film, în orice retrospectivã

a Marelui Rãzboi, în urma cãruia România a devenit dodoloaþã, cu

teritoriile ce i se cuveneau de secole. Iatã câteva cãrþi de vizitã ale

cineaºtilor amintiþi, drept eroi, fãrã prea mare recunoaºtere din partea

semenilor. Poate acum se poate face ceva pentru nemurirea numelor

lor!

Caporalul Tudor Posmantir (n. 4 iulie 1893; m. 1982, Bucureºti),

între 1911 ºi 1914 se specializeazã în studiourile germane, conduce

la Brãila între 1914-1916 laboratorul societãþii Lumina, iar dupã

Marele Rãzboi conduce Serviciul cinematografic al Fundaþiei

culturale Principele Carol, director al Laboratorului Ciro film, precum

ºi director tehnic la ONC, Consultant alãturi de colectivul ce

proiecta studiourile Buftea, operator de filme ºtiinþifice,

precum ºi de protocol al Patriarhiei Române.

Caporalul Gheorghe Ionescu-Cioc (date incerte de naºtere

ºi deces), proprietar al unuia dintre primele laboratoare

cinematografice din România, colaborator al operatorilor francezi

între 1911 ºi 1917, realizeazã filmãri aeriene în Marele Rãzboi,

este activ pânã în anii 1930.

Constantin Ivanovici (n. 15 ianuarie 1896, Piatra Neamþ;

m. 24 februarie 1978, Bucureºti), reporter de front cu peste

douã mii de metri de actualitãºi surprinse în linia întâi,

corespondent al junalului Paramount News, ºef al serviciului

import al ONC, angajat la Buftea între 1951 ºi 1972 drept

consilier ºi responsabil de protocol. Se pare un foarte zelos

colaborator al Siguranþei ºi Securitãþii.

Eftimie Vasilescu (n. 12 septembrie 1895, Buzãu; m. 4

februarie 1986, Bucureºti) este operator de front în ultima

parte a Marelui Rãzboi. Produce în perioada interbelicã

numeroase documentare ºi filme de ficþiune. Dupã al Doilea

Rãzboi Mondial, este considerat exploatator, lucreazã ca

fotograf ambulant trãind într-o neagrã mizerie pânã la

recuperarea sa în 1967. (Bujor T. Ripeanu, Cinematografiºtii,

p. 588)

Nicolae Barbelian (date incerte la naºtere ºi deces), iniþial

este proiecþionist la spectacole cinematografice din Bulgaria,

Serbia, Albania, Macedonia, dar ºi din Africa de Sud. Între

1920-1930 director la Studioul Cinematografic al Armatei,

1941 – 1945 angajat la ONC, apoi profesor la ªcoala de

operatori profesioniºti, sau figurant la Teatrul Naþional.

O capodoperã a filmului românesc, poate nu îndeajuns

cunoscutã, mai ales de cãtre tinerii spectatori, este Pãdurea

spânzuraþilor, ecranizare semnatã de Liviu Ciulei în 1965,

dupã celebrul roman al lui Liviu Rebreanu. Premiatã la Cannes

cu prestigiosul Premiu pentru cea mai bunã regie, pelicula

semnatã de Liviu Ciulei este opera care oglindeºte dincolo de

drama personajului central, tragedia minoritãþilor dintr-un

imperiu aflat în vãditã disoluþie. Genialul regizor ºi nu numai,

fiindcã a fost ºi actor ºi scenograf ºi arhitect, autorul filmului

Pãdurea spânzuraþilor a impus opera sa printr-o gravitate

discretã, care a potenþat sentimentul responsabilitãþii colective,

într-un ideal uman ºi naþional, departe de a fi doar individual,

ci ºi colectiv.

Niciodatã nu se va putea scrie o istorie a filmului românesc

ocolind capodopera lui Ciulei. Dimpotrivã, trebuie cercetat

ce urme în formarea ºi creaþia tinerilor cineaºtii din anii 60,

au rãmas, pentru a edifica o direcþie viabilã în cinematografia

autohtonã. Destinul, pe undeva tragic, al autorului, care a

renunþat la cinematografie, optând doar pentru arta Thaliei,

potenþeazã extrem trezirea ºi afirmarea conºtiinþei naþionale

în cinematografia româneascã, fapt niciodatã petrecut în opera

unor impostori de talia, ºtiþi dvs cui.

De la unicitatea unui autor care a ºtiut sã renunþe la

continuarea unei spectaculoase traiectorii în lumea filmului,

la prezenþa unui extrem de promiþãtor Nou Val românesc

animat de regizori, inspiraþi, talentaþi, iconoclaºti, apþi pentru

toate dimensiunile artei cu nr. ºapte, au trecut mai mult de

cinci decenii. Acest timp ne oferã diapazonul critic pentru a

aprecia ce se face acum, pentru cine se face acum film de

mare calitate.

Rãmâne ca noi spectatorii sã fim alãturi de cineaºtii noºtri

ºi în sala de cinematograf.

ªi acum o panoramã a filmelor româneºti inspirate de Marele

Rãzboi.

În anii 1921 ºi 1930, douã filme sunt consacrate Ecaterinei

Teodoroiu, primul interpretat de Marieta Rareº, produs de

Societatea mormintele eroilor din rãzboi, al doilea fiind realizat

de Ion Niculescu-Brunã, cu Felicia Frunzã în rolul eroinei.

Celebra eroinã, Cãtãlina Teodoroiu, a cãrei mamã apare în

filmul lui Brunã, în satul de baºtinã al eroinei la Vãdeni, va mai

fi evocatã în filmele lui Dinu Cocea din 1978 (Ecaterina

Teodoroiu, cu Stela Furcovici în rolul titular) ºi Sergiu Nicolaescu

din 1998 (Triunghiul morþii).

În 1926, Vitejii neamului, regia Ghiþã Popescu ºi Eftimie

Vasilescu aduce aminte despre un deceniu scurs de la intrarea

României în Marele Rãzboi. Subiectul, ne spune istoricul de

film Manuela Cernat, va fi reluat de

regizorul Nicolae Mãrgineanu, în

memorabilia ecranizare a prozei lui

Agârbiceanu Întoarcerea din iad. Doi

fii de primar iubesc aceiaºi fatã, cel

mare pleacã pe front, e luat prizonier,

dispare, iar, în final, apare pentru un

happy end convenabil.

În 1953, romancierul Cezar

Petrescu ºi teoreticianul proletcultist

Mihai Novicov semneazã scenariile

filmelor Nepoþii gornistului ºi în

1954, Rãsare soarele (vã închipuiþi

lesne de unde), regia Dinu Negreanu,

o evocare în spiritul noii ideologii a

evenimentelor legate de rãzboi ºi

grevele muncitoreºti din 1933. Demn

de semnalat este doar faptul cã Liviu

Ciulei semneazã decorurile ºi

costumele.

În 1958 filmul Viaþa nu iartã, regia

Manole Marcus ºi Iulian Mihu,

ecranizarea unor proze de Alexandru

Sahia, aduce pe crane rememorarea

bãtãliei de la Mãrãºeºti.

Anul 1964, dupã alte surse 1965,

aduce pe ecrane cea mai importantã

operã dedicatã Primului Rãzboi

Mondial, filmul semnat de Liviu Ciulei, încununat cu Premiul de

regie la Festivalul internaþional de la Cannes, Pãdurea

spânzuraþilor.

În 1969, filmul Baladã pentru Mãriuca, regia Constantin

Neagu ºi Titel Constantinescu, evoca faptele de eroism ale copilei

de 12 ani din satul Haret, care a contribuit la Victoria de la

Mãrãºeºti, transmiþînd date preþioase din nucul bunicilor, unde a

luat locul unui ofiþer transmisionist omorât de germani. Ucisã la

6 august de glonþul unui lunetist german, Mãriuca este singurul

copil ce-ºi doarme somnul de veci în Mausoleul de la Mãrãºeºti.

Un fapt destul de grãitor pentru guvernanþii de dupã ’90, este

scoaterea din manualele ºcolare a evocãrii Mãriucãi în favoarea

unei anonime prezentatoare de televiziune.

În 1971, în ecranizarea romanului Enigma Otiliei, de George

Cãlinescu semnatã de Iulian Mihu, Marele Rãzboi este tangenþial

amintit prin rãnirea lui Pascalopol ºi întâlnirea cu Felix, ce

devenise medic de front.

ªi în magistrala ecranizare a romanului Jocul cu moartea de

Zaharia Stancu, semnatã în 1975 de Andrei Blaier sub titlul Prin

cenuºa Imperiului, Marele Rãzboi este un fundal impresionant.

În 1978 ºi 1979, Mircea Veroiu ºi Sergiu Nicolaescu

ecranizeazã celebrul roman al lui Camil Petrescu Ultima noapte

de dragoste, prima noapte de rãzboi, prima adaptare purtînd

titlul Între oglinzi paralele. ªi aici Marele Rãzboi este mai mult

sau mai puþin doar un decor de fundal.

Tot o ecranizare va fi ºi filmul lui Alexandru Tatos din 1985,

Întunecare dupã romanul lui Cezar Petrescu, sechelele marelui

conflict afectând iremediabil fiinþa eroului Radu Comºa,

interpretat de Ion Caramitru.

Bãtãlia din umbrã, film semnat de Andrei Blaier în 1985

rememoreazã faptele de arme ale eroului oltean, cãpitanul Victor

Popescu.

În 1998, Sergiu Nicolaescu va semna Triunghiul morþii

evocând luptele de Mãrãºti, Mãrãºeºti ºi Oituz. În film apar mai

toate personalitãþile politice ºi militare ale timpului.

ªi cam atât...

În final, douã propuneri pentru Uniunea Cineaºtilor ºi nu numai,

pentru cinstirea Centenarului:

1. Denumirea unor artere din Bucureºti sau alte oraºe ale þãrii

cu numele eroilor operatori din Marele Rãzboi.

2. Realizarea unui Muzeu al Artei a ºaptea în România, cu

prioritãþi din prima jumãtate de secol de existenþã a filmului în

România 1896-1946.

Ce-ar fi dacã, þinând cont de pasiunea pentru istorie a celor din

Bolintin, nu s-ar gãsi tocmai aici un spaþiu dedicat ultimei

propuneri.

Marele Rãzboi ºi reflectarea sa în a ºaptea

artã în România
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Constantin
Bãrbutã,

(continuare în pag. 12)

care sã fie instituþionalizat cu o structurã economico-financiarã

proprie, cu un guvern condus de un premier ºi un ministru de

finanþe, cu buget ºi instrumente de autoreglare autonome de

celelalte structuri ale UE. Este de fapt o politicã disimulatã a unei

UE cu mai multe paliere, þãrile care nu pot þine pasul cu ritmul ºi

regulile impuse  de noua configuraþie, se vor mulþumi doar cu

statutul de þãri asociate. Prin aceastã viziune se pregãteºte, aºa

cum am mai scris, aplicarea planului de creare a Uniunii Statelor

Europene, pe principii federale. Nu trebuie uitat cã, pe acest fond

se va ajunge la o fãrâmiþare a statelor naþionale prin autonomie

sau secesiune, care vor afecta drastic frontierele stabilite prin

tratatul de la Trianon ºi cele dupã încheierea celui de-al doilea

rãzboi mondial.

Cetãþeanul european ºi „egoismul raþional”

Pe un alt plan, cetãþeanului european i se serveºte sã reflecteze

asupra unui nou concept, pentru a se susþine indirect planul

preºedintelui francez, ºi anume „egoismul raþional”, lansat în SUA

prin apariþia cãrþii La greve, având drept autoare pe Ayin Rand ºi

tradusã în francezã ºi germanã în 2017, supusã unei ample dezbateri

în mediile academice, politice ºi esoterice. Dar ce înseamnã acest

nou concept?  „Egoismul raþional, se traduce prin respectul

valorilor ºi practicarea virtuþilor care îmbogãþesc viaþa fiecãruia,

nu numai într-o perspectivã pe termen scurt, dar de-a lungul întregii

vieþi... Egoismul raþional implicã ca existenþa noastrã sã fie ghidatã

de propria noastrã judecatã, hrãnitã de propriile eforturi productive,

pentru cã noi recoltãm fructele atât materiale cât ºi spirituale.”

Lista virtuþilor morale pe care doamna Rand o creioneazã pentru a

defini o viaþã egoistã este: „raþionalitatea, independenþa, integritatea,

dreptatea, productivitatea, onestitatea ºi mândria. Pentru doamna

Rand, altruismul nu semnificã „bunãtatea, bunãvoinþa,

compasiunea, solicitudinea faþã de semeni” ºi înþelege cã „sacrificiul

pentru alþii, adicã altruismul este profund autodistrugãtor”. Este

interesant  cã acest nou concept va alimenta elaborarea politicilor

sectoriale ale noii UE, în concordanþã cu interesele ºi puterea de

influenþare a þãrilor puternice din zona euro ºi va deschide calea

unor noi presiuni din partea nucleului dur asupra þãrilor din estul

Europei.

România va fi ºi ea þinta acestor intervenþii brutale din

partea companiilor franco-germane care au spatele asigurat de

suportul politic, companii care vor veni ca un tãvãlug, mãturând

bruma de capital autohton ºi de resurse naturale de care mai

dispunem. Cu siguranþã, sunt vizate domeniile energetice,

transporturile (CFR, marfã ºi cãlãtori, aeroportul „Henri Coandã”,

portul Constanþa), infrastructura rutierã ºi de cale feratã,

comunicaþiile ºi Laserul de la Mãgurele. Pentru realizarea acestor

obiective, se va declanºa o campanie „anti-corupþie” fãrã

precedent, susþinutã de la Bruxelles prin intermediul ambasadelor

Germaniei, Franþei, Austriei, de a reduce semnificativ prezenþa

capitalului autohton în economia þãrii.

România devine tot mai vizibil câmpul de confruntare între

interesele marilor puteri europene ºi SUA, iar Rusia îºi va gãsi ºi

ea un loc la „parastasul” organizat. Încã o datã vom fi prada

vulturilor hulpavi care vor profita din plin de fragilitatea

instituþiilor de forþã româneºti ºi de o clasã politicã în marea ei

majoritate ameninþatã cu sabia DNA-ului.

Planul Macron vãzut din Estul Europei

Deci, mesajul preºedintelui Macron, ascuns cu abilitate în

„planul de refondare a UE” este clar: Scapã cine poate! Þãrile

Estului Europei trebuie sã devinã furnizoare de resurse pentru a

supravieþui cele puternice ºi greu îndatorate, iar cei care nu se

vor supune acestei noi dictaturi a unei elite europene parazitarã

care profitã din plin de privilegii pânã acum de neînchipuit, vor

suporta sancþiuni de ordin economic, diplomatic, mergându-se

pânã la încurajarea tendinþelor de autonomie sau secesiune.

De aceea, cred cã situaþia geopoliticã din Balcani seamanã cu

cea din perioada premergãtoare primului rãzboi mondial, cînd se

realizau alianþe politico-militare care erau anulate de alte alianþe

secrete, fiecare încercând sã-l înºele pe celãlalt. ªi acum, ca ºi

atunci, România era rãvãºitã de lupte politice interne ºi de

presiunile marilor companii europene care îºi disputau bogãþiile

naturale ºi producþia agricolã de cereale ºi de animale, realizatã

cu sudoarea frunþii þãranului român înglodat în datorii la arendaºii

evrei. În ciuda alianþei la care regatul României aderase alãturi de

Franþa, „sora noastrã mai mare” care promisese sprijin pentru

redobândirea teritoriilor rupte din trupul þãrii de Imperiul Austro-

Ungar ºi Þarist, a preferat totuºi sã încheie un tratat secret cu

Rusia prin care îºi anula angajamentele asumate faþã de þara

noastrã. ªtim cât de greu a fost sã obþinem câºtig de cauzã ºi sã

se realizeze visul de veacuri de creare a Marii Uniri din 1918.

Drept urmare, cred cã acum când întreaga Europã este marcatã

de convulsii sociale ºi identitare, când pericolul islamizãrii a devenit

o realitate tangibilã, când tendinþele de atomizare a statelor naþionale

prin autonomie sau secesiune (vezi referendumul din Catalonia,

dar ºi miºcãrile din Italia, Franþa ºi Spania, iar spre est din Moldova

ºi Ucraina, iar Ungaria se pregãteºte sã atace Tratatul de la Trianon

ºi aþâþã comunitãþile ungare din afara teritoriului sã cearã alipirea la

patria mamã) este nevoie mai mult ca oricând de o unificare a

energiilor creatoare ale naþiunii române, pentru a gãsi soluþii la

impasul geopolitic în care ne aflãm ºi sã supravieþuim încercãrilor

destinului cu pierderi „colaterale” minime.

Ajungând la acest punct, mi-am amintit de sfatul lui James

Madison, care þinea sã precizeze cã „Un popor care înþelege sã

guverneze el însuºi, trebuie sã se înarmeze cu puterea pe care i-

o dã informaþia”. Într-adevãr, lipsa de informaþii din cercul restrâns

al decidenþilor la nivel european ne va crea serioase probleme în

apãrarea intereselor naþionale în actualul context geopolitic

tensionat ºi confuz.

Mã alãtur ºi eu „lansatorilor de alertã”, care doresc ca patria

mea sã fie un tãrâm al democraþiei, libertãþii, responsabilitãþii ºi

prosperitãþii, care sã colaboreze pe principiul respectului mutual

ºi beneficiilor reciproce cu partenerii euroatlantici ºi nu numai.

Culisele „dragostei frãþeºti” franco-germane

În încheiere, doresc sã aduc în faþa cititorului, câteva informaþii

interesante care sã ne „lumineze” în legãturã cu „dragostea

frãþeascã” franco-germanã, care în 22 ianuarie 2018 urmeazã sã

fie reînoitã prin semnarea la Elysée a unui nou tratat de prietenie

ºi colaborare.

În pregãtirea întâlnirii istorice ºi semnãrii tratatului de

reconciliere de cãtre preºedintele francez De Gaulle ºi cancelarul

german Adenauer (22 ianuarie 1963) au avut loc contacte secrete

între reprezentanþii Marelui Orient al Franþei cu cei ai Marelui

Orient al Belgiei, Marea Lojã a Italiei, Marele Orient al Elveþiei,

Marele Orient al Luxemburgului ºi Marea Lojã de limba spaniolã,

care au convenit asupra înfiinþãrii CLIPSAS (Centrul de Legãturi

ºi Informare a Puterilor Masonice, semnatare ale Apelului de la

Strasburg), organizaþie care unea unsprezece obedienþe masonice

suverane ce ºi-au stabilit principiul „absolutei libertãþi a

conºtiinþei” ºi au convenit reconcilierea franco-germanã,

Strasburgul devenind un simbol pentru construcþia viitoare a

UE, în jurul „motorului franco-german”.

Pentru a oferi Belgiei o reparare moralã s-a convenit ca timp

de trei decenii funcþia de preºedinte al CLIPSAS sã fie deþinutã

de Marele Orient al Belgiei, iar dupã 1990 primul preºedinte a

fost din partea Marelui Orient al Franþei. Interesant cã, din 2017

pânã în 2020, preºedintele CLIPSAS va fi François Padovani

(Marele Orient al Franþei), ceea ce explicã ºi propunerea avansatã

de preºedintele Macron de a se reînoi tratatul franco-german, la

22 ianuarie 2018, la Palatul Elysée. În prezent, CLIPSAS are în

componenþa sa 104 obediente din 44 de þãri, România fiind

reprezentatã de douã obediente, dar care nu se bucurã de influenþã

semnificativã în interiorul organizaþiei.

Sper din toatã inima ca semnalele mele îngrijorãtoare privind

viitorul României în noua arhitecturã europeanã ce se simuleazã

în organizaþiile esoterice euroatlantice ºi ruseºti sã se dovedeascã

a fi neîntemeiate, iar poporul român sã nu mai retrãiascã avatarurile

istorice care au amputat pãrþi importante de teritoriu ºi a trimite

în pribegie, mase mari de români, deºi cred cã zarurile au fost

deja aruncate.

Dumnezeu în care a rãmas nãdejdea noastrã, sã ne întãreascã

ºi sã lumineze mintea ºi sufletul conducãtorilor noºtri  pentru a

lua mãsuri înþelepte ºi a supravieþui acestui „val”, care se va

abate asupra noastrã ºi sã credem cã „ce e val ca valul trece”...

Depinde ce lasã în urma lui.

Europa cetãþenilor sau a

plutocraþiei? Visul preºedintelui

Emanuel Macron

Motto: Unitatea naþionalã fu

visarea iubitã a voievozilor noºtri

cei viteji... care întruparã în sine

individualitatea ºi cugetarea

poporului spre a o reda lumii.

(Nicolae Bãlcescu)

În prima zi de decembrie a

acestui an de graþie se împlinesc

99 de ani de când „Adunarea Naþionalã a tuturor românilor din

Transilvania, Banat ºi Þara Ungureascã” prin cei 1.200 de

reprezentanþi întruniþi în inima neamului romanesc, la Alba Iulia,

au decretat liber ºi unanim „unirea acelor români ºi a teritoriilor

locuite de dânºii cu România”, consfinþind astfel împlinirea

dezideratului secular de unire Într-un stat naþional ºi unitar. Acest

act de voinþã supremã, salutat de cei peste o suta de mii de

participanþi din toate colþurile Ardealului, s-a întemeiat ºi ilustrat

totodatã pe acele coordonate proprii istoriei milenare a poporului

nostru, ce se identificã în conºtiinþa de neam, limbã comunã,

obiceiuri ºi tradiþii, continuitatea locuirii în spaþiul carpato-

dunãreano-pontic ºi, începând cu evul mediu, în aspiraþia neostoitã

spre libertate ºi independenþã prin constituirea statelor feudale

Þara Româneascã, Transilvania ºi Moldova, proces generat de

factori interni ºi deopotrivã externi.

Deºi cele trei þãri române au avut timp de cinci secole o evoluþie

de sine stãtãtoare, nelipsind perioade de confruntãri pentru

supremaþie, în fond, spune acelaºi Bãlcescu, pentru unitate,

interesele economice ºi de apãrare comune, au fost

precumpãnitoare, adevãrate premise favorabile consolidãrii

idealului naþional de unitate. Au existat de-a lungul evului mediu

drumuri comerciale permanente pe valea Oltului, Prahovei,

Rodnei, Prislop sau Oituz, prin care produsele agricole din Þara

Româneascã ºi Moldova, cereale, vin, animale, miere, cearã,

peºte, ajungeau în pieþele din Braºov, Sibiu, Bistriþa º.a., de unde

negustorii se întorceau cu produse meºteºugãreºti, arme etc.

Adesea, voievozii încurajau ºi sprijineau schimburile comerciale

transcarpatice, acordând acte de liberã trecere, libertãþi ºi privilegii,

precum ªtefan cel Mare, Vlad Þepeº, Alexandru Lãpuºneanu

sau Petru Rareº, el însuºi cunoscut ca negustor de peºte, unii

posedând chiar feude ºi castele în Transilvania.

Cronicarii Grigore Ureche, Miron Costin sau cãrturarii

iluminiºti Dimitrie Cantemir, ori stolnicul Constantin Cantacuzino

au fost primii care, în scrierile lor au expus idei ce au

creat premisele unirii politice a tuturor românilor prin afirmarea

unor adevãruri despre vechimea, originea sau limba lor comunã:

„cu toþii de la Râm se trag”, „toþi... dintr-o fântânã au izvorât ºi

curã”, „cu toþii, cu un nume de obºte, români se cheamã”, copii

dupã cronicile lor sau alte cãrþi cu conþinut istoric ºi religios

având o larga circulaþie în Transilvania.

Începând cu secolul XV pericolul extern, otoman mai ales,

ridicã în faþa celor trei þãri române nevoia de a acþiona în comun

întru apãrarea independenþei, salvatã prin eroism legendar ºi

sacrificii la Vaslui sau Cãlugãreni, „briliantul cel mai strãlucitor

al cununei gloriei romane”, care au înlesnit, pentru o scurtã

perioadã de timp, prima unire politicã a celor trei þãri române în

luna mai a anului 1600, sub conducerea lui Mihai Viteazul, voievod

glorios, asasinat miºeleºte în anul urmãtor pe Câmpia Turzii.

La sfârºitul secolului XVII în Transilvania se instaureazã

dominaþia habsburgicã (1691-Diploma Leopoldinã) iar la

începutul celui urmãtor regimul fanariot în Moldova ºi Þara

Româneasca (1716-1821), asuprirea economicã, socialã ºi politicã

se agraveazã, generand un puternic curent de renaºtere naþionalã

în cadrul cãruia unitatea naþionalã, visarea iubitã pentru care s-au

jertfit înaintaºii, va reprezenta coloana vertebralã a proiectelor

politice, în proclamaþii ºi programe revoluþionare, ale miºcãrilor

culturale, societãþi secrete, în memorii ale cãrturarilor ºi chiar în

proiecte de constituþii (1822, 1838), cu largã susþinere  din partea

românilor.

În Proclamaþia datã la Bolintinul din Vale în martie 1821, Tudor

Vladimirescu aratã cã s-a recurs la arme „din pricina unirii

boierilor pãmânteni cu cei dupã vremi trimiºi domni”, iar dupã

zece ani, în art. 371 din Regulamentul Organic se menþionau

temeiurile istorice pe care sã se realizeze visul românilor:

„începuturile, obiceiurile, religia cea de un fel, limba sunt elemente

pentru o mai îndeaproape a lor unire”.

Anul 1848 a fost crucial deopotrivã pentru Europa ºi Þãrile

Române, sub presiune popularã fiind consacrate acele revendicãri

fãrã de care progresul social nu ar fi fost posibil: desfiinþarea

servituþilor feudale, a iobãgiei în primul rând, drepturi ºi libertãþi

democratice, înlãturarea dominaþiei strãine, independenþã ºi unitate

naþionalã. Revoluþia româna de la 1848-1849 a avut un caracter

unitar, naþional, atât prin cuprinderea întregului spatiu românesc,

colaborarea fruntaºilor din cele trei þãri, cât ºi prin apropierea

programelor de revendicãri expuse la Blaj, Izlaz, Bucureºti, Iaºi,

Cernãuþi sau Braºov, unde fruntaºii moldoveni au cerut inechivoc

în documentul intitulat Principiile noastre pentru reformarea

patriei, „Unirea Moldovei ºi Valahiei într-un stat românesc,

neatârnat”. Înfrângerea revoluþiei, prin intervenþia directã ºi

brutalã a imperiilor strãine, a amânat înfãptuirea idealului

românesc, al cãrui prim pas îl va reprezenta dubla alegere a lui

Alexandru Ioan Cuza ca domn în cele doua principate în

ianuarie 1859, moment istoric definit de Mihail Kogãlniceanu

ca „actul energic al întregii naþiuni române”, deschizãtor de largi

orizonturi pe drumul modernizãrii societãþii românesti. Într-un

timp istoriceºte scurt s-au adoptat legi necesare ºi au fost create

instituþii noi: legea agrarã, iobãgia desfiinþatã, legea instrucþiunii

publice, învãþãmântul primar obligatoriu, codul civil, penal ºi de

procedurã, legea comunalã, unificarea administrativã, legea de

organizare a armatei, Curtea de casaþie ºi justiþie, Curtea de

Conturi, a fost adoptat un nou sistem metric ºi de greutãþi, s-a

înfiinþat Universitatea Bucureºti º.a., care au schimbat din temelii

bazele societãþii româneºti, frânatã de statutul dependenþei de

Poarta otomana.

La 9 mai 1877, în condiþii externe favorabile, România ºi-a

proclamat independenþa de stat, consacratã prin eroismul ºi jertfa

armatei române pe câmpurile de luptã din Balcani ºi recunoscutã

prin tratatele de pace, care au ratificat ºi revenirea, dupã mai bine

de patru secole a Dobrogei, strãvechi pãmânt românesc la patria

mamã.

În prag de secol XX, la sfârºitul lunii mai 1892, fruntaºii

românilor din Transilvania, între care Ioan Raþiu, George Pop,

Vasile Lucaciu º.a., au iniþiat un ultim ºi viguros memorandum,

cu privire la drepturile istorice ale naþiunii române, refuzat de

împãratul Franz Joseph, urmat de represiuni, astfel cã lupta pentru

unirea deplina cu „þara” se va relua în condiþiile complexe generate

de izbucnirea Primului Rãzboi Mondial.

Premise istorice ale fãuririi
statului naþional român
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În ultima zi a lunii iunie 1929, la Bolintin Vale, un comitet de organizare desfãºoarã un eveniment deosebit pentru
localitate, care se doreºte a fi de rezonanþã naþionalã: „inaugurarea monumentului eroilor morþi pentru patrie ºi neam, în
rãzboiul pentru Independenþã din 1877, în rãzboiul de pacificare a Balcanilor din 1913 ºi marele rãzboi de întregirea
neamului românesc din 1916-1918", dupã cum se menþioneazã în deschiderea primei pagini a publicaþiei ocazionale
Gazeta Bolintinului – omagiu eroilor bolintineni.

Tot în acea „înºtiinþare ºi invitaþiune” se adaugã: „rugãm pe toþi bunii români, oficialitãþile ºi ºcolile din comunele
învecinate sã bine voiascã a participa la aceastã sãrbãtoare naþionalã pentru slãvirea acelora cari cu avântul ºi sângele lor
au contribuit la mãrirea ºi întregirea neamului nostru. Aceasta þine loc de ori ce invitaþie.”

La jumãtatea paginii se aflã douã fotografii. Una prezintã monumentul ce urmeazã a fi inaugurat, executat de sculptorul
Tudor M. Mâinea, iar cealaltã înfãþiºazã chipul luminos al Reginei Maria. Sub chipul sãu, un citat datat 1918: „Sufletele eroilor
noºtri cãzuþi ºi-au fãcut drum spre faimã; izbânda pãmânteascã ºi are înþeles decât numai dacã cinstea þãrii stã înaltã ca o culme.”

Pagina este împlinitã de un catren scris de sculptorul monumentului, care dovedeºte cã avea ºi priceperea versului. „Lui Christ. Epitaf
Eroic. Închinare eroilor bolintineni (fragment)  …Cu stropiri din coasta-Þi „Bune” / Suflet ne-Ai rãscumpãrat, / Pentru neam ºi legi
strãbune, / Pentru glie Þi-l-am dat…”

În deschiderea paginii a doua este redat „tabloul de morþi dupã placa monumentului eroilor din comuna Bolintin Vale”. Acesta cuprinde:
4 soldaþi morþi în anul 1877, 4 ofiþeri, 4 sergenþi, 5 caporali ºi 87 de soldaþi morþi între 1916-1918. Cu toþii, 104 eroi bolintineni. Se continuã
cu redarea cuvântãrii rostitã de înaltul regent Gh. Buzdugan la Mãrãºeºti în ziua de 9 mai 1929 n. a. (Ziua eroilor), înseratã cu o fotografie
a monumentului eroilor bolintineni aºezat în grãdina publicã.

În paginã senatorul avocat Vasile Dincescu-Bolintin semneazã un sensibil articol având titlul Cinstirea eroilor bolintineni, din care redãm
un scurt fragment: „Monumentul întruchipeazã marele numãr de Eroi pe care Bolintinul din Vale l-a dat – dureros tribut – faþã de alte
leagãne. Tribut pe care comuna l-a dãruit cu toatã conºtiinþa”.

Pagina a treia a publicaþiei bolintinene ocazionale se deschide cu un alt citat al Reginei Maria: „Nu vãrsaþi lacrimi pe mormintele eroilor,
ci mai curând slãviþi-i în cântece aºa ca faima numelui lor sã rãmânã un ecou prin legenda veacurilor.” Sub acest emoþionant citat al Reginei
Maria, se aflã trei fotografii înfãþiºând pe senatorul V. Dincescu-Bolintin, ministrul subsecretar de stat la Interne, D. R. Ioaniþescu ºi
prefectul judeþului, Dr. C. Deculescu. Apoi, sculptorul monumentului, Tudor Mâinea-Bolintin, îºi dovedeºte o altã pricepere, arta cuvântului,
scriind vorbe alese eroilor bolintineni, sub titlul Mãrire vouã întregitori de neam, care se încheie astfel: „Jurãm cã faima voastrã va fi
pãstratã ºi dusã mai departe, într-o mutã datorie. Gloria sã vã adumbreascã somnul în pace!”

Cuvinte încãrcate cu mare sensibilitate scrie ºi soþia sculptorului, posibil învãþãtoare, care, gândindu-se la orfanii ºi micuþii bolintineni, le
transmite o caldã Mângâiere.

Pe ultima coloanã a acestei pagini este tipãritã o Odã eroilor bolintineni! scrisã de Tudor Marin Mâinea. Sub versuri, fotografia autorului,
a sculptorului Tudor Marin Mâinea-Bolintin.

Urmeazã o informaþie care anunþã participarea la evenimentul de la Bolintin a unor oaspeþi de seamã: general Cihovschi, ministru de
rãzboi, D.R. Ioaniþescu, subsecretar de stat la Interne, prof. univ. Virgil Madgearu, ministru de industrie ºi comerþ, general Ion Manolescu,
preºedintele Mormintelor  Eroilor, Popescu Zorica, deputat de Ifov, Vasile Dincescu-Bolintin, senator de Ilfov, Dr. Deculescu, prefect de
Ilfov, cãpitan E. Hamat, preºedintele Consiliului judeþean Ilfov, Pantazopol, deputat de Ilfov, Constantin Sfetescu, consilier judeþean,
preºedintele Comitetului ºcolar de Ilfov, inspector ºcolar Lefescu, precum ºi alþi domni deputaþi ºi senatori.

O Ordonanþã a preºedintelui Comisiei interimare, ªtefan Dincescu, având în vedere serbarea naþionalã de la Bolintinul din Vale ºi mai ales
cã „partea sanitarã în comunã, cum ºi partea sufleteascã trebuie sã fie la înãlþimea evenimentului”, deschide pagina a patra. În acest document
oficial, care poartã numãrul 1.432, din 23 iunie 1929, se ordonã „ca fiecare locuitor al acestei comune ºi în special cei din jurul monumentului
sã facã curãþenie curþilor ºi drumului public în faþa proprietãþei sale, drum public pe care va avea grijã sã-l stropeascã din abundenþã dis de
dimineaþã, spre a se evita praful ºi a se menþine curãþenie toatã ziua.

Pomii de la faþã pânã la înãlþimea de doi metri sã fie vãruiþi precum stâlpii dela podeþe, iar buruienile curãþate.
Ca fiecare locuitor sã aibã arborat la poartã drapelul þãrii tricolor.
Toate localurile de cârciumi ºi celelalte localuri din comunã, în acea zi ºi în acel timp, vor fi complet închise, obloanele lãsate, iar la porþi

sã aibã arborat drapelele tricolore.
Fiecare comerciant sã aibã seara felinarul luminat.”
Senatorul V. Dincescu-Bolintin adreseazã, printr-un articol, câteva „cuvinte pentru d-l inginer Ath. St. Bolintineanu”, despre „poetul D.

Bolintineanu, care în strofele sale înãlþãtoare a prevestit cã viitor de aur þara noastrã care ºi prevãd prin secoli a ei înãlþare.”
Firesc, pe ultima paginã a publicaþiei Gazeta Bolintinului, se publicã programul inaugurãrii monumentului eroilor, pe care îl redãm:
„1. De la ora 7 la 9 dimineaþa slujbã la bisericã cu Arhiereu.
2. La ora 9 parastasul Eroilor ºi sfinþirea apei la Monument. Ruga pentru eroi se va face de muzica militarã a Regimentului 9 Vânãtori.
3. La 9 jumãtate, cuvântãrile.
4. Defilarea: a orfanilor de rãzboi bolintineni, a ºcolilor primare, a ºcoalei de arte ºi meserii din localitate, a studenþilor ºi luptãtorilor din

Bolintin precum ºi a trupei trimisã sã dea onorul (un pluton din Regimentul 9 Vânãtori).
5. Seara de la 8-12 Serbare culturalã cu producþiuni ale muzicei militare ºi un film rãzboinic.”
Pagina a patra mai cuprinde douã imagini: comitetul în jurul monumentului ºi chipul avocatului, consilier judeþean Ilfov, preºedintele

Comitetului ºcolar de Ilfov, Constantin Sfetescu.

Orlat, comunã din

centrul þãrii, a trimis la

sud, la Dunãre, oameni

mari „bãrbaþi ai

datoriei”, atunci când a

venit vremea ºi þara a

avut nevoie…

În zilele însorite ale

acestei toamne, am

poposit la Orlat, la

Pensiunea Ileana, unde

gazdele mi-au pus la dispoziþie cãrþi din biblioteca lor.

Aici am descoperit volumul Bãrbaþi ai datoriei – mic

dicþionar (1877-1878). Unul dintre autori este doctor

în istorie, col.(r) Florian Tucã.

M-am oprit la un personaj anume, nãscut la Orlat, cu

un destin care se înscrie în onoranta sintagmã bãrbat al

datoriei!

Citez din dicþionarul deschis la numele: „Ivãnuº

Dimitrie, medic de batalion cls. II-a, s-a nãscut în aprilie

1851 în comuna Orlat, jud. Sibiu. Trece în România în

1869, se înscrie la ªcoala naþionalã de medicinã ºi

farmacie, terminã studiile ºi este avansat în grad de

subchirurg, apoi medic de batalion cls. II-a,

sublocotenent ºi de la 1 iulie 1877 este repartizat la

Regimentul 2 Dorobanþi, Divizia 1 infanterie,

concentratã în Oltenia, de-a-lungul Dunãrii.

Dupã trecerea fluviului îngrijeºte cu pricepere ºi

abnegaþie bolnavii ºi rãniþii- în mod special pe cei din

zona Vidin. În 1878 revine în þarã ºi este încadrat în

echipele care combãteau o epidemie de febrã tifoidã.”

Iatã ce consemneazã ziarul Rãzboiul, iulie 1878:

„Chemat a îngriji un mare numãr de oºteni… care cãzurã

bolnavi de lingoare, zi ºi noapte el le consacrã ºtiinþa,

îngrijirile ºi vegherea lor… Cãzu ºi el bolnav… iar cei

din jur îl plânserã ca pe cel mai bun frate, care le-a jertfit

tot ce avea mai scump, juneþea ºi viaþa lui.”

Ivãnuº Dimitrie, fiu al Orlatului, este un erou, este

un simbol al dragostei de þarã, este un om  cu o existenþã

modestã, dar care a fost alãturi de Oastea Þãrii, ajutându-

i pe cei care ºi-au dat la rândul lor viaþa pentru victorie,

pentru cã  în inima lor a rãsunat îndemnul: „la sud, la

Dunãre, pentru NEATÂRNARE!”

30 iunie 1929 – SÃRBÃTOARE NAÞIONALÃ
LA BOLINTINUL DIN VALE

Apreciatul nostru colaborator, scriitorul ºi jurnalistul Emil
Talianu, a descoperit în depozitele Bibliotecii Academiei Române
o preþioasã mãrturie a Bolintinului de altãdatã. Este vorba despre
o publicaþie ocazionalã – Gazeta Bolintinului – prilejuitã de
inaugurarea oficialã a Monumentului Eroilor din satul Bolintinul
din Vale ce era anunþatã pentru data de 30 iunie 1929. Festivitatea
bolintineanã a atras atenþia ziarelor timpului, care au publicat
relatãri de mai micã sau mai mare intindere (ex. Cuvântul, 4 iulie
1929). Importanþa acestei tipãrituri pentru ilustrarea trecutului
oraºului nostru este dincolo de orice discuþie ºi astfel am decis sã
o reproducem fidel în paginile centrale ale revistei Sud.
Acompaniem Gazeta Bolintinului cu o serie de precizãri menite
sã-i potenþeze valoarea documentarã. Aprecierile pe seama
strãlucirii trecute a Bolintinului ºi a calitãþii conducãtorilor sãi le
lãsãm în seama cititorilor noºtri.

Dedicãm publicarea Gazetei Bolintinului Centenarului Marii
Uniri ºi eroilor bolintineni, ºtiuþi ºi neºtiuþi, care au contribuit la
împlinirea ei, uneori cu sacrificiul suprem.

O primã precizare este legatã chiar de caracterul „oficial” al
evenimentului promovat în gazetã, adicã inaugurarea
Monumentului Eroilor. Era vorba de o a doua „inaugurare”,
deoarece prima avusese loc la 6 iunie 1925, in ziua de Înãlþare.
Cauza acestei „duble” a fost una politicã, cãci, dacã la prima la
conducere fuseserã liberalii, odatã ajunºi la putere þãrãniºtii n-au
vrut sã fie mai prejos.

Bolintineanu, Athanasie ªt.: (1854-1937) inginer, fiull
pitarului ªtefan Bolintineanu ºi al Anei Heriºescu. Urmeazã
Colegiul „Sf. Sava”, apoi École des Ponts et Chaussées din
Paris, absolvitã în 1881. Bun profesionist, conduce lucrãri în
portul Brãila, executã ºoseaua Mãlin-Broºteni, cãile ferate Buda-
Slãnic Moldova ºi Medgidia-Bazargic. În calitate de inginer ºef
al Primãriei Bucureºti conduce lucrãrile de modernizare a
Bulevardelor Elisabeta ºi Carol ºi construirea sediului actual al

instituþiei, din faþa Parcului Ciºmigiu. Înfiinþeazã (1892)
Fabrica de produse din ciment „Fraþii Bolintineanu”, una
dintre primele de acest gen din þarã. Împreunã cu fraþii sãi,
C-tin ªt. Bolintineanu ºi Alexandru Heriºescu, se implicã
în dezvoltarea social-economicã ºi culturalã a Bolintinului
din Vale prin înfiinþarea unor instituþii obºteºti, precum

asociaþiile „Iubirea de neam – Societate de asistenþã ºcolarã ºi
orfelinat” (1911) ºi Asociaþia Culturalã de Educaþie Civicã
„Bolintineanu”, al cãrei preºedinte va deveni din 1925. Din funcþia
de primar (1925-1928) al comunei Bolintin Vale, a avut un rol
extrem de important în dezvoltarea localitãþii. Moare la 15
octombrie 1937.

Buzdugan, Gheorghe: (1867-1929) avocat ºi om politic,
membru al Academiei Române, membru al regenþei instituite la
moartea regelui Ferdinand.

Cihoschi, Henri general: (1872-1950) ministru de Rãzboi,
erou al Primului Rãzboi Mondial, decorat cu Ordinul „Mihai
Viteazul”.

Comisiunea Interimarã: exercita temporar funcþiile
primarului ºi Consiliului Local pânã la alegerea unor titulari. La
28 august 1928, Prefectura Ilfov suspenda abuziv din funcþie pe
primarul de atunci al comunei Bolintinul din Vale, ing. Athanasie
ªt. Bolintineanu, care face apel ºi câºtigã, însã primeºte decizia
abia în ianuarie 1929, repunerea în funcþie nemaifiind posibilã,
rãmânând în continuare preºedinte al Comisiunii Interimare
comerciantul ªtefan Dincescu.

Deculescu, Constantin dr.: (n. 1889) prefect de Ilfov (1928-
1929), senator, secretar general în Ministerul Sanãtãþii (1931-1933),
tatãl scriitoarei Annie Bentoiu, soþia compozitorului Pascal Bentoiu.

Dincescu, ªtefan: (n. 1879) comerciant, frate cu avocatul
Vasile Dincescu-Bolintin, devine preºedinte al Comisiunii
Interimare Bolintin Vale (1928) ºi apoi primar (1930).

Dincescu-Bolintin, Vasile: avocat ºi om politic, nãscut pe 18
aprilie 1877 în Bolintinul din Vale, fiul lui Constantin (zis Dincã)
Alecse ºi al Stanei. Absolvent al Liceului „Gh. Lazãr” ºi al
Facultãþii de Drept din Bucureºti, cu lucrarea de licenþã Despre
atribuþiunile reprezentantului Ministerului Public, publicatã în
anul 1902 ºi dedicatã binefãcãtorului sãu, Constantin ªt.
Bolintineanu. Membru în Baroul Bucureºti din 1903. Senator

PNÞ (1928-1931) ºi chestor al Senatului.
Ioaniþescu, Dimitrie R.: (1885-1939) ministru subsecretar

de stat la Interne, ministru al Muncii (1930, 1932-1933).
Madgearu, Virgil: (1887-1940) economist de marcã,

profesor universitar, eseist ºi jurnalist, om politic cu orientare
de stânga, membru al Partidului Naþional Þãrãnesc, ministru
Industrie ºi Comerþ, ministru de Finanþe.

Manolescu, Ion general: (n. 1869) ofiþer, a luptat în Primul
Rãzboi Mondial cu gradul de colonel, avansat general, preºedinte
al Societãþii „Mormintele Eroilor” (1923-1929).

Mâinea, Tudor M.: autor al Monumentului Eroilor, profesor
universitar, artist plastic, absolvent al Academiei de Belle Arte din
Bucureºti. Era nãscut la 30 martie 1885 în Bolintinul din Vale, fiul
lui Radu Marin Mâinea ºi Floarea. S-a cãsãtorit cu Victoria. Alte
creaþii: bustul doctorului C. Constantinescu, director al Spitalului
Poenãrescu (Poenari), dezvelit în 1923; bustul lui Petre Cristea,
aflat în cimitirul din Poenari; bust ºi portret al preotului Sachelarie
Nae Oprescu, aflate în posesia ing. Nicoarã Badea. Decedat în
1952 sau 1953, înmormântat la Bucureºti.

Popescu-Zorica, Nicolae T.: (1881-1948) om politic, deputat
PNÞ, prefect al judeþului Ilfov.

Popovici, Ioan N.: (1865-1953) general al armatei române în
Primul Rãzboi Mondial, senator de drept din 1927, ministru al
Agriculturii ºi Domeniilor (1919), guvernator al Basarabiei
(1918-1923).

Rãdulescu, ªtefan: (n. 1859) funcþionar, notar al comunei
Bolintin Vale, fiul lui Radu Doichiþa ºi Ioana, cãsãtorit cu Ioana,
fiica preotului Oprea.

Societatea „Mormintele Eroilor”: înfiinþatã în 1919 din
iniþiativa Patriarhiei ºi a Ministerului de Rãzboi, s-a transformat
în 1927 în Societatea „Cultul Eroilor” ºi avea ca scop identificarea
locurilor unde erau inhumaþi ostaºii cãzuþi în lupte, reînhumarea
lor în cimitirele eroilor, ridicarea de monumente istorice etc.

ªcoala de Arte ºi Meserii: a început sã funcþioneze în
Bolintinul din Vale, pe strada Poarta Luncii, la 1 septembrie
1929, ca instituþie privatã aparþinând Asociaþiei Culturale de
Educaþie Civicã „Bolintineanu”, adicã a fraþilor Constantin ºi
Athanasie ªt. Bolintineanu. Ulterior s-a transformat în gimnaziu
industrial, iar în regimul comunist în liceu teoretic.

Gazeta Bolintinului
Fiºe de personaje ºi instituþii

S-a dat Ordin:
La sud, la Dunãre,

pentru Neatârnare!
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Veºti bune de la Primãria oraºului Bolintin Vale
În luna octombrie a anului 2017, Consiliul Local Bolintin Vale a adoptat douã hotãrâri extrem de importante pentru dezvoltarea

oraºului, care privesc în mod direct patrimoniul arhitectural ºi cultural local ºi nu numai.
Astfel, în ºedinþa din 11 octombrie s-a adoptat HCL 104/2017, prin care „se solicitã Ministerului Educaþiei Naþionale emiterea avizului

conform în vederea schimbãrii destinaþiei imobilului corp 2 ªcoalã veche în Centru multicultural la ªcoala gimnazialã nr. 1 Bolintin Vale”.
Cea de a doua decizie (HCL 110/2017), vitalã pentru o dezvoltare armonioasã a comunitãþii bolintinene ºi o normalizare a relaþiei

cu spaþiul construit, priveºte actualizarea Planului Urbanistic General ºi a Regulamentului local de urbanism al oraºului Bolintin Vale
(elaborat de S.C. QUATTRO DESIGN SRL – arh. Andrei Jelescu, arh. Toader Popescu, urb. Monica Pãtrãºcoiu).

Am extras de aici prevederile ce vizeazã în mod direct monumentele istorice de pe raza oraºului Bolintin Vale, prevederi ce vor
trebui respectate strict, atât de cãtre autoritãþi, cât ºi de fiecare dintre noi. Respectarea neabãtutã a lor ar trebui sã preocupe nu numai
pe iubitorii de culturã, ci ºi pe fiecare român responsabil, bolintinean sau nu.

În Bolintin Vale se aflã urmãtoarele monumente istorice: Biserica Adormirea Maicii Domnului (str. Republicii; clasa B), Casa
Manolache (str. Republicii; clasa B), Poºta Veche (str. Republicii; clasa B), Pretura (astãzi Primãria; str. Libertãþii; clasa B),

Primãria Veche (str. Republicii; clasa B), ªcoala Veche (str.
Republicii; clasa B), Monumentul Dimitrie Bolintineanu (str.
Republicii; clasa A). Sunt propuse a deveni monumente istorice
Casa C-tin Mãtãchiþã (str. Soldat Vânãtoru) ºi Spitalul Poenari
(str. Poenari). În Malu Spart se aflã un singur monument istoric:
Biserica Adormirea Maicii Domnului (clasa B); sunt propuse a
deveni Conacul lui Boieru (str. Boierului) ºi Crucea de piatrã
(curtea Dispensarului).

Aºadar, din Capitolul 2 (Reguli de bazã privind modul de
ocupare a terenurilor), de la paginile 7-9, Subcapitolul 2.1.,
referitor la Reguli cu privire la pãstrarea integritãþii mediului ºi
protejarea patrimoniului natural ºi construit, am extras:

„(6) Autorizarea construirii pentru imobile clasate sau propuse
pentru clasare în Lista Monumentelor Istorice, în zonele de
protecþie a monumentelor istorice ºi în zonele construite protejate.

a. Prevederile specifice monumentelor clasate se aplicã în mod
corespunzãtor oricãrui imobil propus pentru clasare în Lista
Monumentelor Istorice, pânã în momentul clasãrii acestuia sau,
dupã caz, respingerii documentaþiei de clasare.

b. Se interzice desfiinþarea (totalã sau parþialã) a clãdirilor din
imobilele înscrise în L.M.I. sau propuse pentru clasare. Prin
excepþie, pot fi desfiinþate (total sau parþial) clãdirile sau pãrþile de
clãdire din aceste imobile pentru care Studiul istoric de fundamentare
a intervenþiilor, elaborat în condiþiile legii ºi ale prezentului R.L.U.
stabileºte o valoare culturalã complexã micã sau nulã.

c. Documentaþiile de autorizare a construirii privind intervenþii
asupra imobilelor monumente istorice trebuie elaborate de specialiºti

ºi/sau experþi atestaþi de Ministerul Culturii în domeniul „restaurare de arhitecturã”.
d. Avizarea ºi autorizarea intervenþiilor propuse la monumentele istorice clasate sau aflate în procedurã de clasare în Lista

Monumentelor Istorice, se face doar având la bazã urmãtoarele piese, obligatorii:
1. Studiu istoric de fundamentare a intervenþiilor (al imobilului / contextului urban în care este amplasat), întocmit ºi asumat, în

condiþiile legii, de cãtre specialiºti / experþi atestaþi de Ministerul Culturii pentru specialitãþile proiectare intervenþii monumente
istorice, studii / analize, urmãrirea comportãrii în timp a monumentelor istorice, urbanism istoric, arheologie (dacã este cazul);

2. Expertiza tehnicã a imobilului, întocmitã ºi asumatã, în condiþiile legii, de cãtre specialiºti / experþi atestaþi de Ministerul Culturii
pentru specialitatea structuri portante istorice;

3. Documentaþie tehnicã pentru autorizarea construirii / desfiinþãrii, întocmitã ºi asumatã, în condiþiile legii, de cãtre specialiºti /
experþi atestaþi de Ministerul Culturii pentru proiectare intervenþii monumente istorice ºi specialitãþi conexe, în funcþie de specificul
ºi complexitatea intervenþiei propuse (ex.: componente artistice; instalaþii etc.).

e. Pentru intervenþiile propuse în zonele de protecþie ale monumentelor istorice, la imobile care nu sunt monumente istorice sau
propuse pentru clasare în Lista Monumentelor Istorice, documentaþiile vor fi întocmite ºi asumate de arhitecþi cu drept de semnãturã.

f. De regulã, proiectele de intervenþii asupra monumentelor istorice clasate sau propuse pentru clasare în Lista Monumentelor Istorice vor
avea ca obiect consolidare, conservare, renovare, restaurare. Orice alt tip de intervenþie va trebui temeinic justificatã ºi argumentatã prin
Studiul istoric de fundamentare.

g. De regulã, proiectele de intervenþii asupra monumentelor istorice clasate sau propuse pentru clasare în Lista Monumentelor
Istorice nu vor cuprinde intervenþii care sã modifice volumetria, faþadele ºi forma învelitorilor. Orice alt tip de intervenþie va trebui
temeinic justificatã ºi argumentatã prin Studiul istoric de fundamentare.

h. Se interzice amplasarea de echipamente ºi instalaþii standardizate (pãrþi de instalaþii de climatizare / unitãþi exterioare de aer
condiþionat; unitãþi de contorizare furnizare apã, energie electricã, gaze naturale; puncte de transformare electrice) pe faþadele
monumentelor istorice clasate în Lista Monumentelor Istorice sau propuse pentru clasare în Lista Monumentelor Istorice.

i. Se interzice amplasarea de construcþii care obtureazã vizibilitatea asupra monumentelor istorice clasate sau propuse pentru
clasare în Lista Monumentelor Istorice.

j. În imobilele clasate sau propuse pentru clasare în Lista Monumentelor Istorice se interzice amplasarea de construcþii / instalaþii cu
înãlþime mai mare decât înãlþimea maximã la coamã a obiectivului protejat; dacã obiectivul protejat este edificiu de cult, maximul înãlþimii
se considerã înãlþimea la corniºã.

k. Documentaþiile de urbanism care includ teritorii care sunt incluse (total sau parþial) în zone de protecþie a monumentelor istorice
vor fi întocmite ºi asumate, în condiþiile legii, de cãtre specialiºti / experþi atestaþi de Ministerul Culturii pentru specialitãþile proiectare
intervenþii monumente istorice - urbanism, studii / analize - urbanism istoric ºi vor conþine ºi studii istorice de fundamentare, ºi (dacã
este cazul) studii / rapoarte de diagnostic arheologic.

l. Autorizarea construirii pentru imobilele clasate în L.M.I. este posibilã în condiþiile respectãrii dispoziþiilor prezentului R.L.U.
ºi este în competenþa D.U.L.P. din cadrul C.J. Giurgiu; autorizarea se va face dupã urmãtorul flux:

1. Cererea pentru eliberarea Certificatului de Urbanism (C.U.);
2. Eliberarea C.U., însoþit de Obligaþia de folosinþã a monumentului istoric emisã de Direcþiei pentru Culturã a Judeþului Giurgiu

(D.J.C. Giurgiu), care extrage din prezentul R.L.U. condiþiile de construire pe parcela respectivã ºi solicitã pentru Documentaþia
Tehnicã pentru Autorizarea Construirii (D.T.A.C.) cel puþin urmãtoarele avize favorabile:

(i) Avizul M.C. (Comisia Naþionalã a Monumentelor Istorice - CNMI) pentru lucrãri efectuate în imobilele monument istoric
clasate în grupa valoricã A, cu excepþia lucrãrilor de întreþinere ºi reparaþii curente ale construcþiilor (cf. Ordinului M.C.C. nr. 2435/
25.10.2006); avizul se elibereazã pe baza Studiului istoric de fundamentare a intervenþiilor; avizul M.C. va lua în considerare în mod
obligatoriu concluziile cercetãrii arheologice preventive în imobil, efectuate ºi avizate conform prevederilor legale specifice.

(ii) Avizul D.J.C. Giurgiu (Comisia Zonalã a Monumentelor Istorice) pentru imobilele monument istoric clasate în grupa valoricã B
(cf. Ordinului M.C.C. nr. 2435/25.10.2006); avizul se elibereazã pe baza Studiului istoric de fundamentare a intervenþiilor; avizul
D.J.C. Giurgiu va lua în considerare în mod obligatoriu concluziile cercetãrii arheologice preventive în imobil, efectuate ºi avizate
conform prevederilor legale specifice.

3. Cererea pentru eliberarea Autorizaþie de Construire (A.C.), bazatã pe D.T.A.C. care respectã în totalitate condiþiile prezentului
R.L.U. ºi ale avizelor favorabile de la alin. 2. de mai sus.

4. Eliberarea A.C., în cazul în care D.T.A.C. respectã cerinþele de la alin. 2 de mai sus.
p. Autorizarea desfiinþãrii construcþiilor anexe din imobilele clasate în L.M.I. se face conform aceluiaºi flux administrativ.
q. Orice lucrare de construire asupra unei construcþii situatã în raza de protecþie a unui monument istoric se va face cu avizul M.C.-

C.N.M.I. (dacã monumentul istoric este încadrat în grupa valoricã A) sau M.C. – D.J.C. Giurgiu (dacã monumentul istoric este încadrat
în grupa valoricã B).

r. Pentru teritoriile delimitate prin prezentul PUG ca zone construite protejate (zonele de protecþie ale monumentelor istorice sau
propuse pentru clasare în Lista Monumentelor Istorice, altele decât cele din patrimoniul arheologic) autoritatea publicã localã va iniþia
ºi finanþa documentaþii de urbanism de tip PUZCP, prin care va detalia regimul de protecþie ºi de dezvoltare al fiecãrui imobil din aceste
zone. Aceste documentaþii se vor elabora în conformitate cu OMTCT nr. 562/2003 ºi vor fi fundamentate printr-un studiu istoric zonal.

(8) Pânã la clasarea în L.M.I. a imobilului propus spre clasare prin prezenta documentaþie, se instituie o zonã construitã protejatã
de interes local în jurul acestuia, conform prevederilor Planºelor 3.1. ºi 3.2. Reglementãri urbanistice – zonificare funcþionalã. Orice
autorizaþie de construire în aceste perimetre se va emite cu avizul D.J.C. Giurgiu. Elementele specifice de reglementare ale acestor
zone se gãsesc detaliate în prezentul R.L.U. în capitolele destinate zonelor funcþionale corespunzãtoare.”

Cea de a cincea ediþie a Festivalului Toamna Culturalã
Bolintineanã (TCB), organizat de Asociaþia pentru Culturã ºi
Tradiþie Istoricã Bolintineanu ºi revista Sud cu sprijinul
Consiliului Local ºi Primãriei Bolintin Vale (primar Daniel
Trãistaru) a avut ca argument celebrarea Marii Uniri din 1918,

fiind dedicat deschiderii seriei de evenimente ce vor marca cea
mai de seamã realizare a neamului românesc ºi care se vor încehia
la 1 Decembrie 2018.

Festivalul bolintinean a debutat pe 14 octombrie la Conacul
Djuvara din satul Floreºti, comuna Floreºti-Stoeneºti, judeþul
Giurgiu. Pitoreasca locaþie se aflã pe malul stâng al Sabarului,

peste drum de biserica ctitoritã la anul 1715 de familia boierilor
Florescu ºi a fost propusã de organizatori ca o alternativã la atât
de aglomeratul Bucureºti, dând posibilitatea invitaþilor ºi
publicului sã cunoascã câteva obiective de importanþã cultural-
istoricã, aflate în afara circuitelor turistice obiºnuite: Conacul
Serachitopolu ºi casa celei care a inspirat vestita romanþã
„Smaranda de peste Sabar”, o frumuseþe de odinioarã a satului
Palanca sau cele douã clãdiri de epocã brâncoveneascã, biserica
ºi conacul Gavril Drugãnescu din Stoeneºti.

Conacul Djuvara din Floreºti, pe lângã arhitectura deosebitã
deþine în interior o salã de spectacole, un adevãrat teatru în
miniaturã unde se delectau boierii de odinioarã, o bogatã bibliotecã,
posedând câteva mii de volume, unele de mare valoare bibliofilã,
o colecþie de artã popularã româneascã etc.

La eveniment au fost invitaþi trei remarcabili oameni de culturã,
scriitorii Ion Andreiþã, Nicolae Dan Fruntelatã ºi Nicolae Scurtu
care au vorbit despre Primul Rãzboi Mondial ºi Marea Unire
oglindite în literatura românã. De asemenea, locuitorilor din
satul Floreºti li s-a reamintit cã în 2017 satul lor a aniversat 540
de ani de la prima atestare documentarã.

(continuare în pag. 21)

Sub semnul lui 99

Nicoleta Cãlin, Dinu Grigore

Alexandra Firiþã, Ion Andreiþã, Vasile
Szolga ºi în spate Alex. Cazacu

Zona de protecþie a monumentelor
istorice în Bolintin Vale (linia albã)

La liceul „D. Bolintineanu” asistând la
prelegerea dlui general Gh. Dragomir (în
dreapta ªtefan Crudu)
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Printre participanþi am remarcat pe scriitorul Vasile Szolga,
membrii ai Asociaþiei (ªtefan Crudu, Alexandra Firiþã, Mituº
Dobrin, Nicolae Ciubuc, Andreea Grigore, Mioara Mãnescu,
Marian Grigore, Constantina Chiva, Dinu Grigore, Vasile
Constantin, Gianina Mehedinþu, Corneliu State, Alexandra Man),
profesori însoþiþi de elevi (Georgeta Ghiþã, Raluca Niþescu, Silvia

Stanciu, Maria Ciocârlan), dl C-tin Pãtraºcu, viceprimar al comunei
Floreºti-Stoeneºti, localnici etc.

Organizatorii au apreciat implicarea d-lui Marius Niþescu,
primarul comunei Floreºti-Stoeneºti ºi, în mod deosebit, a d-lui
Gheorghe Balcan, proprietarul Conacului Djuvara.

Dupã aceastã deschidere sub auspicii atât de favorabile de la
Floreºti, TCB 2017 a poposit la Liceul Tehnologic „D. Bolintineanu”,

unde prin grija d-nei director, prof. Mihaela Enache ºi a d-nei director
adjunct, prof Mãdãlina Dionisatos, invitatul organizatorilor, una
dintre personalitãþile de frunte pe care le-a dat comunitatea
bolintineanã, generalul de brigadã (r) Gheorghe Dragomir, a putut
etala înaltele abilitãþi de analist geopolitic reamarcabil ºi cunoscãtor
al „dedesubturilor” serviciilor de informaþii. Domnia sa, abordând
tema evenimentului – Serviciile Secrete, Primul Rãzboi Mondial ºi
Marea Unire – a reliefat faptul cã Primul Rãzboi Mondial s-a dat cu
toate armele posibile ºi cunoscute, fãcându-se uz de cele mai noi
descoperiri ale timpului, iar serviciile de informaþii ºi contrainformaþii
au avut un rol excepþional, atât în declanºarea rãzboiului, cât ºi în
câºtigarea lui de cãtre una dintre pãrþi ºi pierderea de cãtre cealaltã.

Interesul arãtat de elevi a depãºit aºteptãrile organizatorilor, domnul
general reuºind cu greu sã se desprindã din discuþiile iscate la sfârºitul
expunerii.

Festivalul TCB 2017 a continuat cu o zi cu totul specialã, sâmbãtã,
28 octombrie 2017, zi în care participanþii s-au putut bucura pe
deplin de calitatea invitaþilor, personalitãþi de marcã ale culturii
româneºti contemporane. Amintim pe câþiva dintre cei care au
onorat cu prezenþa dumnealor oraºul Poetului Bolintineanu: Radu
Adrian, Alexandru Cazacu, Florin Colonaº, Corneliu Cristescu,
Saºa Ghiþã, Florin Grigoriu, Victoria Milescu, Iuliana Paloda-
Popescu, Emil Pãunescu, Florentin Popescu, Vasile Rãvescu,
Passionaria Stoicescu, Vasile Szolga, Romaniþa ªtenþel, Raluca
Tudor, Corneliu Vasile, Virginia ºi Titus Vîjeu etc.

„Festinul” cultural a debutat cu o slujbã religioasã în memoria
poetului Dimitrie Bolintineanu, prin implicarea preoþilor Ion ªerban
ºi Daniel Preoteasa. A urmat momentul depunerii de coroane la

Monumentul „Bolintineanu”, iubitorii de culturã rezistând stropilor
reci ºi grei ai ploii ce n-a vrut sã stea. S-au putut încãlzi însã
admirând expoziþia organizatã la sediul Asociaþiei pentru Culturã
ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu, care evidenþia, sub formã de
fotografii, obiecte ºi cãrþi, aspecte relevante ale trecutului
bolintinean.

Apoi, cu toþii s-au deplasat la Sala de Consiliu a Primãriei
Bolintin Vale, pusã cu generozitate la dispoziþie de cãtre dl primar
Daniel Trãistaru, secondat de viceprimarul Leontin Zamfir. Aici,
dupã urãrile de bun venit adresate de dl Vasile Grigore, redactorul
ºef al revistei Sud ºi reprezentant al organizatorilor, acompaniate
de bucuria reîntâlnirii atâtor prieteni ai artelor, amfitrionul a
reamintit tema zilei: Reflectarea Primului Rãzboi Mondial în
filmografia românã ºi a invitat asistenþa la o premierã, vizionarea
filmului documentar Origini: Bolintin, tãrâmul apelor, despre
începuturile comunitãþii bolintinene, regia Ciprian Necºuþu dupã
un scenariu de Vasile Grigorescu cu participarea lui Iulian Bãeþel.
De asemenea, a reamintit legãturile pe care localitatea le-a avut,

de-a lungul timpului, cu cea de a
ºaptea artã, creînd condiþiile pentru
expunerea d-lui Titus Vîjeu, care s-
a transformat în cea mai pertinentã
ºi interesantã incursiune în istoria
cinematografiei pe care participanþii
au putut-o asculta vreodatã. Astfel,
începând cu Teatrul Eden din La
Ciotat (a cãrui replicã exista cândva
la Bolintin Vale), primul
cinematograf al lumii ºi pânã la
capodopera filmului românesc,
Pãdurea spânzuraþilor în regia lui
Liviu Ciulei, expozeul d-lui Titus
Vîjeu a reuºit sã fascineze asistenþa.
Dupã aplauzele binemeritate, au

urmat la cuvânt d-nii Florentin Popescu, Florin Colonaº ºi Radu
Adrian, cu intervenþii legate de tema evenimentului.

Sfârºitul acestei pãrþi s-a constituit într-o plãcutã surprizã. Cu
deosebit talent, un grup de tineri muzicieni (Cristian Ciubuc,
Traian Ciubuc, Ileana Rãcaru) a reînviat douã vechi melodii ale
locului: Smaranda de peste Sabar ºi La Bolintinul din Vale,

stârnind vii aplauze ºi emoþie în rândul spectatorilor.
În continuare, cultura s-a împletit cu tradiþia în spaþiul generos

oferit de dl Marian Grigore. Aici au putut fi apreciate delicioase
preparate bolintinene, pregãtite dupã reþete bãtrâne de secole: vestitul
pâsat de Bolintin, aromatul bujgan ºi o minunãþie de cârnãciori
stropiþi din belºug cu o scânteietoare licoare rubinie. Ca sã vã
bucuraþi de asemenea delicii era suficient sã rãspundeþi invitaþiei
organizatorilor ºi sã participaþi la Toamna Culturalã Bolintineanã,

iar dacã nu aþi venit, pierderea a fost a dvs. Poate la anul!
Reuºita acestei zile se datoreazã eforturilor unora dintre

membrii Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu

(urmare din pagina 20)

La un pahar... de vorbã

Virginia ºi Titus Vîjeu, Passionaria
Stoicescu, Ion Andreiþã, Vasile Szolga

Marian Grigore, Florica Dumitrescu,
Nicoleta Cãlin

(ªtefan Crudu, Constantina Chiva, Valerian Creþu-Taulescu,
Gabriel Dragnea, Alexandra Firiþã, Marian Grigore, Mioara
Mãnescu, Gianina Mehedinþu), a celor doi „bucãtari” autentici
(nu chefi! – Florica Dumitrescu ºi Niculina Grigore), a
voluntarilor ce ºi-au pus timpul ºi munca la dispoziþia culturii
bolintinene (Marius Sebastian Badea, Nicoleta Cãlin, Constantin
Diþã, ªtefania Dobre, Oana Dobrin, Andreea Grigore, Liviu Ionuþ
Olteanu).

Ca notã generalã, trebuie remarcat, în mod deosebit, efortul
constant depus de prof. Gianina Mehedinþu pentru a oferi elevilor
ºansa de a cunoaºte personalitãþile culturii româneºti ºi de a se
familiariza cu adevãratele valori ale societãþii contemporane.

Acest calup de evenimente incluse în agenda TCB 2017 îl
încheiem cu prezentarea manifestãrii ce a avut loc în satul Crivina,
pe 29 octombrie, în gãzduirea d-lui Sãndel Rãduþã. A fost rândul
scriitorilor sã se desfãºoare: Alexandru Cazacu, Floricã Dan,

Gabriel Dragnea, Alexandra Firiþã, Alexandru Ghiþã (Saºa), Victor
Pencu. S-au discutat aspecte din creaþiile fiecãruia dintre
participanþi, ca ºi despre unele probleme ale literaturii româneºti
contemporane ºi tangenþial, despre starea scriitorului român din
emigraþie. Din rândul publicului, am remarcat pe d-na prof. Elena
Cursaru, pentru amintirile legate de viaþa culturalã a Bolintinului
ºi nu numai, ca ºi pentru talentul recitãrii de care a dat dovadã.
Ziua s-a încheiat prin vizionarea filmului documentar Bolintin,
tãrâmul apelor.

Mulþumim d-lui Vasile ªtefan pentru sprijinul întotdeauna
prompt asigurat promovãrii TCB 2017, ca ºi celorlalte evenimente
organizate de Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã
Bolintineanu ºi revista Sud.

Pentru reuºitele de pânã acum mulþumim membrilor Asociaþiei,
fãrã a cãror implicare nimic nu ar fi fost posibil: Marian Grigore,
ªtefan Crudu, Vasile Constantin, Gianina Mehedinþu, Valerian
Creþu-Taulescu, Mioara Mãnescu, ªtefan Crudu, Oana Dobrin,
Andreea Grigore, Constantina Chiva, Iulian Bãeþel, Ciprian
Necºuþu, Constantin Bãrbuþã, Constanþa Crudu, Nicolae Stoica,
Nicolae Ciubuc, Corneliu State.

Festivalul continuã...

Marius Sebastian, Constantin Diþã,
Liviu Ionuþ Olteanu ºi ºeful lor, prof.
Andreea Grigore

ªefii grãtarului - Marius Sebastian,
Constantin Diþã, Liviu Ionuþ Olteanu

Ileana
RãcaruTraian ºi Cristian Ciubuc,

Ileana Rãcaru, Vasile
Rãvescu, Saºa Ghiþã...

Titus VîjeuMarian Grigore,
Alexandra Firiþã

Interior din conacul Djuvara-BalcanBeciul conacului Djuvara-Balcan

La conacul Djuvara-Balcan din Floreºti
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Nina VLASA

Cea de a cincea ediþie a Festivalului Toamna
Culturalã Bolintineanã a continuat sâmbãtã,
18 noiembrie, cu un nou eveniment – Clubul
de Istorie – desfãºurat în sala de festivitãþi a
ªcolii Gimnaziale Stoeneºti (com. Floreºti-
Stoeneºti). Ultima întâlnire din acest an a
iubitorilor de istorie a avut ca temã Preludiu
la Centenarul Marii Uniri ºi s-a desfãºurat
în prezenþa a peste o sutã de participanþi, fiind
onoratã de prezenþa d-nei ªtefania Dinu, dr.
în istorie, director al Muzeului Naþional
Cotroceni.

Deschiderea ediþiei a aparþinut d-lui Vasile
Grigore care a prezentat programul ºi invitaþii,
a mulþumit gazdelor (d-lui director prof.
Constantin Drãguºinoiu ºi profesorilor

Corneliu State ºi Gianina Mehedinþu), ca ºi pentru sprijinul acordat
Festivalului de cãtre Consiliul Local ºi Primãria Bolintin Vale
(primar Daniel Trãistaru). De asemenea, a fãcut o serie de precizãri
privitoare la atestãrile documentare ale satelor comunei gazdã:
Floreºti, Palanca ºi Stoeneºti.

În continuare, asistenþa s-a delectat cu prezentarea susþinutã de
invitatul de onoare, d-na ªtefania Dinu, alãturi de care am însoþit
pe regina Maria ºi regele Ferdinand în încercãrile Marelui Rãzboi.
Familia Regalã pe Front, Regina Maria ºi Crucea Roºie, Decoraþii
de rãzboi, Revenirea Familiei Regale la Bucureºti, au fost printre
subiectele abordate.

Dupã aceastã prelegere, a fost rândul momentelor artistice, în
care elevii îndrumaþi de d-na prof. Gianina Mehedinþu au interpetat
douã vestite cântece patriotice ºi o scenetã pe tema Marii Uniri.
Trupa Bolintinenii (Ileana Rãcaru, Traian Ciubuc, Cristian Ciubuc)
a fost din nou la înãlþime, stârnind ropote de aplauze cu vechile
cântece Smaranda de peste Sabar ºi La Bolintinul din Vale.

Un alt punct, de mare interes ºi aºteptat cu înfrigurare, a fost
vizionarea filmului documentar Origini: Bolintin, tãrâmul apelor,
despre începuturile comunitãþii bolintinene: regia Ciprian Necºuþu,
scenariu Vasile Grigorescu, prezentator Iulian Bãeþel. ªi el a fost
apreciat laudativ de cãtre asistenþã.

Au urmat trei intervenþii pe teme istorice, privitoare la familia
Târnoveanu ºi la evocarea unor întâmplãri din Primul Rãzboi
Mondial, susþinute de ªtefan Crudu, Marian Grigore ºi Gianina
Mehedinþu.

Au mai luat cuvântul: Constantin Bãrbuþã, Marius Niþescu
(primarul com. Floreºti-Stoeneºti), Corneliu State, Floricã Dan,
Florentina Grigore.

Din rândul celorlalþi participanþi i-am mai remarcat pe Niculae
Stoica, Adriana Pãduraru, Alexandra Maluspãrteanu, Mioara
Mãnescu, Niculae Tudor, Dana ºi ªtefan Ene, Constantin Vasile,
Marius Ciubuc, Alexandra Man, Raluca Niþescu, pr. Valeriu
Dumitrescu, Iulian Bãeþel, Constantina Chiva etc.

Aceastã atât de bogatã cultural, dar ºi atât de ploioasã zi de
noiembrie s-a încheiat în armoniile trupei Bolintinenii, care au
scos în evidenþã un eveniment mai mult decât reuºit, o nouã
cãrãmidã aºezatã la fundamentul românitãþii noastre.

Clubul de Istorie vã aºteaptã la o nouã ediþie pe 20 ianuarie
2018, iar pânã atunci vã ureazã La mulþi ani!

creaþii, creatori, pasiuniClubul de istorie
Ciprian NECªUÞU

Profitând de oportunitãþile programului

ªcoala altfel, ca ºi de ospitalitatea conducerii

(director prof. Mihaela Enache) ºi cadrelor

didactice din aceastã instituþie, Asociaþia

pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã

Bolintineanu ºi revista Sud s-au deplasat la

Liceul Tehnologic „D. Bolintineanu”.

Evenimentul era prevãzut a se desfãºura în

cadrul festivalului Toamna Culturalã

Bolintineanã din acest an ºi a avut succesul

scontat.

Într-o salã arhiplinã, Ciprian Necºuþu,

Marian Grigore ºi Vasile Grigore au explicat

elevilor de ce istoria, geografia, literatura,

cultura în general, sunt vitale pentru

identificarea lor ca aparþinãtori la românitate

ºi pentru a-ºi putea revendica titlul de

„stãpâni” ai acestor locuri. De asemenea, le-

au fãcut o introducere îl cunoaºterea arealului

bolintinean ºi nu numai, prin prezentarea unor întâmplãri, locuri, fapte istorice sau personalitãþi, care s-au regãsit în filmele

documentare realizate de Asociaþie ºi vizionate cu acest prilej: Descriptio Moldaviae; Bolintin, martor în calea revoluþiei; Bolintineanu,

poveste dãltuitã în piatrã ºi Bolintin, tãrâmul apelor.

Cu acest prilej, membrii Asociaþiei au anunþat organizarea, anul viitor, în luna mai, a festivalului de film documentar B-FIT-fest,

care va avea o secþiune destinatã elevilor, îndemnându-i cãlduros sã creeze ºi sã participe.

Elevii participanþi (IX A, IX B, IX C, IX D, X A, X D) s-au arãtat deschiºi, interacþionând liber, întrebând ºi exprimându-ºi

opinii, ceea ce a creat o impresie bunã ºi dã un calificativ superior profesorilor care îi pregãtesc. Au asistat urmãtoarele cadre

didactice: Mariana Dincã, Oana Dobrin, Andreea Grigore, Amelia Ivan, Mirela Matei, Georgeta Neagu, Nicoleta Savu.

De ani buni îmi doream sã fac ºi

altceva pe lângã profesia actualã, ceva

fãcut cu pasiune, cu drag, cu entuziasm.

Sã scap cumva de rutina zilnicã...

Mi-au venit multe idei în minte, idei

la care renunþam destul de repede din

cauze dintre cele mai diverse. Pânã într-

o zi când, nemulþumitã de aranjamentele

florale banale, lipsite de poveste pe care

le cumpãram, am decis sã fac eu însãmi

un buchet  pentru învãþãtoarea fiului

meu. ªi, entuziasmatã de ce a ieºit, l-

am arãtat prietenilor mei virtuali.

Reacþiile lor au fost neaºteptate! Iar

drumul meu ca floristã a început efectiv

de la un comentariu scris de o

cunoºtinþã: „Ai mult talent, trebuie sã

faci o ºcoalã în domeniu”.

Nu am mai putut scãpa de acele vorbe ºi mi-am zis: Asta este!

Asta cãutam de ani...

Abia la 36 de ani am realizat cu adevãrat cã Dumnezeu lucreazã

prin oameni... Avem un dar, o menire, un talent pe care El ni-l

oferã fiecãruia odatã cu viaþa. Noi suntem doar datori sã ni-l

descoperim ºi sã ne perfecþionãm, sã devenim mai buni, sã

evoluãm din toate punctele de vedere.

Poveste cu flori

Nicoleta
Savu

Croitoria este o artã, una care se dobândeºte prin multã muncã

ºi experienþã. Acestea sunt cuvintele ce au rãsunat ca un ecou în

mintea mea, de-a lungul multor ani plini de efort ºi care m-au

motivat sã continuu acest drum.

Încã din copilãrie am

fost atrasã de ghemele

ºi papiotele de aþã

coloratã pe care mama

le avea lângã maºina de

cusut, nelipsitã din

casele gospodinelor

din acea perioadã.

Debutul acestei pasiuni

s-a concretizat în anul

1994 când am vrut sã

urmez Facultatea de

Design, însã nu am fost

acceptatã. Acest lucru

nu m-a fãcut sã renunþ

ºi urmãtorul pas a fost

înscrierea la cursurile

de croitorie ale ªcolii

UCECOM Bucureºti

ce aveau sã-mi

contureze cariera de

mai târziu.

A urmat o perioadã destul de fructuoasã, zic eu, având ocazia

sã învãþ tainele meseriei de croitor ºi sã o practic la Casa de modã

„Venus” din Bucureºti. Muncind din greu, din mâinile mele au

ieºit nenumãrate piese vestimentare pentru cliente de toate

vârstele. Cu toatã dragostea pe care o aveam pentru aceasta

pasiune ce îmi devenise meserie, a trebuit sã renunþ pentru o

perioadã destul de lungã pentru a-mi dedica timpul ºi atentia

primului ºi singurului meu copil, Riana. Tot în aceastã perioadã

am fãcut studiile de specialitate ºi am acumulat toate cunoºtinþele

ºi calificãrile necesare pentru ce avea sã urmeze.

Chiar dacã o lungã perioadã (zece ani) am stat departe de aþa ºi

acul care mã faceau sã fiu „eu”, nu am renunþat la planurile mele.

Ele au început, uºor, uºor sã prindã contur când în anul 2015 mi-

am reînceput activitatea ºi am deschis propriul meu atelier de

croitorie. Timp de doi ani m-am bucurat de succes. Munca îmi

era apreciatã ºi mã simþeam fericitã cã faceam ceea ce-mi place.

Dar nu m-am oprit doar la a fi croitor în propriul meu atelier. Am

dorit mai mult ºi am deschis sigura ºcoalã privatã de croitorie din

Bolintin Vale, singura ºi la nivel de judeþ, care are portile deschise

pentru cei sau cele care doresc sã practice aceastã meserie. Sunt

nerãbdatoare sã primesc aici oameni cu aceeaºi pasiune ca ºi

mine. Sunt nerãbdãtoare sã le aflu poveºtile ºi sã-i îndrum, astfel

încât sã-ºi trãiascã propria poveste de succes.

Am avut încredere în visurile mele ºi le-am trãit aºa cum mi-am

imaginat dintotdeauna: am mers pe propriul drum! Fã ºi tu la fel!

(vlasa_nina@yahoo.com)

Acul ºi aþa – pasiune
de-o viaþã

Marian GRIGORE

TCB la...  „D. Bolintineanu”

Ciprian Necºuþu, Vasile Grigore ºi Marian Grigore
(în spate) în mijlocul elevilor...
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Litere, anul XVIII, nr. 10 (211), octombrie 2017, revistã lunarã

de culturã a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni. Director Tudor

Cristea; Redactor ºef Mihai Stan.

Actualitatea literarã, anul VIII, nr. 76, octombrie 2017, revistã

a Unirii Scriitorilor din România editatã de Societatea Culturalã

Lugojpress. Director Nicolae Silade; Redactor ºef Remus V.

Giorgioni.

Mãrturii culturale, anul II, nr. 3 (7), iulie-septembrie 2017,

revistã trimestrialã de culturã, Satu Mare. Director fondator Aurel

Pop; Redactor ºef Viorel Câmpean.

Pro Saeculum, anul XVI, nr. 5-6 (121-122), 15 iulie – 1

septembrie 2017, revistã de culturã, literaturã ºi artã. Director

executiv Nina Deºliu; Redactor ºef Rodica Lãzãrescu.

Bucureºtiul literar ºi artistic, anul VII, nr. 10 (73), octombrie

2017. Director Coman ªova; Redactor ºef Florentin Popescu.

Viaþa Româneascã, nr. 6/2017, revistã a Uniunii Scriitorilor

din România. Redactor ºef Nicolae Prelipceanu.

Tribuna, anul XVI, 1-15 iulie 2017, revistã de culturã, Cluj

Napoca. Manager Mircea Arman.

Ramuri, nr. 7 (1213), 2017, revistã a Uniunii Scriitorilor din

România, Craiova. Redactor ºef Gabriel Coºoveanu.

Revista românã de versuri ºi prozã, an XXI, nr. 4-7 (235-

238), 2017, periodic al Societãþii Scriitorilor Români. Redactor

ºef George Ursa.

România literarã, an XLIX, nr. 46, 27 octombrie 2017, revistã

a Uniunii Scriitorilor din România. Director Nicolae Manolescu;

Redactor ºef Rãzvan Voncu.

Dilema veche, anul XIV, nr. 714, 26 octombrie – 1 noiembrie

2017, sãptãmînal de tranziþie. Redactor ºef Sever Voinescu.

Observator cultural, anul XVIII, nr. 895, 26 octombrie – 1

noiembrie 2017, sãptãmînal de informaþie ºi analizã culturalã.

Redactor ºef Carmen Muºat.

Reviste primite la redacþie

Mersul târgului
ªtefan CRUDU

1.10.2017: Brumãrel intrã în acþiune
Toamna capricioasã ne surprinde cu oscilaþiile termice de la o

zi la alta. Dimineþile în special sunt din ce în ce mai rãcoroase. E

clar pentru legumicultori cã trebuie sã-ºi strângã recoltele din

câmp înainte de a le afecta bruma. Ceea ce se ºi observã chiar azi,

când dimineaþa termometrul arãta 2°C în zona târgului. Foarte

mulþi cumpãrãtori la sectorul legume-fructe, extins ºi în afara

incintei supraaglomerate. Marfã de calitate, culeasã recent de

producãtori (intermediarii le tot amestecã cu cele nevândute pentru

aparenþa de proaspãt). Totuºi, legumele cele mai cãutate acum

sunt ºi cele mai scumpe, la toþi vânzãtorii. Gogoºari: 4-5 lei/kg;

capia: 3-4 lei/kg; vinete: 3-4 lei/kg (cam ultimele, mici ºi pline de

seminþe). În rest preþuri acceptabile. Fructele (mere diferite) între

2,5-3 lei/kg. Perele galbene de Bolintin în plin (ºi scurt) sezon,

cu toatã producþia record din acest an, se vând în faþa curþilor cu

3-4 lei/kg. Toatã lumea vrea sã facã un ban (pentru lemne, pentru

gaze). Tendinþa de scumpire ce se observã de ceva timp (forþatã

ºi de condiþiile dificile din acest an) exprimã de fapt pregãtirea de

intrare în zona euro. Adicã, þãranii vor uniformiza preþurile la 1

euro/kg sau 0,5 euro/kg. Nu vor sã umble cu prea mult mãrunþiº.

De nu va fi aºa, sã nu mai citiþi Mersul târgului!

8.10.2017: Fleºcãialã
Ploaie diluvianã de cca 34 ore. Va compensa seceta de pânã

acum ºi va ajuta enorm lucrãrile agricole de toamnã (arat, semãnat).

ANM-ul a anunþat din timp zisa vreme extremã. Autoritãþile au

fost instruite sã fie vigilente (a doua isterie naþionalã amplificatã

de televiziunile de ºtiri). N-au fost vijelii, doar apã multã (cca

106 l/m2) care, ca de obicei, a umplut târgul transformându-l

într-o mare baltã. Puþini vânzãtori – doar cei curajoºi. La fel de

(sau mai) puþini cumpãrãtori. M-am încumetat totuºi. Nu am

gãsit ce mi-am propus sã achiziþionez. În plus în câteva minute

eram ciuciulete (umbrela nu ajuta). Cu toate aceste condiþii preþurile

la legume erau mari: gogoºari 5 lei/kg (în piaþeta centralã ieri 6,5

lei/kg!), capia 3,5 lei/kg, varza 1-1,5 lei/kg. Roºii pruniºoare 2

lei/kg - ultimele, cartofii 0,8 lei/kg. Zarzavaturile convenabile.

La ieºire, spre str. Republicii, apa întinsã din gard în gard nu

putea fi trecutã decât cu maºinile. În timpul nopþii am visat cã pe

gard era fixatã o pancartã pe care scria „Numai pentru cei care

ºtiu sã înoate. Lecþii de înot cu hainele ºi încãlþãmintea din dotare.

Lipsesc salvamarii!” Ce coºmar, în vis dar si în realitate. Toamna

adevãratã este doar la început. ªi cu ea chinul târgului uitat de

cine trebuie ºi ar putea ameliora starea lui jalnicã. Creºterea

preþurilor, duble faþã de anul trecut la acelaºi moment se datoreazã

condiþiilor dificile din varã (temperaturi foarte mari timp

îndelungat ºi seceta profundã) la care s-a adãugat atacul insectelor

ºi bolilor specifice plantelor. Deci clasica situaþie: producþie micã,

ofertã idem ºi respectiv cerere mare care a mãrit exagerat preþul.

Ca urmare imediatã va fi completarea ºi orientarea spre conservele

gata preparate din supermarket-uri. Despre care mulþi spun cã ar

fi mai ieftine. Însã nimic despre calitate. Iatã fabricile de mâncare

de care ne speriasem acum niºte ani. Deosebirea-i cã nu avem

meniu unic precum la cantine ci alegem ca la împinge tava. ªi cã

la cantine te sãturai aºteptând, iar acum privind marfa expusã.

15.10.2017: Toamna aurie
O splendidã zi dupã o sãptãmânã cu zile senine ºi cu temperaturi

în creºtere. Evident, perfectã pentru târg unde tarabele se îndoiau

de greutatea mãrfurilor de o varietate extrem de mare ºi de orice

þi-ai dori. Din nou mã pun pe gânduri preþurile care se menþin

foarte mari, ba chiar în creºtere la unele produse din cele mai

cãutate, respectiv ardeii gogoºari ºi capia (4-5-6 lei/kg). Producþia

fiind puþinã, marfa s-a vândut imediat chiar ºi la aceste preþuri.

Castraveciori de murat (de unde or proveni?) la 5 lei/kg. Varza:

1,2-1,5 lei/kg. Deja rãdãcinoasele au început sã acapareze tarabele:

ridichi negre (2 lei/kg), sfeclã roºie, morcovi (2,5-3 lei/kg). ªi

prazul îmbãþoºat se aratã la producãtori (2-3 lei/leg.). Fructe prea

scumpe. Perele galbene soiul Matache 4-5 lei/kg (în piaþetã, în

timpul sãptãmânii, niºte pere cãrãmizii aveau preþul de 8 lei/kg;

exagerat!). Deja Andi îºi roda mustãria (fãrã must, doar cu bere

ºi alcooluri tari) pentru apropiatul bâlci anual. Ofertã clasicã de

mici (2,5 lei/buc) ºi cârnãciori (6 lei/buc) la care peste o sãptãmânã

se vor adãuga pastramã ºi alte specialitãþi pentru înfometaþi ºi

pofticioºi. În plus, multe flori la ghivece (crizanteme de toate

culorile). Au cãutare ºi de aceea se vând de mulþi comercianþi

alãturi de legume diverse. Pentru cunoscãtori, toamna aceasta

aurie este similarã cu vara indianã!

22.10.2017: Înºirat ºi deºirat
Întrucât incinta târgului era deja ocupatã de tot felul de instalaþii

specifice bâlciului, grãdinarilor nu le-a mai rãmas decât sã accepte

înºiruirea pe ambele pãrþi ale strãzii Palãncii, de la Corsar pân’ la

Sabar. În numãr mai mare decât în mod obiºnuit, adãugându-li-

se cei sosiþi de la mai mari depãrtãri, cele douã ºiruri se întindeau

pe câteva sute de metri. Sigur cã maºinile treceau, la fel oamenii,

dar acesta-i „obiceiul pãmântului” de aproape 25 de ani. Praful

ridicat în aer se aºeza pe legumele ºi fructele expuse pe jos ori pe

pastrama, carnea ºi brânza de pe tarabele demontabile, dar, tot ca

de obicei, le acceptãm. Pentru imunizare. („Mai bine praf decât

nãmol, mai bine-n dinþi decât pe sol” zicea un vânzãtor). Însã

ceva bun tot a fost. Existând marfã multã culeasã de curând din

câmp, preþurile au scãzut pânã la cota normalã. De exemplu,

gogoºarii se vindeau în sãculeþi de 5 sau 10 kg (ori în vrac) cu 3

lei/kg iar ardeii capia cu 2 lei/kg. Dovlecii 1 leu/kg, varza 1,3 lei/

kg, conopida 2,5 lei/kg. ªi celelalte foarte convenabil. Roºii

frumoase, de solar, recolta a doua 4-5 lei/kg. Evident, preþurile

au fost dictate de producãtori de data aceasta. Deranjant este

faptul cã vânzãtorii plãtesc pe lângã taxa fixatã de ADP ºi cea

neoficialã perceputã de spoitorii în dreptul cãrora – pe domeniul

public! – erau aºezaþi cu marfa. Un alt obicei de curând apãrut pe

la Bolintin. Adicã de când au cumpãrat toate terenurile din jur

construindu-ºi palate. Am auzit cã seara a avut loc o altercaþie

între douã grupãri rivale de þigani (cu armele din dotare, recte

sãbii) din motive de taxã de protecþie de la cei din bâlci, aproape

toþi din etnia lor. Bâlciul în fond este o mare afacere ºi deci

trebuie controlatã!? Dacã s-a ajuns pânã la aceastã fazã este

foarte grav.

29.10.2017: Ziua verzei ºi nu numai
Nu m-aºteptam sã fie o duminicã atât de plinã. Era firesc ca

dupã atâtea zile de agitaþie sã se producã o detentã consumeristã.

Dimpotrivã. Au reapãrut cei care nu ºi-au gãsit locul în aceste

douã sãptãmâni ºi cu care ne-am obiºnuit. Multã varzã s-a vândut

cu doar un leu/kg pentru cã au fost producãtorii cei care au

condus „ostilitãþile”. Preþuri foarte bune la legume în general.

Cartofi cu 0,6 lei/kg la final de târg prelungit derutant cu ora de

iarnã. Conopida: 2,5 lei/kg. Gogoºarii ºi kapia mai puþin

aspectuoºi (deh, ultimii). Pentru prima datã pomi altoiþi de la

Ogrezeni (pere galbene Matache) fãrã concurenþa celor de la

Breaza/Buzãu. Fructele (mere Voineºti) 2,5-3 lei/kg. Deranjant,

ca de fiecare datã dupã bâlci, lipsa tarabelor, care ºi aºa, dupã

desele trambalãri fãrã nicio menajare, au ajuns de tot râsul. Dar

oricum, se mai aranja marfa ergonomic, scutindu-ne de plecãciuni

pe solul plin de apa cãzutã ieri din cerul întomnat. Cineva spunea

despre pantofii plini de noroi cã parcã ar fi în grãdina de legume

dupã udare. Nimic nu mã mai mirã. Scapã cine poate.

5.11.2017: Amestecate
Dimineaþã de toamnã târzie clasicã. Puþinã ceaþã ºi 4°C. Târgul

îºi aºteaptã vizitatorii cumpãrãtori care nu se înghesuie ca pânã

acum. Posibil cã ºi-au umplut deja cãmãrile sau pivniþele. Pe

tarabe zac stive de gogoºari la toþi producãtorii interesaþi sã le

vândã dar nu prea au cui. Sunt destule alte legume ºi zarzavaturi

la preþuri bune. Conopida a ajuns la 1 leu/kg, varza la 0,6-0,8 lei/

kg, cartofii la 0,8 lei/kg. Încã roºii de solar cu 3-4 lei/kg. Ridichi

negre (cam mici) ºi sfeclã roºie la 2 lei/kg. Gogonelele nu au

cumpãrãtori. S-a sãturat lumea? La 10:30 vânzãtorii de carne

trãseserã obloanele. Cauza? Nu mai au materie primã deºi ºi-au

extins zona de achiziþii la peste 100 km. Fructe scumpe. Gutui: 5

lei/kg (deºi a fost producþie bunã). Au sosit ºi pomi fructiferi (15

lei/buc) de pe la Buzãu (Breaza ºi Pietroasele). ªi dupã o

îndelungatã lipsã, nenea cu var ºi sare neiodatã (zice el). Flori

frumoase ºi foarte ieftine la ghiveci (crizanteme) costând pe

jumãtate faþã de florãriile din centru. Constatare: la preþul unei

butelii cu bere de 2 litri poþi cumpãra 10 kg de cartofi. Problema

este cine ºi la ce renunþã.

Bâlciul de Sf. Dumitru 2017.

Cronicã supersonicã
În acest an, pregãtirile au început mai devreme cu o sãptãmânã.

Existând informaþia cã se va schimba vremea în rãu, proprietarii

de instalaþii diverse au ajuns încã de marþi 17 octombrie pe poziþii

(cu ºtiinþa ADP desigur). Pânã vineri dimineaþa au terminat

montajul. Nu credeam dar am vãzut personal. Pânã seara s-au

completat golurile cu diverse alte corturi improvizate, stelaje cu

prelate deasupra precum ºi viitoarele pseudo-bodegi cu grãtare

ºi mese. Sâmbãtã dimineaþã se putea face cumpãrãturi în zona cu

ceramicã (doar trei ceramiºti autentici din Corund-Harghita, restul

chinezãrii). Am cumpãrat destule, foarte frumoase, atât cele clasice

(oale, ulcele, cãni, ceºcuþe, strãchini) dar ºi altele cu un design

plãcut, ingenios ºi atrãgãtor. Dupã amiaza, în acompaniament

urlãtor de muzicã, au pornit maºinãriile mai mult pentru rodaj,

neavând clienþi decât din cartier. Duminicã, simultan cu târgul,

dupã amiazã în special, s-au miºcat toate dar fãrã mare aglomeraþie.

Luni, 21 octombrie, în prima parte a zilei, puþini clienþi, în

special elevi mari. Târgul, înºirat pe stradã, era aproape gol

exceptând câþiva intermediari care îºi pãstrau cu cerbicie poziþiile

ocupate încã de duminicã. Spre searã, vremea a devenit instabilã

ºi a început sã plouã. Odatã cu înnoptarea a început ºi vântul cu

rafale puternice ºi s-a rãcit accentuat.

Marþi, 22 octombrie: jale ºi rafale. Ciclon la Bolintin, nu

taifun la Nagasaki. Ploaia a continuat toatã ziua ºi apa a umplut

incinta. ADP-ul a intervenit ºi a tras apa cu motopompele. Multe

corturi aºezate provizoriu au fost rãsturnate de vântul ce nu a

contenit pânã dupã amiazã.

Miercuri, 25 octombrie: repetiþie cu public în ajun. Vreme

frumoasã cu soare zâmbitor dis-de-dimineaþã. Cam rece dar treptat

s-a încãlzit ºi totul s-a schimbat. Elevii au uitat de ºcoalã ºi s-au

dus, mânaþi de aventurã spre edenul distracþiei mult aºteptate.

Destule persoane s-au dus sã cumpere de azi spre a evita

aglomeraþia de mâine. Spre searã, clopotele bisericilor bãteau de

zor. Semn cã Sf. Dumitru e pe aproape. Îl aºteptãm!

Joi, 26 octombrie: balabâlci. Tradiþia îºi spune cuvântul.

Grãtarele sfârâie, lanþurile se rotesc în vitezã, instalaþiile care

solicitã adrenalina se rãsucesc în toate direcþiile, cãluºei, trenuleþe,

încercarea puterii, vatã de zahãr coloratã divers, ciocu’ cu norocu’,

trageri la þintã (prea multe). Se consumã orice: mici, cârnaþi,

pastramã etc., ca de sfârºitul lumii. Paradoxal, coadã la gogoºi

înfuriate (2 lei/buc) ca la cine ºtie ce specialitãþi, dar ºi la colaci

secuieºti pentru acasã (8 lei/buc). Totul într-un zgomot infernal

de muzici, ca la balamuc. Pãrinþi ºi copii, (80% þigani) îmbrãcaþi

ca de mare spectacol. În realitate, o mare afacere. Spre searã,

promoþii.

Vineri, 27 octombrie: titiriþoi cu þoi. Bâlciul s-a spart. Totul

se demonteazã de zor. Doar târgul înºirat pe stradã se menþine ºi

are încã destui cumpãrãtori (marfã ieftinã). Câteva grãtare asigurã

hrana celor rãmaºi. A fost ºi în acest an dar s-a prea lungit.

Oricum, eu l-am apucat ºi pe acesta. La încã mulþi ani, tuturor.
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Expoziþia Asociaþiei Bolintineanu

În faþa conacului Djuvara-Balcan din Floreºti

Iuliana Paloda-Popescu, Florentin
Popescu, Vasile Grigore

La liceu - Vasile Grigore, Mihaela Enache,
Gh. Dragomir, Floricã Dan

Titus Vîjeu a captivat atenþia publicului

Vasile Grigore, Nicolae Scurtu, Nicolae Dan
Fruntelatã, Ion Andreiþã, Constantin
Pãtraºcu, la conacul Djuvara-Balcan

Preoþii Ion ªerban ºi Daniel Preoteasa în mijlocul
participanþilor la Toamna Culturalã Bolintinranã

Slujbã la monumentul lui Dimitrie Bolintineanu

Într-o binemeritatã pauzã -
Marian Grigore, Marius
Sebastian Badea,
Constantin Diþã, Liviu
Ionuþ Olteanu, Oana
Dobrin, Andreea Grigore
ºi Dinu Grigore

Pãsat de Bolintin, vin...


