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Parcurg registrele de stare civilã ale Bolintinului de acum un veac ºi mai bine. Câte

s-au pãstrat. Întâlnesc figuri familiare. Lumea mare reprodusã într-o lume micã: tragedii

(câþiva copii morþi în aceeaºi familie, într-o zi), accidente (douã adolescente înecate

în Argeº), sinucideri (Elena, care nu a mai dorit sã trãiascã), copii din flori (destui!),

strãini (greci, bulgari, evrei, nemþi), scandaluri, analfabetim general... Lumea primului

deceniu de domnie al viitorului rege Carol. O societate pe cale sã „explodeze” cãtre

cea mai fastã perioadã a istoriei noastre... Apoi, privind înfricoºãtorul spectacol geo-

politic actual mã gândesc, cu amãrãciune, cã acea înfloritoare epocã avea sã fie

întreruptã de primul mare rãzboi ºi cã spre deosebire de cei de atunci, noi încã n-am

apucat sã ne bucurãm de una asemenea.

S-a uitat, însã Europa de atunci era un tãrâm al libertãþii. Sã ne amintim numai cã se

circula fãrã restricþii de la un capãt la altul al ei, cã te puteai aºeza unde doreai, de

respectul dintre adversari... Au urmat apoi rãzboaiele, votul universal,

multiculturalismul, pluralismul, corectitudinea politicã, mondializarea ºi am aflat,

mai ales în vremea din urmã, cã respectul diversitãþii este mai important decât pãstrarea

propriei identitãþi.

Meleagurile noastre (ca ºi continentul), au primit de-a lungul vremurilor mulþime de

valuri migraþioniste: germanici, turcici, slavi, greci, evrei etc., majoritatea integrându-

se ºi devenind pietre de temelie la fundamentul culturii române. O singurã etnie nu s-a

putut integra: þiganii. Mergeþi sã vedeþi cum s-au integrat, dupã decenii de convieþuire,

islamicii europeni: turcii în Germania, arabii în Franþa, sau la Londra, sau aiurea...

ªi-mi amintesc ce spunea Giovani Sartori undeva, cã discursul multicuralist actual,

nu face decât sã mascheze incompatibilitatea dintre societãþile democratice ºi

acceptarea tolerantã a inamicilor culturali, pentru cã propune o devalorizare criteriilor.

Dupã el ar fi obligatorie limitarea de cãtre Europa a fluxurilor migratorii aparþinând

culturilor neintegrabile, cum o considerã pe cea islamicã.

ªi mi-am reamintit zicerea profesorului meu de arheologie: „Cei mai buni marcatori

temporali/culturali sunt ceramica ºi femeile!”. Valul migrator actual este stropit de

niºte puncte negre extrem de vizibile. Sunt femei purtând caracteristica þinutã islamicã,

care, deºi ajunse pe visatul tãrâm al libertãþii nu se grãbesc sã leapãde, dupã noi, acest

semn dinstinctiv al constrângerii.

Acele femei reprezintã o culturã în care vom fi nevoiþi noi, europenii, sã ne integrãm

dacã vrem sã supravieþuim deciziilor reprezentanþilor noºtri politici. N-am la îndemânã

argument mai bun decât recentele legi româneºti care ne constrâng, sub ameninþarea

bãþului, ce ºi cum sã gândim ºi sã valorãm istoria, despre personalitãþile ei, despre

„grupurile sociale”, tot aºa cum, uitând ce au însemnat rumân, sau grec, ne-au obligat

la schimbarea formei þigan în rom.

Despre problema sponsorizãrilor s-a tot scris ºi s-a tot vorbit la noi de mai bine

de douãzeci de ani, adicã de când s-a simþit nevoia sprijinirii unor sectoare de

activitate care nu au „producþie” în sensul strict al termenului ºi, prin urmare neavând

nici marfã de valorificat ºi de obþinut bani, trebuie ajutate de cãtre alte instituþii ºi

sectoare producãtoare de fonduri.

Dacã bine ne amintim, n-au fost prea îndepãrtate nici zilele în care Parlamentul

a tot pritocit „Legea sponsorizãrii”, lãudatã de unii, criticatã de alþii, în fine intrând

ºi rãmânând în vigoare pânã azi.

S-ar fi zis cã totul e bine, cã toatã lumea e fericitã ºi cu lacrimi (de bucurie) pe

obraz. Numai cã în materie de culturã legea cu pricina, ca aproape orice lege de la

noi, a lãsat, ºi anume portiþa de eludare, ori mai bine zis de „fentare”, ca sã folosim

un termen nu tocmai elevat ºi nu tocmai literar. Sub, sã-i zicem „masca sponsorizãrii”

se produce ºi o reclamã în toatã regula. Nu, nu în domeniul cultural, fiindcã acolo

e aproape imposibil, ci în sport.

Vã veþi întreba, poate, stimaþi cititori, cum se poate aºa ceva. Ei, bine, se poate.

„Bãieþii deºtepþi”, cã sunt ºi aci bãieþi deºtepþi, nu numai acolo unde ne spunea mai
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Sponsorizãri substanþiale...Biblioteca SUD-ului
Pr. lect. dr. Nicuºor

Beldiman, Vasile Grigorescu,

Comuna Bolintin Deal: O

istorie în cuvinte ºi imagini,

Editura Episcopiei Giurgiului,

2015. Coautori: Pr. Vasile

Antonescu, Pr. Florian

Pisculungeanu, Pr. George

Rotaru, Pr. Anania Avram, Pr.

Nicolae Udrea, Pr. Lucian

Neacºu, Maria Manolescu,

Manda Simeanu, Dumitru

Dumitricã, Alx. Lãudat;

fotografie Laurenþiu Tãtulescu.

„Monografia unei localitãþi

reprezintã, înainte de toate, un

act cultural ce implicã o

covârºitoare responsabilitate.

Stucturat dupã un tipar precis,

cu incursiuni într-o istorie mai

mult sau mai puþin cunoscutã ºi

dispus sã punã în valoare

aspectele contemporane ale

existenþei descrise, txtul unei

asemenea lucrãri implicã o

muncã uriaºã, deopotrivã tenace

ºi smeritã intelectual.”

(Preasfinþitul Pãrinte Ambrozie

Episcopul Giurgiului)

Ion C. ªtefan, Eseu despre

existenþa umanã, Editura

Arefeana, Bucureºti, 2015.

„Prin ce anume captiveazã,

inclusiv în sensul literal al

cuvântului, scrierile lui Ion C.

ªtefan? Impresia mea este cã

el nu se apucã de scris, chiar

dacã s-ar fi aºezat, prin

deprindere, zilnic ºi cam în

acelaºi interval de timp, în faþa

paginii albe, nu mi-l închipui a

se încredinþa direct tastaturii

calculatorului [...]; aºadar nu se

apucã de scris pânã ce nu obþine

o stare specialã: de sinceritate

liricã în ordine emoþionalã, de

bunã dispoziþie a minþii, de

acordare a ei secretã la

activitatea ce o aºteaptã...”

(Academician Vasile Tonoiu)

Constantin Bãlãceanu

Stolnici, Amintiri... Viaþa la

þarã – Stolniciul interbelic,

Editura Oscar Print, Bucureºti,

2015. De data aceasta am

abordat un domeniu cu totul

diferit cãci se referã la viaþa

mea, la þarã la Stolnici, unde

am trãit un deceniu. E vorba

de adolescenþa ºi tinereþea mea

pânã la începuturile studiilor

mele universitare. A rezultat

volumul de faþã reînviind pe

hârtie o culturã care a

dispãrut aproape cu

desãvârºire.

Irina Popescu-Criveanu,

Horia Moldovan, Biserica

Icoanei, Editura Cuvântul

Vieþii, Bucureºti, 2013;

fotografii de Andrei Pandele.

Cartierul Icoanei din Bucureºti

este un loc liniºtit. Aproape de

centru ºi totuºi departe de

zgomotul oraºului, cu case

vechi ºi grãdini grupate în jurul

bisericii parohiale, pare

neatins de modernizarea

ultimului secol. Aspectul de

mahala a oraºului vechi este

ascuns, la prima vedere, de

mulþimea caselor burgheze

sau aristocrate ridicate înainte

de rãzboi. O privire mai atentã

aratã, printre case mari ºi

opulente, simplitatea locuirii

vechi bucureºtene.

Florin Colonaº, DADA –

Trunghi epistolar, Editura

RawexComs, Bucureºti, 2015.

În anul ce vine 2016, se

împlinesc o sutã de ani de când

doi dintr-ai noºtri, aflaþi

departe de þarã, la Zürich, în

centrul unei miºcãri artistice cu

un mare rãsunet în întreaga

lume civilizatã, au imprimat o

nouã cadenþã în procesul

continuu de transformare a

artei. [...] Cei doi români aflaþi

în epicentrul miºcãrii de la

Zürich, foarte cunoscuþi ºi

extrem de apreciaþi, se numeau

Tristan Tzara ºi Marcel Iancu.

Toader Popescu, Proiectul

feroviar românesc (1842-

1916) , Editura Simetria,

Bucureºti, 2014. „Toader

Popescu reviziteazã, cu ajutorul

proiectului feroviar (pe care

cartea ni-l aratã pentru prima

oarã în toatã complexitatea lui),

o zonã semnificativã a

modernizãrii locale [...],

modernizare pe care reuºeºte sã

o geometrizeze cu precizia

sinteticã ieºitã din comun care

îl caracterizeazã, dar fãrã sã îi

usuce savoarea ca fapt de

viaþã...” (Prof. dr. arh. Ana

Maria Zahariade)

Bucureºti, 1941: Ieremia Mãnescu,
(dreapta) ºi Miºu Vânãtoru

Anii ’30, întreMãcelãria Bercu ºi Cãminul Cultural

Prãvãlia Manolache în 1930

deunãzi un preºedinte cã sunt, au gãsit soluþia:

sponsorizeazã numai unde, implicit, li se face ºi reclamã

cu largã audienþã. Mai exact spus sponsorizeazã echipe

de fotbal, care echipe ºi cluburi, vor nu vor, e musai sã

monteze „la mantinelã”, în partea de jos a tribunelor ºi

pe gardurile care protejeazã terenul banere cu numele

sponsorului. De ce? Pãi e simplu ca bunã ziua. Când

camerele de luat vederi sunt fixate ori se miºcã dupã

cum se deplaseazã balonul rotund pe stadion, banerele

cu pricina apar în toatã nuditatea, sau splendoarea (dacã

existã aºa ceva) lor încât nu de puþine ori pot umple

ecranul televizoarelor, care televizoare nu-i aºa, sunt

privite de sute de mii, ori chiar milioane de spectatori.

ªi uite aºa o fabricã de bere, una de sucuri, sau mai

ºtiu eu ce altã firmã îºi face o reclamã la care o instituþie

de culturã (o editurã, o revistã, un teatru º.a.) n-ar putea

aspira nici în cele mai frumoase vise ale lor.

Când în urmã cu vreo douãzeci ºi cinci de ani

cutezasem sã editez o publicaþie ºi am solicitat o

sponsorizare de la o mare firmã de rãcoritoare, primul

lucru de care am fost întrebat de cãtre posibilul,

virtualul meu binefãcãtor a fost acela legat de tiraj. ªi,

fireºte, dupã ce a auzit cã nu depãºesc treizeci de mii

de exemplare (atunci nu era ce azi, încã se mai citea

presa, chiar ºi cea culturalã) am fost privit cu milã,

interlocutorul meu arborând un zâmbet de complezenþã,

zicându-mi: „Pãi cum sã sponsorizãm noi o publicaþie

cu tiraj aºa de mic? Noi dãm bani la un cotidian de cel

puþin jumãtate de milion tiraj, ori, ºi mai bine îi dãm

unui club de fotbal, care ne afiºeazã sigla ºi spotul

publicitar pe un stadion, ce sã-1 vadã ºi sã-1 citeascã

toatã lumea! Pãi cum altfel?!”

Exact ce spuneam (scriam) mai sus.

Nu mã pricep la chestiuni de publicitate, de

contracte între sponsori ºi beneficiarii sponsorizãrilor,

n-am habar nici dacã este sau nu legal ce se întâmplã în

acest domeniu, însã nu pot, pe de altã parte, sã nu încerc

un sentiment de tristeþe când vãd cã în materie de

culturã nu se sinchiseºte nimeni sã dea vreun bãnuþ,

când se poate lesne deduce cã o carte, sã spunem, poate

avea efecte nebãnuite în timp: în formarea, în educaþia,

în construirea de caractere ºi de personalitãþi, în fine în

stimularea gândirii, creaþiei ºi esteticului.

Un meci de fotbal se poate uita dupã o zi sau zece, pe

când o carte, o revistã, un spectacol de teatru pot dãinui

un timp îndelungat - fie în bibliotecã, fie în memoria, fie

în sufletul celui/celor care beneficiazã de ele.

Fãrã a aduce vreo acuzã cuiva: sponsorului,

sponsorizatului, ori - mergând mai departe - celor care

fac legile sau celor care le aplicã, nu voi conteni sã

cred cã mai avem multe, foarte multe de întreprins

pentru supravieþuirea culturii, pentru pãstrarea ºi

valorificarea imensului tezaur de tradiþii pe care îl avem

ºi pentru care multe alte popoare ne pot invidia.

Pe de altã parte pe frontul mult discutatei integrãri

europene cred cã tocmai prin culturã ne putem pãstra

ºi afirma personalitatea, originalitatea, valorile.

Mã aude cineva?
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Nicolae Dan Fruntelatã

SUD, PÂNÃ LA CAPÃT

Cã nu e iarbã ca pelinu’

Nici oraº ca Bolintinu’

Mie nu-mi place sã scriu despre duºmani. ªi am adunat

destui în viaþa mea de scriitor ºi de gazetar. Îi mai pleznesc uneori

peste ochi ºi peste memorie, atunci când devin

din cale-afarã de tupeiºti. Altfel, aplic o urare

pe care o ºtiu din tinereþe, când umblam prin

Maramureºul pe care-l mult iubesc: Sã trãiascã

duºmanii mei, sã vadã ce bine-o duc!

Mie despre prieteni îmi place sã scriu.

Despre prietenii cu care am petrecut o parte din

viaþã, am trãit o parte din sentimentele mele,

mai ales, despre prietenii cu care o sã-mi petrec

toatã moartea.

Fãrã îndoialã, unul dintre ei este ºi va

rãmâne scriitorul-istoric Vasile Grigore. Ori

Vasile Grigorescu, aºa cum semneazã el. Zic

scriitor-istoric ºi nu vreau sã-i fac niciun

compliment. El asta este, pentru cã, în cãrþile

lui despre o zare româneascã numitã Bolintin,

face o cronicã de scriitor adevãrat. Eu chiar

cred cu toatã fiinþa cã Herodot a fost primul

mare reporter-scriitor al lumii vechi. Mã

fascineazã etimologia, istoria veche, povestea

unor neamuri care au fost, povara pe care au

dus-o ei prin timp, ca aceastã þarã aºezatã în crucea Europei sã

reziste, sã mai reziste.

Mi-a trimis douã cãrþi Vasile Grigorescu: Studii bolintinene,

locuri ºi fapte ºi Studii bolintinene, neamuri. Amândouã apãrute

în condiþii grafice splendide, la editura Ralucãi Tudor, Rawex

Coms.

E o capcanã, încã de la titluri. Studii bolintinene e o marcã a

unei modestii de profesor care se teme sã-ºi numeascã opera.

Cãrþile sunt niºte romane istorice, cu multe inserþii de documente,

de limbã veche ºi dulce româneascã, cu

nume de boieri ºi de þãrani, de sate

dispãrute în istorie. Ele explicã încã o

datã istoria acestei þãri. Unicã, legatã între

veacuri ºi între neamuri, legatã cu sânge

ºi cu poveºti vechi.

Plecând de la fiinþa ctitoriei Bunei-

Vestiri ºi sprijinindu-ne pe existenþa în

acest spaþiu a unui puternic focar de

religiozitate, conjugate cu prezenþa aici

a celor mai puternice neamuri boiereºti

valahe: Craioveºtii, Floreºtii, Bucºanii

ºi Izvoranii, deducem existenþa unui

cnezat al cãrui centru era în Bolintin ºi

care cuprindea ambele maluri ale

Argeºului, fiind situat în Nord-Estul

Þãrii Românilor – Þara Vlaºca.

Iatã sâmburele acestei idei, centrul

din care creºte o poveste.

Scrie Vasile Grigorescu: Cu

Bolintinul începea Vlaºca, Þara

Românilor, cu pãdurea ei nebunã – Deliormanul ºi în care se

dovedea imposibil de pãtruns.

Privesc apoi în cealaltã carte, despre neamuri, despre nume,

despre cuvinte care sunt parole de intrare într-o tainã pe care

puþini o cunosc. Genealogia este o tainã, este o normã a istoriei,

o lege a înþelegerii trecutului. Vasile Grigorescu simte asta, a

umblat în arhive, în biblioteci, a studiat frenetic, nu numai pentru

a lumina istoria localitãþii în care s-a nãscut. Ci, mai ales, pentru

a explica istoria þãrii lui care se repetã la fel ca în multe locuri, în

Valahia, în Transilvania, în Moldova mare, în sudul Dunãrii.

Aceastã a doua carte vorbeºte despre truda lui Constantin ªt.

Bolintineanu, cel care a fãcut infinit mai mult pentru aceastã

localitate decât mult mai cunoscuta sa rudã, poetul Dimitrie

Bolintineanu.

Pe mine m-au fascinat în aceste cãrþi numele care vin „de se

leagã”, cum zice folclorul, nume olteneºti, nume ardeleneºti,

sunete armâneºti, pentru cã aºezarea asta de la graniþa Vlaºcãi,

Bolintinul regal, este o matrice a sufletului românesc.

Continuã, prietene Vasile Grigorescu! Trebuie sã aºezi apele

acum, fiecare în matca ei, apoi sã faci din aceste cãrþi – lucrul cel

mai greu în vremea noastrã analfabetã ºi opacã – manuale pentru

copiii din ºcolile Bolintinului ºi nu numai, pentru cã nu sunt

multe localitãþi în þara asta care au asemenea repere.

Repet, pentru tine, prietene Vasile Grigore-Grigorescu, motto-

ul acestei rubrici: Nu e iarbã ca pelinu’/ Nici oraº ca Bolintinu’!

Povestea Bolintinului

Am aflat cu bucurie

cã luna aceasta poeta

Alexandra Firiþã,

stabilitã temporar în

Italia, a reuºit prin

poezia ei sã cucereascã

un juriu format din

poeþi ºi scriitori

cunoscuþi în lumea

literarã italianã. Poeta

din Bolintin Vale a fost

nominalizatã pentru

obþinerea Marelui

Premiu la un concurs

naþional de poezie

organizat de Cercul

Cultural ºi Creaþie „Il

Chiostro” din

Stradella (localitate aflatã la 20 km de Pavia), sub patronajul

primãriei oraºului ºi al bibliotecii publice „Pietro Bazzini”.

Concursul, aflat la a VI-a ediþie, îºi va desemna câºtigãtorii în

data de 18 octombrie la sediul Cercului de Culturã ºi Creaþie, în

prezenþa oficialitãþilor locale, alãturi de cunoscuþi scriitori ºi

jurnaliºti ai Provinciei Pavia, precum Buono Nunzio, Losio

Romano, Neri Daniela, Tucci Carmela sau Quadrelli Chiara.

Poeziile în limba italianã ale Alexandrei Firiþã, indiferent de natura

premiului pe care îl va obþine, vor face parte din cuprinsul unei

antologii literare, o confirmare a talentului ºi a valorii textelor

sale.

LA POESIA (fragment în limba italianã)

La mia poesia è là, lì,

dentro di me, dentro miei sogni,

miei pensieri, nelle mie fatiche.

Nasce allo stesso tempo con l’alba

con il vento sul mare

con le pietre baciate d’eterno,

muore al tramonto per la

bellezza della luce scalata

dentro di me, per miei amori,

per miei dolori –

e muore un po per risvegliarsi

più bella, più forte, più affascinante

ripulirmi la mente imprigionata

in una vita che scorre

tra la rabbia, l’indifferenza, l’odio

in una vita che sale e scende

per cancellare il tempo, il denaro

le paure, i confini, la solitudine.

POEZIA

Poezia mea este acolo, aici,

înlãuntrul meu, a viselor mele, a gândurilor mele,

a frãmântãrilor mele.

Se naºte în acelaºi timp cu zorii

cu vântul pe mare

cu pietrele sãrutate de eternitate,

moare la apus pentru frumuseþea luminii

crescutã în mine pentru iubirile mele,

pentru durerile mele,

ºi moare puþin pentru a se retrezi

mai frumoasã, mai puternicã, mai fascinantã,

curãþându-mi mintea întemniþatã

într-o viaþã care se scurge

Gabriel DRAGNEA

între supãrare, indiferenþã , urã,

într-o viaþã care urcã ºi coboarã

pentru a anula timpul, banii,

spaimele, graniþele, singurãtatea.

Respectând condiþiile de participare, dar mai ales rigorile tehnice

impuse în realizarea lucrãrilor

trimise la concurs, Alexandra Firiþã

a reuºit cu doar douã poeme (scrise

în limba italianã) sã impresioneze

juraþii prin naturaleþea exprimãrii,

sensibilitatea cuvântului care nu ºi-

a dorit niciodatã sã se dezvolte în

spaþiul construcþiilor preþioase, voit

alambicate (vezi, Doamne, modern-

complexe!), prin sinceritatea ºi

limpezimea gândurilor care nu au

cãutat vreodatã sã epateze cu orice

preþ. ªi, pentru cã, deºi am mai

spus-o, dar cu alte cuvinte,

„simplitatea este condiþia principalã

a frumuseþii morale”, nici poeta

Alexandra Firiþã nu omite acest

aspect, important atât în creaþiile

poetice, dar ºi în viaþa cotidianã.

Aceastã viaþã, care i-a oferit o

gamã largã ºi variatã de trãiri, unele

pozitive, altele, parcã provocãri venite pentru testarea rãbdãrii, a

puterii de luptã pe baricadele continuitãþii, a retras-o pentru o

bunã perioadã de timp din spaþiul literar, ea revenind în forþã, cu

o nouã prospeþime, odatã cu noul volum de poezie Aparþinând

clipei, apãrut anul trecut (2014) la Editura Rawex Coms ºi prefaþat

de binecunoscuta poetã Victoria Milescu.

Se pare, iatã, cã nu este vorba doar de o revenire de moment ci,

odatã cu aceastã nominalizare la un premiu internaþional, o

promisiune pentru continuitate. Cu ocazia acestui eveniment, poeta

Alexandra Firiþã a mãrturisit: „Voi avea emoþii ºi mã voi gândi la

toþi bunii mei prieteni care au crezut în mine si care mi-au fost

foarte aproape când uitasem cã mai am ceva de oferit din punct

de vedere poetic. Acel ceva care nu te trãdeazã, acel ceva care nu

te minte ºi care îþi dã certitudinea minunii de a fi ºi care se

numeste Poezie. Dincolo de toate Ea este firul roºu care leagã

suflete, indiferent de limba vorbitã, de culoarea pielii, religie,

convenþii sociale, creând o patrie universalã. Vivat Poezia!”.

Poeta Alexandra Firiþã, finalistã a Concursului de Poezie
„Il Chiostro” (Italia)
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Ion Andreitã,

Petroliºtii de Bãrãgan
Jurnal, pur ºi simplu

Plouã mãrunt ºi iute în Câmpia Românã. Izbeºte cu spic de

mãzãriche ºi, dacã nu ai grijã sã-þi treci din când în când mâna

peste faþã, simþi cum þi se încreþeºte fruntea sub ploaie. Viaþa s-a

retras în cochiliile firii, spre conservare, ºi doar braþul sondelor,

ca o cumpãnã oblicã repetã la nesfârºit, obsedant, o miºcare

scurtã sus-jos, de perpetuum mobile. Sarmaþianul trimite din

adâncuri rãsuflãri umede de þiþei.

Privind mai atent ºi mai de

aproape, se disting ºi oamenii –

trebãluind pe lângã sonde; dar

gesturile lor, scurte, automate, îi

înglobeazã în peisajul metalic ºi

insolit. Din când în când, câte unul

o ia razna peste câmp, prin grâul

ridicat pânã la glezne, ca un Anteu

în cãutate de puteri. Revine însã

repede ºi se reînscrie în peisaj,

ritmându-ºi gesturile cu ale celorlalþi.

ªi plouã mãrunt, înþepãtor, ºi frunþile

oamenilor, ca ºi frunþile sondelor,

sunt invadate de poleiul care se

lipeºte de orice – de mâini, de obraz,

de veºminte – ca ºi þiþeiul ce continuã

sã pulseze, gâfâit, din adâncuri.

…Aºa aratã, în toamna târzie

rãsturnatã spre iarnã, petroliºtii din

Câmpia Românã; mai exact, cei din zona Videle, care-ºi mai zic ºi

„Petroliºti de Bãrãgan”, vrând sã sugereze în felul acesta, fie ºi

numai prin nume, legãtura lor cu tradiþionala îndeletnicire agricolã.

ªi poate cã ar fi rãmas, în continuare, buni gospodari, dacã…

Pânã sã lãmurim acest dacã, gândul îmi zboarã cãtre ceilalþi

petroliºti – de obârºie, cum s-ar spune – aºa cum i-am descoperit

în plaiul prahovean ºi-n muzeul consacrat lor, în Ploieºti. ªi cum

activitatea prahovenilor nu diferã prea mult de cea a vlãscenilor

ºi teleormãnenilor, mã voi opri mai întâi în muzeul încãrcat de

documente, fotografii, tãieturi din ziare, alte dovezi. Sã privim

împreunã. Iatã, primele gropi, puþuri ºi ºanþuri din care se extrãgea

pãcura în secolul al XV-lea. Prima distilerie – în anul 1857. Dar

ºi acte de constituire a societãþilor de exploatare: câteva la sfârºitul

secolului al XIX-lea; peste 30, apoi, majoritatea cu capital strãin.

Apar primele ecouri în presa timpului, privind munca grea pe

care erau nevoiþi s-o depunã petroliºtii – numiþi pe timpuri puþari,

dupã numele puþului în

noaptea cãruia intrau

cotrobãindu-i adâncurile

lichide.

În cartea unui scriitor

local, prefaþatã de Nicolae

Iorga ºi distinsã, în 1912, cu

Premiul Academiei, scrie

negru pe alb: „Puþarii

trãiesc pe lângã puþuri, în

bordeie absolut infecte, mici,

murdare, fãrã luminã.

Intrarea lor în puþ se face

înfãºurându-se puþarul între

spete numai în niºte trenþe

de sac ºi o piele murdarã,

în cap cu o pãlãrie de fier,

încât scoborându-se de

multe ori printr-o ploaie de

apã cu pãcurã, fizicul ºi starea lui sufleteascã trebuie sã treacã

printr-o atmosferã omorâtoare. Nici locuinþã omeneascã, nici

hranã, nici îmbrãcãminte”.

Un timp ºi-au gãsit locuinþã ºi cãldurã – într-un mod absolut

insolit. „Avantaje” prilejuite de marele incendiu de la Schela

Moreni, Sonda nr. 160, aparþinând Societãþii „Româno-

Americanã”. Din mai 1929 ºi pânã în octombrie 1931 – aºadar,

vreme de doi ani ºi jumãtate – pãlãlaia ce lumina nopþile ºi înmuia

iernile ademenea în jurul sondei sute de necãjiþi, mai ales lucrãtori

concediaþi. Nenorocitul lor adãpost – se ciopliserã colibe, se

sãpaserã bordeie – era recunoscut în epocã sub pompos-ironica

denumire de „Hotel Foc”.

…Dar sã ne întoarcem la petroliºtii de Bãrãgan – ºi sã vedem

ce s-ar fi întâmplat cu ei, dacã… Dacã geologii n-ar fi descoperit,

în Bãrãgan, un înveliº aproape continuu de depozite cuaternare,

care acoperã formaþiuni mai vechi; dacã în seri cu lunã ºi iepuri,

Câmpia Românã n-ar fi fost cutreieratã de ºoapte noi, misterioase,

ca platformã moesicã, structuri sarmaþiene…

Dacã toate acestea – ºi multe altele – nu s-ar fi întâmplat,

vlãscenii ºi teleormãnenii ºi-ar fi vãzut de îndeletnicirea lor

tradiþionalã, agricultura – de lanurile de porumb cu ºtiuleþii la

brâu, de floarea cea rotitor-iubitoare de soare, de serile cu lunã ºi

iepuri. Dar, aproape pe neobservate, au fost împlântate primele

sonde – în pieptul de grâu al Bãrãganului ºi-n inima de poet a

þãranului. Aºa au fost scoºi din îndeletnicirea lor sãnãtoasã þãranii,

obligaþi sã preia mai vechiului ºi tânguitorului cântec sovrom-

petrolist:

Decât la sovrom-petrol

Mai bine un muncitor

Cãci cu sapa de prãºeºti

Tot mai bine-agoniseºti

Când e sonda la tubat

Se zbârleºte pãru-n cap…

Astãzi, puþarii mileniului trei iau calea celor ce-au încheiat

mileniul precedent: ºomajul.

ªi n-au unde sã se mai întoarcã.

ªi nici de-un „Hotel-Foc” nu sunt semne…

Ing. petrolist Vasile Lucaci într-o intervenþie la
explozia din 1979 la sonda 5034 Mitrofani

Ion C. ªTEFAN Ion C. ªTEFAN

Domnul ambasador Ion Pãtraºcu a mãrturisit de mai multe ori, de obicei

în introducerea la un nou volum de memorii, cum ar fi Peregrinãrile unui

diplomat, cã destinul sãu literar s-a întrupat cu prilejul începutului colaborãrii

în paginile revistei Curtea de la Argeº, înfiinþatã ºi condusã de domnul

academician Gheorghe Pãun.

În introducerea la acest nou volum, Gheorghe Pãun scrie: „Despre China

cu dragoste ºi profesionalism”, afirmând, în susþinerea aceleiaºi idei: „Cartea

a crescut dintr-o rubricã statornicã pe care autorul a susþinut-o în Curtea de

la Argeº, La pas prin satul global, prilej pentru a reaminti cã domnul Ion

Pãtraºcu a fost prezent, numãr de numãr, încã de la plecarea la drum a

revistei. Îi fac aici încã o plecãciune pentru aceastã colaborare, deopotrivã

pentru ce ºi pentru cum: rezum într-un cuvânt englezesc – reliable din toate

punctele de vedere, de la limba românã în cadenþã” (p. 6).

Este vorba, deci, de un pas înainte, de la memorialisticã la eseu, iar titlul

Popas în China ne sugereazã ideea cã noul chip al cãrþii domnului Pãtraºcu

s-a conturat dupã ultima vizitã pe care fostul diplomat a fãcut-o în aceastã

prosperã þarã, pe urmele tradiþiilor ºi relaþiilor culturale înfiripate în tinereþe:

„Propria-mi maºinã a timpului m-a trimis înapoi dupã amintiri despre

China, la care am adãugat informaþiile acumulate în decurs de decenii, pe

care le-am redat cu toatã sinceritatea… Informaþiile ºi impresiile mele sunt

culese, bob cu bob, din lumea largã, pe unde am colindat ºi vã asigur cã nu

existã o experienþã mai incitantã decât cãlãtoria” (p. 9). Apoi carta se prezintã

într-un paralelism arhitectonic: În urmã cu cincizeci de ani: În misiune la

Beijing; China ieri: Primele impresii, Din viaþa unui diplomat; China azi:

Revenirea în China, Înapoi la Shanghai, In lumea chinezilor. Iar, spre

final, imaginea caleidoscopicã a unui uriaº planetar este proiectatã în infinit:

China eternã: Repere mitologice, Religia ºi filosofia, Contribuþii ale Chinei

în civilizaþia omenirii ºi altele.

Douã secvenþe aparte sunt dedicate relaþiilor culturale româno-chineze:

Nicolae Milescu Spãtaru, Premierã culturalã în relaþiile româno-chineze.

Date importante aflãm ºi despre prietenia secularã dintre cele douã popoare:

O carte a prieteniei româno-chineze ºi Cu Eminescu în China.

Pânã aici n-am fãcut decât prezentarea sumarã a unui plan tematic de

construcþie narativã interesantã.

Dar ce conteazã mai mult, ce rãmâne statornic în memoria cititorilor,

dincolo de diplomaþie, istorie ºi culturã, din aceastã carte informativã ºi

educativã? Sufletul naratorului, care ni se dezvãluie într-o sincerã

mãrturisire, impresiile de cãlãtorie ºi desele prezentãri cinematografice ale

unor oameni minunaþi ºi peisaje mirifice, bogãþia informaþiilor care ne ajutã

sã înþelegem mai bine un popor ºi o þarã, ce tind sã se situeze într-un loc de

frunte în ansamblul mondial al naþiunilor.

(Ion Pãtraºcu, Popas în China, Editura Printech, Bucureºti, 2015)

O REVISTÃ, O CARTE ªI

UN DESTIN LITERAR

Provenim dintr-un neam de munteni, demni ºi mândri, urmaºi ai lui Vlad Þepeº, nãscuþi ºi crescuþi într-un sat pitoresc,

numit Luminiº de Soare, AREFU, cum ar fi denumirea istoricã a localitãþii noastre natale.

Altfel nu mi-aº putea explica de ce atâtea suflete, de pe meleagurile noastre, au o înclinaþie fireascã spre creaþia literarã,

sau spre alte forme de manifestare ale artei.

Trei dintre noi am ajuns acolo unde ne-am propus sã fim: pe tãrâmuri inspirate ale creaþiei.

E vorba de Horia Bãdescu, membru al Uniunii Scriitorilor din România, dar ºi al Uniunii Scriitorilor Francezi, cu un

doctorat strãlucit despre metaforã, Memoria fiinþei, susþinut cu Eugen Simion, pe vremea când aceste era Preºedintele

Academiei Române, autor al câtorva zeci de cãrþi, publicate atât în þarã, cât ºi  în Franþa, Belgia, Spania, Canada S.U.A.,

Rusia ºi altele – care s-a impus statornic în câmpul spiritual al creaþiei universale.

Apoi, iatã-l ºi pe Victor Gh. Stan, Preºedintele Filialei Bucureºti – Literaturã pentru Copii ºi Tineret, a U.S.R, un

creator talentat, la care mã voi referi în continuare; iar cel de al treilea voi fi eu, despre care, probabil, se vor pronunþa alþii.

Fiecare carte nouã a lui Victor Gh. Stan ne prilejuieºte o surprizã. Cea de acum, intitulatã Timp la puterea Timp, se

evidenþiazã prin structura poeziilor: alcãtuite din ºase versuri, cu rimele 1-4, 2-3, iar ultimele douã rimeazã între ele, cu

mãsura de 7 silabe, toate scrise într-un stil clasic, pline de farmec ºi muzicalitate.

Acestea sunt datate, specificându-se ºi locul elaborãrii; e ca-n povestea labirintului, din care, pentru a ieºi la luminã,

trebuie sã ne reîntoarcem pe urmele clipelor sale de creaþie.

O altã surprizã este cã, pe prima copertã a cãrþii, zãrim chipul Victoriei Etta Stan, soþia harnicã ºi talentatã, frumoasã ºi

devotatã poetului, ca pe vremea liricilor francezi din secolul trecut Edgar Allan Poe sau Charles Baudelaire.

Victor Gh. Stan îndeplineºte ºi o funcþie importantã în cadrul Uniunii Scriitorilor din România, este activ ºi plin de

iniþiativã conduce revista, cenaclul literar ºi editura – toate cu numele Destine.

Este autorul a 12 volume de versuri, a alcãtuit ºi prefaþat patru antologii de cenaclu, a elaborat un dicþionar de sinteze

literare „Destine” ºi a fost inclus în 6 antologii la nivel naþional.

Prin toate acestea, pare un bãrbat victorios, dar nu funcþiile ºi activitatea obºteascã, ci talentul sãu literar îi conferã

prestigiu: „O carte proaspãt editatã / Este ca ºi ceaºca din care / Ai sorbit zâmbetul celei care / S-a primenit pentru tine /

Peste soarele zilnic / Trup de femeie cu jar pe piept” (Trup de femeie, p. 27).

Liric ºi filosofic, având o gândire artisticã echilibratã ºi subtilã, fãrã stridenþe, ci doar cu un farmec în sine: „Orice linie

poate fi / Modelatã din puncte / Desenatã în zig-zaguri / Închisã într-un cerc / Cu hermeneutice lumini / Omul este o linie

verticalã” (Linie verticalã, p. 78).

Aici îl putem asemãna cu Ion Barbu ºi cu Nichita Stãnescu, prin sugestia unor simboluri.

Anotimpurile naturii ºi trãirile vieþii se împletesc armonios, într-un echilibru al infinitului etern: „Copilul se nãscuse

cu un timp al sãu / ªi-l þinea ascuns în adâncul / De suflet al mamei lui tãcutã / Sub luna care picura luminã / Sã aprindã

lumânarea zilei / Pânã se revãrsau florile în rugãciuni” (Flori în rugãciune, p. 158).

În maturitatea abordãrii creatoare, poetul se prezintã ca o fântânã ninsã de primãveri: „M-am însetat cu timpul ºi sine

/ ªi în fântânã ninge a primãvarã / Clepsidra pierde din stamine / De dor mi-ar fi a câta oarã / Sã-ntind din aripã spre tine

/ Acoperindu-te de-o lãcrimioarã” (M-am însetat, p.111).

Victor Gh. Stan este un poet bine statornicit în câmpul înflorit al literaturii româneºti. Însã, aºa cum afirmam la început,

nu doar despre el voiam sã mã pronunþ, ci despre grupul nostru de scriitori arefeni, dintre care îi mai amintesc pe: Cezar

Bãdescu, Elena Bãdescu, Nicolae Buzoiu-Arefu, doctorul Gheorghe Bârlã, rapsodul popular Dodicã Dobrei, profesorul

universitar doctor Titi Ciulbea, Ion Radu ºi încã alþii, care vor veni pe aripile viitorului, fiindcã am convingerea cã aceastã

prolificã localitate este un izvor de luminã.

(Victor Gh. Stan, Timp la puterea Timp, Editura Destine, Bucureºti, 2014)

RÃSÃRIT ÎN LUMINIª DE SOARE –
Un poet talentat în plinã ascensiune creatoare
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O monografie-album ºi mai mult decât atât

NOTE DE LECTURÃNOTE DE LECTURÃNOTE DE LECTURÃNOTE DE LECTURÃNOTE DE LECTURÃ

Constantin Bãrbutã,

Recent, la Editura

Episcopiei din judeþul

nostru, a apãrut într-o

þinutã graficã rarisimã,

de lux, am putea

spune fãrã nicio exa-

gerare, monografia-

album intitulatã

Comuna Bolintin

Deal: O istorie în

cuvinte ºi imagini –

eveniment referenþial – cultural, spiritual ºi educativ, demn de

tradiþia glorioasã a acestor meleaguri istorice.

Având binecuvântarea Preasfinþitului Pãrinte Ambrozie, cu

sprijinul remarcabil al primarului Emilian Bãnicã, fiu al satului,

monografia rãspunde, la mai bine de ºapte decenii de la primele

încercãri similare, unei necesitãþi de suflet, resimþitã adânc ºi

constant în conºtiinþa localã, aceea de a ilustra, cu argumente

ºtiinþifice solide ºi cât mai complete, începuturile, evoluþia

ascendentã socialã, economicã, administrativã ºi spiritualã a

comunitãþii Bolintin Deal, continuitatea, rolul ºi implicarea

fiilor sãi în progresul ºi momentele cardinale din istoria locurilor

ºi a neamului. Acest demers curajos, încãrcat de

responsabilitate, are o caracteristicã importantã, ce constã în

aceea cã, la final, el este rezultanta lucrului bine fãcut, în echipã,

autorii, sub coordonarea Pr. dr. Nicuºor Beldiman, asumându-

ºi profesionist ºi cu inteligenþã tratarea unor teme sensibile ºi,

deopotrivã, de interes pentru concetãþenii cititori: Începuturile

ºi drumul spre modernitate (p. 9-69), Bisericile comunei (p.

70-133), Evoluþia învãþãmântului (p. 134/ 147), Cultura

popularã, Personalitãþi ale comunei Bolintin Deal (p. 148-177).

În lucrare, ponderea cea mai mare ºi totodatã dificilã aparþine,

firesc, laturii istorice, a cãrei expunere ºi-a asumat-o Vasile

Grigorescu, un bolintinean tot mai cunoscut ºi apreciat de

specialiºti pentru acribia cercetãrilor în arhive, referitoare la

trecutul unor aºezãri rurale din zonã, precum ºi al vechilor

familii boiereºti care au marcat, timp de secole, viaþa locuitorilor,

activitate ilustratã atât de lucrarea sa Studii bolintinene, în trei

volume, cât ºi prin articolele cu aceeaºi dedicaþie publicate în

revista Sud, al cãrei redactor ºef este.

Cu privire la originile îndepãrtate ºi prima atestare

documentarã a satului Bolintin Deal, autorul, pe baza unor

studii ºi cercetãri recente ºi riguroase, coroborate cu cele

arhivistice, afirmã, curajos, cã hrisovul din 15 martie 1433 al

voievodului Alexandru Aldea, prin care este atestat satul Bolintin

(Vale), ar constitui ºi actul de atestare al Bolintinului din Deal,

procedând chiar la modificarea textului originar prin înlocuirea

expresiei „... mãnãstirii de la Pãdurea cea Mare, unde este Sfânta

Bunavestire”, cu „... mãnãstirii de la Dealul Mare” (p. 45), intuind

cã o dilemã este pe cale sã se risipeascã!...

Concreteþea ºi, mai ales, multitudinea de evenimente ºi

documente proprii epocii medievale româneºti, descoperite ºi

decriptate în arhive sau din alte surse, îi permit autorului un

adevãrat „periplu” istoric, bine documentat ºi consistent din punct

de vedere analitic, cu referire la familii boiereºti, statutul unor

mari proprietãþi bolintinene (inclusiv opt hãrþi), implicarea unor

voievozi ºi relaþiile cu boierii din neamurile ce au dominat zona

pânã în epoca modernã (Bãleanu, Izvoranii, Vãcãrescu etc.).

Sunt totodatã interesante ºi utile pentru locuitorii comunei

Bolintin Deal, diatele, documentele, informaþiile prezentate despre

istoricul satelor componente ale comunei, precum Bãleanu, Mihai

Vodã – Þigãnia, Berceni, Costeºti, Pileºti, evoluþia statutului

adminsitrativ, unele devenind în timp comune, altele dispãrute

(Drânceºtii ºi Drâmnaþii), dar rãmase încã în conºtiinþa localnicilor

în vârstã.

Dupã 1821, fenomene de modernizare sunt vizibile ºi în spaþiul

bolintinean: Catagrafia din 1838 menþiona trei sate, Bolintinu

Bãleanului cu 468 locuitori, fiind cel mai mare; la 1864, din

proprietatea Bãleanu au fost împroprietãrite 153 familii, iar în

1875, Bolintin Deal fãcea parte din plasa Sabaru, alãturi de

Bolintin Vale ºi alte 14 comune, pentru ca la început de secol XX

(1908), dupã 40 de ani, satul Þigãnia sã intre în componenþa

comunei Bolintin Deal, iar Crivina în cea a Bolintinului din Vale.

Partea istoricã a monografiei confirmã elocvent ºi termenul de

album, prin cele este 40 de fotografii color, deosebite calitativ,

care însoþesc expunerea, ilustreazã ºi întãresc conþinutul prin

imagini precum portrete, monumente, acte ºi documente, hãrþi,

costume, obiceiuri, scene de familie etc., de naturã sã stimuleze

ºi sã motiveze lectura. Semnalãm pentru autor, douã aspecte

care, în opinia noastrã, exced bunelor sale intenþii, preluarea

masivã din cele cinci încercãri monografice (p. 15-42) ºi excesul

de date istorice (p. 54-55).

La edificarea acestei splendide lucrãri monografice, în echipa

selectã de autori „au trudit” (dupã expresia Cuvântului înainte al

Preasfinþitului Pãrinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului) ºi cei

ºase preoþi din parohiile comunei Bolintin Deal: V. Antonescu, F.

Pisculungeanu, G. Rotaru, A. Avram, N. Udrea, I. Neacºu, fapt

ce conferã un plus de originalitate ºi de interes întregului demers

cultural, instructiv ºi educativ, graþie pregãtirii individuale solide,

sinceritãþii ºi calitãþii lor sufleteºti.

Enoriaºii, cititori ai monografiei, aflã cu încântare ºi mândrie

despre istoricul celor trei parohii din comunã, despre capelã ºi

Centrul Pastoral, despre înaintaºii-ctitori, începând cu Emanoil

Bãleanu ºi preoþii slujitori, trãind emoþii de nestãvilit atunci când,

deschizând filele monografiei-album, între cuvinte regãsesc

imagini impresionante din lãcaºurile credinþei, icoanele ºi sfinþii

aducãtori de liniºte ºi pace, în cele peste 70 de imagini color care

dau spor de frumuseþe acestei lucrãri colective.

Ultimele trei capitole ale monografiei comunei Bolintin Deal

cuprind referiri selective, importante ºi necesare cu privire la

învãþãmântul local, tradiþii ºi obiceiuri, personalitãþile care, prin

activitatea ºi opera lor au contribuit la renumele recunoscut.

Începutul organizat al învãþãmântului în satul Bolintin Deal, ca

de altfel pentru Þara Româneascã, are la bazã hrisovul

domnitorului Alexandru Ghica (1834-1842) din anul 1838, care

a dispus înfiinþarea de ºcoli primare în fiecare sat, situaþia fiind

prezentatã astfel într-un raport cãtre Eforia ªcoalelor Ilfov, din

aprilie 1840, de cãtre revizorul ºcolar Bazil Jorj, dupã o trecere

prinºcolile înfiinþate din plasa Sabar: „Plecând la 3 aprilie pentru

a revizui ºcoalile din acest judetu, cu cinste fac cunoscut cinstitei

Eforii: Colentina din Deal, 13 copii au învãþatu, 9 erau, ceteau pe

table bine, într-o casa veche; Poenarii lui Enuþã, 14 copii au

învãþatu, 12 erau... Colentina din Vale, 16 copii au învãþatu, 13

erau... Aleºii lui Mihai Vodã, 12 copii au învãþatu, ºcoala trebuie

lãrgitã cu prispã ºi lungitã cu tindã.” (text în Catedra, nr. 10,

1996, p. 12)

Evoluþia învãþãmântului local, sumarã pentru secolul al XIX-

lea, este tratatã mai substanþial dupã reforma din 1948, autoarele,

Maria Manolescu ºi Manda Simeanu, dovedind o bunã cunoaºtere

a realitãþii ºcolare, prin acces la documente ºi implicare în actul

educaþional.

Tradiþiile ºi obiceiurile specifice satelor ºi zonei bolintinene

sunt prezentate pe larg în monografie, însoþite de fotoreproduceri

adecvate, îndeosebi din viaþa familialã, costumaþie, portul popular

în funcþie de sezon, pentru femei ºi bãrbaþi etc.

Personalitãþile cu origini în Bolintin Deal, de anvergurã sau cu

contribuþii unanim recunoscute în propãºirea comunitãþii, se bucurã

de o binemeritatã expunere în paginile monografiei, de naturã sã

genereze, sã accentueze ºi sã menþinã mândria ºi patriotismul

local, probate ºi de coeziunea în gând ºi faptã, care au condus la

aceastã înfãptuire editorialã de excepþie ºi durabilã, care a stârnit

deja un interes major în rândul cititorilor.

Emilia MOTORANU

Constantin Bostan s-a remarcat prin activitatea sa publicisticã

ºi editorialã. Director al Bibliotecii judeþene din Piatra-Neamþ,

este un remarcabil cunoscãtor al operei lui G.T. Kirileanu.

Cãrturarul surprinde, la cei 70 de ani, cu debutul sãu în poezie.

Cartea De dragoste ºi de beton, publicat recent, cuprinde meditaþii

pe tema deºertãciunii vieþii ºi a caracterului ei iluzoriu. În

atmosfera citadinã, singurul refugiu pentru individul ce suferã

de „sindromul coliviei” pare a fi iubirea. Fiecare poveste de

dragoste este circumscrisã într-un spaþiu închis, „de beton”.

În poeziile septuagenarului, temele predominante sunt: iubirea

în variate forme (iubirea-vid, iubirea-disperare, iubirea-

înþelepciune, iubirea-virtualã, iubirea-sinucigaºã, iubirea care face

rãu), visul, povara vieþii, vidul lumii virtuale, nostalgia,

singurãtatea, oraºul, eternitatea, înãlþimea, care nu înseamnã

apropiere de „Cel ce este”, ci cãdere.

Poetul este un individ ce rãzbate prin „noianul de amintiri”,

dependent de timpul ºi spaþiul concret, a cãrui existenþã se reduce

de cele mai multe ori la o „inutilã statisticã”.

În vacarmul cotidian, preocupaþi mereu de problemele noastre

sau ale altora, generaþia iPad se limiteazã la o viaþã-cartelã.

Caracteristic poeziei lui Constantin Bostan este un anumit

sentimentalism lucid, matur, rezultat al experienþei în plan

existenþial ºi intelectual.  În poezii este evocat un univers în care

noua tehnologie „domneºte”, aici nimeni nu ascultã pe nimeni.

Lumea poeziilor lui Constantin Bostan este o lume mutã în care

„umbrele de oameni”, rãtãcind printre „pubele, maºini, balcoane”,

îºi gãsesc timp sã socializeze doar „pe facebook, pe chat, pe

skype, pe mobil”.

Individul ancorat într-o realitate zdrobitoare se pierde în

mulþime, devine unul dintre cei mulþi, nu mai are individualitate.

Omul ºtie cã nimic nu este nou sub soare ºi cã noi cei de acum

repetãm acþiunile strãbunilor sub o altã formã ºi ne fãurim „virtual

fericirea”.

Corpul femeii este adulat, „trupul tãu de stalagmite”, iubirea

este întotdeauna împãrtãºitã, dar singurãtatea ºi plictisul pune

stãpânire pe poet pentru cã ea a fost aici „mai în zori, la cafea”.

Pentru poet, femeia „noian de ispite” se metamorfozeazã,

dobândind o multitudine de faþete: femeia-vampir, femeia-silfidã,

femeia-panterã, femeia-omidã, femeia-lianã, femeia-taifun,

femeia-fatalã, femeia-tãun, femeia-urgie, femeia-rechin.

Deseori, iubirea este nestatornicã, dar iubirea e veºnicã cãci:

„Iubim adesea pentru o orã,/ pentru o zi sau o noapte/ iubim ºi o

lunã, ªi-un an, poate chiar/ ºi o viaþã”.

Poetul meteosensibil ºi bântuit de „fiorul zãpezilor de altãdat’

“ îºi evocã iubita în repetate rânduri: „Îþi aminteºti/ În dimineaþa

când ne-am regãsit/ pornise iar/ a bântui fiorul”.

Nu pot trece neobservate asemãnãrile dintre arta poeticã

arghezianã, Testament ºi poezia Stau ºi mã gândesc câteodatã...,

aici discrepanþele dintre generaþii sunt marcate de înlocuirea

uneltelor de lucru: cei de demult cu „sapa, furca, rãzboiul de

þesut, secera, plugul, coasa, toporul” ºi noi, cei de acum, cu

„betonul, zoom-ul, iPad-ul ºi superpromoþiile”.

La Constantin Bostan se constatã o preocupare pentru idei ºi

asociaþii simple, dar inedite, trecerile din planul realitãþii în cel al

ficþiunii asigurã originalitatea creaþiilor: „Sãptãmâna trecutã (am

uitat sã îþi spun)/ Ia noi în bloc am avut un deces:/ a murit domnul

Achile, vecinul cel singur,/ dar nici suferind ºi nici prea bãtrân,/

de la ºase.../ S-a stins subit, într-o searã,/ abia întors din grãdina

chiar de el încropitã/ lângã intrarea în bloc ºi l-au gãsit/ a doua zi,

pe la prânz, intrând la dânsul/ cu Smurd-ul”.

Într-o „lume-hãu”, în care „iadul ºi raiul” se aflã pe pãmânt,

suntem veºnicii rãtãcitori într-o viaþã – ocean de mizerii ºi griji ºi

ne înecãm în banal pentru cã: „plecãm-venim, mâncãm-dormim,/

oftãm-exultãm, ne strângem/ în braþe, de gât ºi/ ori/ la televizor,

ºoptim-urlãm,/ facem dragoste multã/ visãm-uitãm, fireºte – cam

bem,/ ne plângem de milã, ni se rupe/ de alþii, trântim-scuipãm,

totdeauna/ ascunºi în gresii, rigips, dupã uºi,/ cãdem în depresii,

cãdem în rahat,/ murim uneori, nu înviem niciodat‘,/ dar totuºi:/

prea plini de noi – tragem apa!”.

Remarcãm motivul „betonului”, ce apare în poezii sub diverse

forme: „iubire-beton”, „betonul coºmarurilor”, „amprentaþi în

beton”, „solzii groºi de beton”, „ferecaþi în beton”, „cochilii de

beton”, „peisaj cu beton”, „tigaia de beton a oraºului”, „amorul

de beton”, „aripi de beton”, „þãrm de beton”, „eternitate în beton”,

„model stereotip de beton”.

Oraºul este pe rând „tigaie de beton”, „oraºul-cavou”, „cimitir

prefabricat”, „cimitir al visurilor noastre”. Captivi în blocul de

beton, „turn de veghe în lanul de bitum” putem sã ne întrebãm: ce

suntem fãrã iubire? sau aºa cum se întreabã poetul nostalgic: ce

mai rãmâne dupã ce iubirea se terminã?

Poezia lui Constantin Bostan impresioneazã prin renunþarea

la versificaþie ºi alte convenþii, pentru cã este scrisã sub forma

unei proze cu caracter filosofic, pentru cã are un conþinut inedit

îmbinând elemente care þin de banal ºi cotidian.

UN POET SOLITAR – CONSTANTIN BOSTAN
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GRANIÞA DE SUD

Am visat iarbã, Doamne, iartã-mã

pentru pãcatul de-a fi uitat

o turmã de greieri a pãscut

la fereastra mea din marele oraº

A doua zi am plecat, nebun ºi singur

spre nevãzuta graniþã de sud

Nu e nimic de cucerit, totul a fost scris

sârbii ºi-au spãlat în sânge cuþitele

omorându-ºi vis dupã vis

bulgarii cu mine vorbeau ºi erau

un fel de machedoni mai uitaþi

fugeau spre Trieste, spre Gramostea

spre Moscopolea unde strãbunicii erau împãraþi

Fugeam spre sud, buna mea, Costandina,

Ochii mei orbi nu recunoºteau

lumea de acum

Eu îmi împingeam graniþa spre Mediterana

cu vorba mea valahã ca un parfum

Am visat iarbã, Doamne, iartã-mã

pentru pãcatul de-a fi uitat

purtam în vis mantia Brâncoveanului

cu soare pe umeri, ca un împãrat

Pentru voi lumea asta-i strãinã

nu aveþi nimic de pierdut, de uitat...

voi, care n-o cunoaºteþi

n-aveþi nicio vinã

pe cel mai înalt munte din câmpie

un fir de colilie uriaº

cântã despre noi o pasãre strãinã

MI-E DOR DE NOI

ªi toate umbrele verii

s-au spãlat în ploi

acolo, în Sudul fantastic al câmpiei,

la Siliºtea crucilor unor învãþãtori bãtrâni,

bolnavi de dorul nostru chiar ºi azi

când iarba Dunãrii le înfloreºte pe gurã

Acolo, iubito, îmi e dor de noi

alergam pe un câmp, pãrul tãu flutura

ca un steag al vântului neînvins

ochii tãi luminau albastru-azuriu

istoria acelei þãri vrãjite

Mulþumim, Doamne, cã nu ne-ai ferit

de iubire ºi de alte ispite

Dimineaþa ne spãla tãlpile, roua urca

pânã pe buzele tale cereºti

luate de nu mai ºtiu unde, din locuri

sârbeºti, ori poate aromâneºti

Iatã, spuneam, de aici începe

þinutul barbarilor, dinspre Hunia

vin cãlãreþii negri ai lui Attila, poate

s-or întâlni cu o legiune iudaicã

vor scãpa jumãtate, vor muri jumãtate

Iatã, de acolo vin însângeraþi prinþii sârbi

tãiaþi pe Câmpia Mierlelor, atunci ºi acum

noi fãceam istoria, lumina mea,

sã parã o poveste, sã parã un drum

Ce tineri ºi ce departe eram

când toate umbrele verii se spãlau în ploi

mi-e dor ca unui cuþit de rana pe care a fãcut-o

mi-e dor, iubita mea,

mi-e dor de noi

FETELE DIN CÂMPIE

Fetele din câmpie

nu sunt mai mult de o mie

ca mânzele în luncã

acolo unde e Dunãrea mai adâncã

au ochii verzi ca iarba ºi trupul

de salcie crudã

atinsã doar de priviri

ºi de ploaia ca o patimã udã

când stau pe pãmânt primãvara

de cãldura lor se aprinde

cu un foc uriaº, toatã þara

arde pânã la temelie

Du-mã, Doamne-n câmpie

sã le mai vãd o datã

nu sunt mai mult de o mie

legãnând Sudul meu ca pe-un prunc

nenãscut, dar iubit

ne’nceput, dar sfârºit

Mai du-mã o datã

în lumea vrãjitã ºi înluminatã

ROMANÞ

Sã ne legãnãm, trestia mea

Donna subþire, Donna ’Nserata

sã ne legãnãm în marginea câmpiei

din care m-ai gonit, Angelicatta

Poate nu mã iubeai, poate da

eu eram lupul, proscrisul

te-aº fi sfâºiat cu dragostea mea

þi-aº fi dãruit numai visul

Doamne, cum sã-i zic Domnului Domn

când nu mã mai vrea

Donna subþire, Donna ’Nserata

sã ne iubim sãlbatic, târzia mea

ULTIMA ZI DIN AN

Se terminã anul, mi-a fost scârbã

mi-a fost fricã

m-ai durut de toate, inimã micã

îmi vine câteodatã sã-þi strig

ca în pedepsele preavinovate

opriþi-vã, cãlãi, opriþi-vã, oameni

Nu bate, nu bate, nu bate

O iau de la capãt, dimineaþa

unui scriitor e ca o plimbare

prin cartea puºcãriei cuvintelor

el n-a mai avut nimic de vânzare

el n-a avut de câºtigat, de pierdut

revoluþiile i s-au tras peste gurã

la ceilalþi, la cei obraznici ºi proºti

e preafericita mãsurã

Doamne, dã-le lor toatã vlaga,

toate averile, toatã puterea

ºi celor ce-au furat lumânarea lui Blaga

dã-le sceptrul ºi mierea

Doamne, nu ne da nouã nimica

ne-ai învãþat cu durerea

Sângele lui Iov în vinele noastre

ne e destinul ºi fierea

Câtã dreptate e-n lume, mi se face târziu

poate ºi scârbã, sigur ºi fricã

m-ai durut, m-ai lãsat,

nu mai ºtiu,

inimã micã...

LIRU-LAI

Alu liru lai

cel bolnav de Rai

cel bolnav de când

a fost viu, flãmând

nu mã liru-la

pune-mi o basma

peste faþa mea

peste moartea mea

cã eu sunt curat

fiu de împãrat

fiu de matostat

iarbã de iubit

floare de uitat

Alu liru lai

cel bolnav de Rai

iatã se aratã

cu faþã curatã

cu limbã uitatã

Nu mai pot sã mai

PATRIE ªI FRIG

Într-o luni dimineaþã, prieteni

dupã noaptea insomniacã de duminicã,

îmi voi scoate din bibliotecã

steagul meu tricolor împãturit anul trecut

ºi pus lângã Marquez ºi lângã Nichita

îl voi aºeza pe balcon, tot nu se vede,

la etajul doi nu se vãd nici reclamele

la Vodafone ºi la pasta Lacalut,

voi începe sãrbãtoarea naþionalã

singur, ca un lup vechi, singur

pentru cã m-am sãturat

de hãrmãlaie, de parãzi ºi de vorbele

care curg pe stradã ca balele unui melc

pentru cã m-am sãturat de gestul fariseilor

care stau drepþi, cu mâna la inimã, vezi Doamne,

când se cântã acele versuri cu deºteptarea

unei naþii lovite de somnul de veci

pentru cã m-am sãturat

voi sãrbãtori, deci, cu un pahar de zaibãr

ºi cu un urlet personal ºi impur

amintirea unei zile în care aº fi vrut sã mã nasc

în munþi ºi în timp, departe de voi

concetãþenii mei neînþeleºi,

privesc în jur, steagul fluturã

mi se rãcesc toate cuvintele când strig

atâta simt, doar patrie ºi frig...

Nicolae Dan Fruntelatã
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Grigore GRIGORE din Târgoviºte (n. 05.09.1949, Finta, jud. Dâmboviþa) este licenþiat al Academiei de Studii Economice din Bucureºti. Debuteazã cu

versuri în 1975, concomitent în revistele  Flacãra ºi Tribuna. Editorial, debuteazã prin concurs la Editura Cartea Româneascã din Bucureºti, fiind inclus in

volumul colectiv Prier. A colaborat la: Convorbiri literare, Contemporanul, Luceafãrul, Sãptãmâna, SLAST, Vatra, Salonul literar, Jurnal de Dâmboviþa,

Mioriþa noastrã (New York), Litere, Realitatea dâmboviþeanã, precum ºi la emisiuni de radio ºi televiziune. Este inclus în antologii ºi dicþionare, a primit

premii în România ºi în strãinãtate. Grigore Grigore este membru al: ASLA, SST, UZPR, USR etc. Cãrþile sale: ªi nimeni mai bun, 1995; ªi nimeni mai

singur, 1996; ªi nimeni mai trist, 1996; ªi nimeni mai straniu, 1996; ªi nimeni mai liber, 1997; 49 cuvinte, 1997; Nãscut pe 5 septembrie: sonete, 2001;

C.E.C. sau Clipele Eternelor Credinþe – Acrostihuri – Sonete. (vol. 1, 2, 3), 2002; Meseria de prieten, 2004; Am o vorbã cu pãmântul, 2006;  Vânt de

septembrie, 2007; Val de septembrie, 2007; Vis de septembrie,  2008; Noaptea miracolelor, 2009; Apa trece, pietrele o-ngânã,  2010. ªi nimeni mai optimist,

2011; Trãiesc într-o lacrimã, 2015, se rânduiesc dupã un plan estetic inteligent ºi rafinat, dominate de un sentiment special de înþelegere faþã de natura umanã,

în speldoarea dar ºi în decãderea ei. Versurile simple la prima vedere, având o discreþie stranie, încãrcate de sugestii misterioase, cu o remanenþã specialã în

sonul lor, relevã un poet meditativ într-o lume inconfortabilã, ce se salveazã prin detaºare, distorsiune ºi iluzie.   (Victoria Milescu)

APELE TOAMNEI SE VOR OPRI

Apele toamnei se vor opri

când vom termina

de citit poeziile

pe care încã nu le-am scris

cercul, triunghiul, liniile paralele

orizonturile

prin zid

trecerea

celui care avea capul pãtrat

ºi mintea-ntr-un colþ

ºi ºanþurile pe deasupra cãrora

curgeau apele sãrate

ºi frunzele galbene

ºi galbene frunzele.

TOAMNA-ªI RETRAGE

FRUNZELE

Toamna-ºi retrage frunzele

triste

tristã

ca o femeie pãrãsitã

toamna cumplitã

îºi retrage culoarea

care-o trãdeazã

marea

muntele

se dezactiveazã

fericirile devin amintiri

urmele paºilor

subþiri din subþiri.

SEPTEMBRIE

ÎMI BUCURÃ TÃLPILE

Septembrie îmi bucurã tãlpile

Doamne

îmi bucurã degetele mâinilor

îmi bucurã genele

îmi bucurã pieptul

ºi pulpele

septembrie nebunaticul

îmi bucurã Marea Neagrã

Marea Mediteranã

ºi Atlanticul

ºi-mi bucurã CV-ul

prietenul cel mai bun

care supravieþuieºte

pentru cã-l adun.

ÎN FAÞA PLOII MERG

În faþa ploii merg

cu tãlpile goale

cu capul descoperit

cu umerii goi

cu brâul fãrã cingãtoare

când cu stângul, când cu dreptul

când cu ambele picioare

spre un semn

spre un gol de semn

spre o floare

care n-are

miros

în faþa ploii cineva

mã aºteaptã

pe ploaie în jos.

NOAPTEA CÂT ANUL

Noaptea cât anul

aud tropãitul cuvintelor

de-a lungul zidului

vãd o luminã puternicã

încercându-ºi norocul

ºi pe tine care

ai alte gânduri

decât cele cumpãrate

cu mine

ºi mã minunez

cã visãm acelaºi vis

cu-acelaºi ochi deschis

în lacrima pe care-o

sculptez.

DACÃ MOARTEA AR ªTI

Dacã moartea ar ºti

ce nu ºtie

despre clipã

ºi veºnicie

despre feþele clipei

despre feþele veºniciei

s-ar încãrca

cu umbrele gândului

gândurilor

cu luminile rândului

rândurilor

cu sarea lacrimii

lacrimilor

ºi s-ar dezbrãca

de nimeni ºi de ceva

despre care nu se ºtie

dar se va

TRENURILE CU FEMEI

Trenurile cu femei

merg pe o singurã cale feratã

pe o singurã linie a cãii ferate

pe traverse

pe ºuruburile deºurubate

pe nisip

merg pe amintiri ca pe lacrimi

pe lacrimi ca pe vise

pe vise ca pe speranþe

merg singure singurele

ca degetul printer inele

cãci vor sã demonstreze

cã iubirile ºi moarte

sunt treze.

LA BIBLIOTECÃ

VINE O CARTE

La bibliotecã vine o carte

la bibliotecã vine un cititor

ºi alt cititor

vin cãrþi ºi cititori

vine dorinþa care-ºi cautã saþiul

visând cã acesta e spaþiul

în care se ºi cuvine

sã-ºi antreneze pleoapele

la bibliotecã vin pãdurile

din bibliotecã se retrag apele.

OMUL DE LÂNGÃ MINE

Omul de lângã mine

îmi face semn

tu eºti tu

tu eºti el

tu eºti noi

tu eºti totul

sã înþeleg – arma e deja

încãrcatã cu lacrimi

e deja descãrcatã

e deja dezmembratã

simt umezeala

simt sarea

omul de lângã mine

muntele, beteala, uitarea.

PE CEALALTÃ PARTE

A STRÃZII

Pe cealaltã parte a strãzii

trece umbra ta

într-o rochie de mireasã

pradã strãzii

fugitã de acasã

trece ca gândul

ce i-a rãmas în gât

din cauza paºilor

pe care-i face

de-a rândul

între mine ºi umbra ta

multã lumea se vrea

ºi mânã

ºi pensulã

ºi vopsea.

ÎN SPATELE GARDULUI,

FEMEIA

În spatele gardului, femeia

aºteaptã rãsãritul, asfinþitul

al cui rãsãrit

al cui asfinþit

ea aºteaptã într-o poziþie

care-i dã dreptul

sã aºtepte cu pieptul

în faþã

pânã când vidul de care

se agaþã

îºi va slobozi valurile –

în spatele gardului

muntele, dealurile, malurile

care mã apãrã

când nu mai vreau sã evadez

din cocon.

LA ACEEAªI ICOANÃ

La aceeaºi icoanã

mã închin cu ce am

mã-nchin cu ce n-am

cu mine

cu gândul

cu pleoapele

cu lacrimile

cu recunoºtinþa

mã-nchin pentru cã

în rama ei nu mai e loc

ºi pentru întrebãrile mele

nu sunt rãspunsuri pentru întrebãrile mele

ºi nici eu pentru mine

nu cred cã pot face ceva

ceva…

Grigore Grigore
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Revista noastrã a gãzduit numeroase articole oglindind darurile

lãsate culturii române de mari patrioþi, mari mecena, ale cãror

gesturi încercãm sã le înþelegem, sã le facem cunoscute, sã le

dãm exemplu generaþiilor actuale. Când s-a vorbit despre

Constantin ºi Dimitrie Poenãrescu (Sud, nr. 6-7 (159-160), iunie-

iulie 2014, p. 10-11), cititorii au rãmas impresionaþi de

preocuparea pentru bunãstarea semenilor arãtatã de aceºti mãrunþi

boieri de þarã care, sã ne reamintim, prin testamentele din 1874

ºi 1886 îºi lãsau mare parte din avere pentru ctitoria lor (biserica

ºi casa parohialã din Poenari, sat din com. Ulmi, jud. Giurgiu),

înfiinþarea de ºcoli (la Bucureºti, în Mahalaua Antim ºi la

Poenari), spitale (la Bolintin Vale), instituþii (local de primãrie la

Poenari), burse de studii în strãinãtate, înzestrarea unor fete

sãrace, ajutorarea altor ºcoli ºi spitale (ªcoala Normalã

din Bucureºti ºi Spitalul Filantropia) etc. Au cerut, în

schimb, sã nu fie uitaþi: ctitoria sã le adãposteascã

mormintele ºi sã-i pomeneascã, iar ºcolile ºi spitalul sã

le poarte numele ºi câte un bust ºi o placã pentru

amintire.

Temeiul averii Poenãreºtilor, care le permitea sã facã

atât de generoase danii, era o moºie aflatã nu departe

de porþile Capitalei. Constituitã cu încetul, preluând,

începând din veacul al XVIII-lea, trup dupã trup din

vechi posesiuni ale moºnenilor, proprietatea va lua

numele moºiei centrale, cea pe care se afla conacul:

Poenarii de pe Rãstoacã/Sabar. Lungimea acestor

trupuri alipite impresioneazã: din malul stâng al

Ciorogârlei pânã în cel drept al Argeºului,

adunând suprafeþe din localitãþile Trestieni,

Ghionea, Ulmi, Poenari sau Bolintin Vale. De la

posesorii din ultima treime a secolului amintit,

fraþii Iane (Enuþã) logofãtul ºi Tãnase vistier,

proprietatea coboarã la fiul primului dintre ei,

Andrei Poenãrescu care, la rându-i, o lasã fiului

Constantin. Constantin Poenãrescu, zis Dinicã,

nu a avut copii legitimi, însã recunoaºte un fiu

natural, avut dintr-o legãturã trecãtoare, pe

Dimitrie, ce-ºi va lua numele Poenãrescu. Dimitrie

se va stinge fãrã descendenþi, fiind astfel ultimul

purtãtor al acestui nume, pe care va dori sã-l facã

nemuritor prin intermediul darurilor lãsate

comunitãþii, între care 15.000 de lei pentru

construirea unei ºcoli în satul Poenari, 4.000 de

lei pentru un local de primãrie în acelaºi loc ºi alþi

15.000 de lei pentru ridicarea unui spital rural cu

toate cele trebuincioase, plus sumele necesare

întreþinerii lor. Se întâmpla, aºa cum am mai spus,

la anul 1886.

Vor trece câþiva ani pânã moºtenirea Poenãrescului se va

limpezi ºi se va putea începe lucrul. În prima jumãtate a anului

1888, Serviciul Tehnic al judeþului Ilfov înainta planurile ºi

devizele necesare organizãrii licitaþiei pentru construirea ºcolii ºi

primãriei din Poenari. Licitaþia se desfãºoarã în condiþii reclamate

de învãþãtoarea Caterina Crainic („parodia

de licitaþiune publicatã numai la Poenari

ºi în vreo câteva comune vecine, impusã

prin mijloace indirecte de cãtre sub-

prefectul de Sabar” – BJAN Ilfov, Fond

Prefectura Judeþului Ilfov, dosar 2/1888,

f. 16), devenite „clasice” în zilele noastre.

Aceeaºi doamnã învãþãtoare, prin

memoriile înaintate, avea o serie de cereri

judicioase pentru optima funcþionare a

instituþiei, precum sãparea unui puþ, a unei

pivniþe, construcþia unei private cu patru

despãrþituri în loc de douã, montarea de

jgheaburi etc. Câºtigã, oferind un preþ cu

4% sub devizul estimativ, adicã 20.645

de lei ºi 10 bani, „antreprenorul de

construcþiune, d-l Dobricã Grigoriu, omul

de afaceri al milionarului Constantin

Cãpriþã din Bolintinul din Vale” (loc. cit.,

f. 16v), care se obliga sã încheie lucrarea

în trei luni de zile.

Ne vom ocupa altã datã de acest Dobricã

Grigoriu, un personaj cu o viaþã

tumultoasã, adevãrat subiect de roman, care-ºi va ruina patronul,

va înfunda puºcãria pentru contrabandã ºi va încheia apoteotic,

pe prima paginã a gazetelor, ca instigator ºi „creier” al asasinãrii

ªt. CRUDU

Moºtenirea Poenãreºtilor

(continuare în pag.9)

Antenansele Spitalului Poenãrescu în 2014

Autopsia ºi antenansele Spitalului Poenãrescu

Corpul principal al Spitalului Poenãrescu

Strãchineascãi, al celebrei „Crime din strada Teatrului”. Pe locul

unde îºi avea casele ºi prãvãlia (str. Poarta Luncii din Bolintin

Vale), trecute în proprietatea comunitãþii, va lua fiinþã Gimnaziul

Industrial „Bolintineanu” ºi, mai apoi, prima locaþie a Liceului.

În septembrie 1888, antreprenorul Grigoriu începuse lucrãrile

de construcþie ale ºcolii ºi primãriei, fiind în mãsura sã solicite

primarului din Poenari o nouã platã. Deja în martie 1889, inginerul

ºef al judeþului era solicitat sã asigure „recepþia localului de

primãrie ºi ºcoalã din comuna Poenari ºi spargheþurile de la

Malu Spart” (loc. cit., f. 22). Procesul verbal „dresat” cu prilejul

recepþiei din 24 martie 1889 este edificator în privinþa calitãþii

construcþiei. Dacã chestiuni precum tabla ruginitã (deºi trebuia

vopsitã de trei ori), proasta calitate a tâmplãriei, scânduri mai

subþiri cu un centimetru decât cele din deviz sau scãrile de acces

neconforme etc., etc., puteau fi considerate „uºurele”, atunci

realizarea fundaþiilor la o adâncime mai micã decât cea prevãzutã,

micºorarea înãlþimii camerelor sau dispunerea grinzilor la o

depãrtare mai mare, erau dovezi clare despre ceea ce urmãrea

antreprenorul Grigoriu (loc. cit., f. 24r-v). I se dã o amendã de

200 de lei ºi ordinul de a se remedia deficienþele posibile. Pentru

celelalte urma sã i se scadã din devizul total materialele ºi lucrãrile

neoperate.

În august, autoritãþile, presate de iminenþa începerii anului

ºcolar, fac o nouã recepþie a lucrãrilor, proclamate ca încheiate,

cu toate problemele remediate, de cãtre Dobricã Grigoriu. În

aceeaºi vreme Caterina Crainic cerea prelungirea perioadei de

garanþie „pe circumstanþa cã la localul primãriei peretele feþei

despre rãsãrit a odãii principale, sau Cancelariei, s-a detaºat în

toatã lungimea lui de cãtre tavan printr-o crãpãturã însemnatã, pe

care a astupat-o numai în vederea sosirei Comisiunei” de recepþie

(loc. cit., f. 28r-v).

Planul corpului principal al Spitalului Poenãrescu

Planul Primãriei Poenari

ªcola Poenari în 2015, în dreapta construcþia din 1888/89
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Clubul de
istorie

Sâmbãtã, 12 septembrie 2015, începând cu orele 17, s-a desfãºurat

o nouã ediþie a Clubului de Istorie. Tema, propusã la ediþia anterioarã

ºi anunþatã ºi în paginile revistei noastre, a fost, dupã cum vã aminþiþi,

Monumentele (istorice ºi nu numai). Fiind extrem de generoasã, a

generat expuneri pe mãsurã, urmate de discuþii interesante.

Deschiderea prezentãrilor a cãzut în sarcina mea (Ciprian Necºuþu),

povestind despre cãlãtoria în România a unui american, urmaº al unuia

dintre membrii echipajului unui bombardier doborât la Ogrezeni în

timpul celui de al doilea rãzboi mondial. Gazdã de ocazie, mi-am purtat

oaspetele la locul respectiv ºi i-am asigurat o bunã documentare a

evenimentului.

În continuare, Vasile Grigore a vorbit despre recentele evoluþii în

privinþa monumentelor istorice bolintinene, în privinþã cãrora se iþesc

raze de speranþã pentru refacerea lor într-un mod profesionist ºi

respectuos cu adevãrul istoric.

Greul Clubului, dacã-i putem spune aºa, a fost reprezentat de

prezentãrile realizate de domnii Niculae Stoica ºi ªtefan Crudu. Primul

a vorbit, documentat ºi ilustrativ, despre monumentele din comuna

Ciorogârla, unele complet necunoscute asistenþei, arãtându-ne starea

lor actualã ºi punctând câteva momente din evoluþia acestora. La finalul

alocuþiunii asistenþa ºi-a exprimat în mod unanim încântarea. ªi

materialul domnului inginer Crudu a stârnit interesul. Domnia sa s-a

ocupat de monumente ale eroilor, înãlþate la Bolintin ºi în localitãþile

învecinate, pentru a pomenirea celor cãzuþi pentru patrie. În intervenþie

s-au subliniat tipurile constructive, iniþiatorii, starea acestora.

Constanþa Crudu a vorbit tot despre un monument ºi ritualurile

care îl acompaniazã, despre enigmatica „Troiþã a femeilor” de la Crivina,

pe cât de interesantã pe atât de necunoscutã.

Au participat ºi au intervenit, îmbogãþind substanþa discuþiilor:

Constantin Bãrbuþã, Florin Iordache, Corneliu State, Constanþa Crudu,

Iuliana Lazãr, Constantin Vasile, Marian Grigore, Ciprian Necºuþu,

Fãnicã Narcis, Pr. Valeriu Dumitrescu, Niculae Stoica, Bogdan Marciu,

Mioara Mãnescu, Constantina Chiva, Nicolae Ciubuc, Floricã Dan,

Vasile Grigore.

Urmãtoarea întâlnire, la care vã invitãm, va avea loc tot sâmbãta, pe

14 noiembrie, ultima ediþie din acest an a Clubului de Istorie –

bolintineanã ºi nu numai.

(urmare din pagina 9)

Ciprian NECªUÞU

Recepþia parþialã avea loc la 1 octombrie, iar cea finalã la 20 iunie 1890. Dincolo de constatãrile comisiei (tablã

ruginitã, uºi ºi ferestre care nu se închid, tâmplãrie de vopsit, sobe de reparat, tencuialã cãzutã etc.; loc. cit., f. 46r-

v), trebuie sã remarcãm cã primul an ºcolar, în ºcoala care ar fi trebuit sã se numeascã Poenãrescu a fost 1889-

1890. Aceleaºi remarcã – ºi probleme! – ºi în privinþa localului Primãriei.

Adãugãm cã amândouã instituþiile au fost edificate pe moºia lui Dimitrie Poenãrescu de la Poenari, în apropierea

bisericii ºi a conacului.

Puþin diferit a fost cazul spitalului, în sensul cã preliminariile construirii au fost mai lungi. La 1 mai 1890,

Serviciul Tehnic al judeþului Ilfov prezenta planurile ºi devizele estimative pentru construirea lui (BJAN Ilfov,

Fond Prefectura Judeþului Ilfov, dosar 6/1890, f. 3), licitaþia fiind anunþatã prin Monitorul Oficial nr. 10, din 14

aprilie 1890. Totuºi, la mijlocul lui mai, din cauza timpului înaintat, ca ºi a faptului cã încã nu se hotãrâse un

amplasament, se ia hotãrârea amânãrii începerii lucrãrilor pentru anul urmãtor. Spitalul urma sã fie compus din

mai multe corpuri: clãdirea principalã, autopsia ºi „atenansele” (bucãtãrie, spãlãtorie etc.), preþul estimat ridicându-

se la peste 40.000 de lei, din care clãdirea principalã reprezenta grosul (33.421,31 lei; loc. cit., f. 27v). Cum cei

15.000 de lei lãsaþi de Dimitrie Poenãrescu se dovedeau insuficienþi, diferenþa avea sã fie acoperitã printr-un

credit. Locul ales pentru edificare era situat pe dreapta rîului Rãstoaca/Sabar, în trupul de moºie pe care Poenãreºtii

îl stãpâneau în ªtirbeºti, la Bolintinul din Vale aºadar.

Sperãm ca planurile pe care vi le prezentãm aci, extrase din citatele dosare aflate în Fondul Prefecturii Judeþului

Ilfov sã fie edificatoare pentru amploarea proiectului pornit din mãrinimia unui om simplu, iubitor de semeni ºi

veghetor la propãºirea lor.

Mai adãugãm numai cã locul înmormântãrii Poenãreºtilor nu se mai cunoaºte, spitalul nu a purtat niciodatã

numele fundatorului sãu, niciun bust nu strãjuie intrarea în fostul local al Primãriei, tot aºa cum nimeni nu mai

ºtie, la Poenari, sã spunã ºcolarilor cine a fost Dimitrie Poenãrescu...

(Mulþumim doamnelor Carmen Mazãre-Dobrescu ºi Nicoleta Varga de la Biroul Judeþean Ilfov al Arhivelor

Naþionale pentru sprijinul acordat în realizarea acestui articol.)

Fosta Primãrie Poenari în 2015

Moºtenirea
Poenãreºtilor

Planul ªcolii Poenari

Reviste primite la Redacþie
Litere, anul XVI, nr. 9 (186), septembrie 2015, revistã lunarã de culturã a

Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni. Director Tudor Cristea; Redactor ºef Mihai

Stan.

Bucureºtiul literar ºi artistic, anul V, nr. 9 (48), septembrie 2015. Director

Coman ªova; Redactor ºef Florentin Popescu.

Actualitatea literarã, anul VI, nr. 50, august 2015, revistã a Unirii Scriitorilor

din România editatã de Societatea Culturalã Lugojpress. Director Nicolae Silade;

Redactor ºef Remus V. Giorgioni.

Observator cultural, anul XIV, serie nouã, nr. 526 (784), 6-12 august 2015.

Redactor ºef Carmen Muºat; Redactor ºef adjunct Ovidiu ªimonca; Secretar

general de redacþie Alina Purcaru.

Mozaicul, anul XVIII, nr. 9 (203), 2015, revistã de culturã editatã de AIUS

Printed. Director Nicolae Marinescu; Redactor ºef Constantin M. Popa; Secretar

general de redacþie Petriºor Militaru.

Cetatea lui Bucur, an 5, nr. 19, iulie-septembrie 2015, revista scriitorilor

români, Bucureºti. Redactor ºef Elisabeta Iosif; Redactor ºef adjunct George

Roca; Editor Raluca Tudor.

INFINITEZIMAL, nr. 6, varã-toamnã 2015,publicaþie editatã de Consiliul

Judeþean Bistriþa Nãsãud ºi Centrul Judeþean pentru Culturã Bistriþa Nãsãud.

Director Sebastian-vlad Popa; Art Director Mihai Pãcurar.
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rãmaºi o pãtrime, partea sufletului, o las în folosinþa prea iubitei

mele soþii, ca sã beneficieze de uzufruct tot restul zilelor, care,

rog pe Dumnezeu sã i le dãruiascã cât de lungi ºi pline de sãnãtate,

iar dupã moartea sa sã se împartã între copiii noºtri ZOE

BÃBEANU, ANY CERBACEFF ºi FLORICA

COSTINESCU, cu o cotã oarecare în avantajul lui ANY

CERBACEFF, care este împovãratã de greutãþi.

Din suma rãmasã dupã plata datoriilor cãtre terþi, precum ºi

suma datorata prea iubitei mele soþii, doresc sã se dea ºi prea

iubitei mele fiice NELLA MOSGOS lei 200.000 ºi prea iubitului

meu nepot BEBE BÃBEANU lei 100.000, pentru ca cu aceastã

sumã, dupã ce va termina ªcoala Politechnicã din Bucureºti, sã

mergã câteva timp în strãinãtate pentru practicã, în ramura ce-ºi

va fi ales.

Cu îngãduinþa copiilor mei, doresc sã se cumpere o garsonierã

pe numele unuia dintre copii, care s-o dea în folosinþã cumnatei

mele Coralie, pe care s-o stãpâneascã cât va trãi, iar dupã moartea

sa sa revinã copiilor mei ZOE BÃBEANU, ANY CERBACEFF

ºi FLORICA COSTINESCU.

Rog copiii mei sã [a]precieze motivele cari m-au fãcut, poate,

sã fiu nedrept faþã de unii din ei, sã mã ierte ºi sã nu fie supãraþi

pe mine.

Rog pe toþi copiii mei sã trãiascã în deplinã înþelegere, dragoste

ºi unire ºi sã aibã toatã atenþiunea ºi dragostea pentru buna lor

mamã, prea iubita mea soþie.

Rog pe Dumnezeu sã dãruiascã viaþã lungã, plinã de sãnãtate

prea iubitei mele soþii ºi

scumpilor mei copilaºi.

Dacã vechii oameni ai

casei, Ion Dumitru ºi femeia

lui Luxa, se vor gãsi în

serviciu la încetarea mea din

viaþã, sã li se dea câte lei

10.000 de fiecare, dupã

valuta de astãzi, unu

decembrie 1935; în orice caz

sã nu fie îndepãrtaþi din curte

ºi sã li se poarte de grijã pânã

la încetarea lor din viaþã.

Oricare ar fi viciul acestui

testament din punct de vedere

legal, rog pe copilaºii mei sã-

l primeascã aºa cum este fãcut

ºi pe BIBI BÃBEANU îl rog

sã procedeze la aducerea lui

la îndeplinire, aºa dupã cum

este fãcut.

Rog pe BIBI BÃBEABU

sã asigure pãrþile cuvenite lui

ANY CERBACEFF ºi

FLORICA COSTINESCU,

aºa dupã cum crede mai bine

ºi mai nemerit pentru ca sã

nu poatã înstrãina ce brumã

va moºteni ºi sã rãmânã pe drumuri.

Acest testament este în întregime fãcut, scris ºi subscris de

mine, astãzi una decembrie 1935 la Bucureºti, strada Vasile Conta,

no. 6.

(ss) Athanasie ªt. Bolintineanu»

FILE DE ARHIVÃFILE DE ARHIVÃFILE DE ARHIVÃFILE DE ARHIVÃFILE DE ARHIVÃ

«Fiindcã la data de astãzi, una Decembrie 1935, când am decis

sã aºtern pe hârtie ultima mea dorinþã, sunt în deplinãtatea

funcþiunilor mele mintale, dispun ca bunurile ce am agonisit în

timp de 47 ani, de la Decembrie 1935, în tovãrãºia ºi cu ajutorul

scumpei mele soþii, sã se împartã dupã moartea mea în modul

urmãtor:

I) Moºioara din Comuna Bolintinul din Vale, astãzi în suprafaþã

de 32 hectare 8.452 m.p., compusã din case, grãdini, din teren

arabil ºi zãvoi peste Argeº, se gãseºte în familie de sute de ani,

este leagãnul familiei, transmisã urmaºilor din Moºi-Strãmoºi ºi

þin foarte mult, ca ºi în viitor sã se transmitã din generaþie în

generaþie.

Aceastã moºioarã o las fiicei mele IKA (Zoe Bãbeanu) cu

obligaþia sã îngrijeascã de oasele familiei, care se gãsesc în osuarul

(Cavou) din interiorul Bisericei din Comuna Bolintinul din Vale,

ziditã de familiile Bolintineanu ºi Cãrpeniºanu.

Doresc ca fiica mea IKA sã aibã grijã ca sã depunã în cavoul

din Bolintin oasele scumpei mele mame ºi a iubitului meu frate

Costache, cu soþia sa Fanny, astãzi îngropaþi în cimitirul Bellu.

Tot în acest osuar doresc sã se depunã, la timpul sãu, oasele

mele ºi ale iubitei mele soþii.

Doresc, de asemenea, ca ginerele meu BIBI (Alexandru

Bãbeanu) sã îngrijeascã de Aºezãmântul lãsat de fratele meu

Costache „Asociaþiei Culturale Bolintineanu” aºa dupã cum este

prevãzut în legea respectivã publicatã în Monitorul Oficial, No.

35, din 19 mai 1922.

Aº dori ca ultimul urmaº, pe care nu l-ar mai interesa aceastã

moºioarã ºi ar dori sã se desfacã de ea, sã [o] facã danie

„Asociaþiei Culturale Bolintineanu” pentru o operã de binefacere.

II) Casa din str. Vasile Conta, No. 6, locuitã astãzi, la parter, de

mine cu prea iubita mea soþie, iar etajul de fiica mea IKA cu

bãrbatul sãu BIBI BÃBEANU ºi fiul lor BEBE BÃBEANU,

parterul sã ramânã în stapânirea prea iubitei mele soþii, atâta cât

bunul Dumnezeu îi va dãrui zile, iar dupã moartea sa sã treacã în

stãpânirea fiicei mele IKA BÃBEANU, împreunã cu etajul

imobilului pe care îl stapâneºte astãzi. Actele de proprietate ale

acestei case se gãsesc la Creditul Urban.

III) Terenul din Comuna suburbanã Colentina, în suprafaþã de

20 hectare, cumpãrat de la Stat cu actul autentificat de Trib[unalul]

Ilfov, Sec[þia] Not[ariat] la No. 17570/913 ºi transcris la No.

10.660/913, este compus din 2 parcele; una de 13 ha 9.234 m.p.,

pe care se aflã ºi o casã mare neterminatã. Aceastã suprafaþã este

scoasã din obligul actului de cumpãrare pomenit mai sus, prin

Toate persoanele menþionate în preþiosul document

de mai jos, inedit, sunt cunoscute cititorilor revistei noastre.

Autorul, inginerul Athanasie Bolintineanu, fiul lui ªtefan

Bolintineanu, avea sã moarã doi ani mai târziu, într-o

vântoasã zi de toamnã a anului 1937. În posesia actului

am ajuns prin bunãvoinþa nepotului sãu, apreciatul pictor

Radu Costinescu, fiul Floricãi, amintitã ºi ea în aceste

rânduri, pe care-l putem numi „decanul de vârstã” al

neamului ºi cãruia îi adresãm mulþumirile noastre.

În timpul unei vizite fãcute nu de mult pictorului, în

mijlocul discuþiei, domnia sa a ridicat o chestiune care,

atunci, ne-a cam zãpãcit. Dumnealui ne sugera cã ar fi

bine dacã osemintele bunicului sãu, ca ºi ale fratelui

acestuia, Constantin, ar fi luate de la Bellu ºi reînhumate

în cripta familiei de la Bolintin. Propunerea ne lãsa fãrã

grai. Adicã cine? Noi, Asociaþia, Sud-iºtii, sã ne asumãm

aceastã sarcinã?! Cu ce drept, cu ce puteri, cum?... Abia

citind Testamentul am priceput substratul acestei

frãmântãri... (Redacþia)

actul intervenit între Ministerul Domeniilor ºi mine, autentificat

de Trib[unalul] Ilfov, Sec[þia] Notariat la No. 22.327/913 ºi

transcris la No. 9.504/913 ºi pus în vânzare la preþul de lei 100

(una sutã) / m.p. Dacã se va vinde, preþul obþinut se va împãrþi în

modul urmãtor: 25% vor lua fiicele mele ZOE BÃBEANU ºi

FLORICA COSTINESCU; 40% fiica mea ANY CERBACEFF,

care are 3 copii ºi 10% prea iubita mea soþie.

A doua parcelã, în suprafaþã de 6 ha 766 m.p., cu care se

complecteazã suprafaþa de 20 hectare pomenitã mai sus, este

despãrþitã de suprafaþa de 13 ha. 9.234 m.p. prin drumul care

merge la Gherghiþa ºi pe aceastã suprafaþã se aflã astãzi un început

de fabricã de cãrãmizi, care fabricã se va complecta cu obiectele,

maºinile, vagonetele, ºinele ºi sculele aflate la fabrica expropriatã

de la Floreasca. Aºa complectatã se va pune în funcþiune,

împãrþind beneficiul între fiicele mele: ZOE BÃBEANU, ANY

CERBACEFF ºi FLORICA COSTINESCU, avantajând pe

ANY CERBACEFF cu un procent de 10% din cauza greutãþilor

familiare ce are de suportat.

IV) Terenul din comuna suburbanã Colentina, de 19 ha,

cumpãrat de la Petre Mosgos cu actul transcris la Trib[unalul]

Ilfov, Sec[þia] Notariat la No. 1.595/920. Acest teren se compune

din trei parcele: una în suprafaþã de 10 ha 9.600 m.p., în

continuarea terenului pe care se aflã începutul de fabricã ºi douã

parcele, una în suprafaþã de 4 ha 8.650 m.p. ºi alta de 3 ha 1.750

m.p., ambele situate peste linia feratã Bucureºti-Constanþa,

separate între ele prin drumul care merge la Gherghiþa.

Dorinþa mea este ca aceste douã parcele sã se dea în schimb

pentru alt teren, din delimitarea locuitorilor, cuprins între drumul

Gherghiþei ºi prima parcelã de 10 ha 9.600 m.p., astfel ca sã

formeze un singur corp a cãrui situaþie cuprinsã între drumul

Gherghiþei la rãsãrit ºi o ºuviþã de apã în partea de apus, ar forma

un singur corp foarte propriu pentru o grãdinã de pomi fructiferi

ºi zarzavaturi.

La rigoare, dacã aceste parcele nu se vor putea da numai în

schimb, sã se dea ºi o sumã oarecare, dupã înþelegere, pentru

comasare. Acest loc se va împãrþi între ANY CERBACEFF ºi

FLORICA COSTINESCU în proporþie de 10 ha ANY

CERBACEFF ºi 9 ha FLORICA COSTINESCU. Am dorinþa

ca fiicele mele ANY CERBACEFF ºi FLORICA

COSTINESCU sã pãstreze acest teren, cãci cu greutãþile de astãzi

este bine sã aibã o suprafaþã de teren în aproprierea oraºului

pentru ca sã-ºi poatã procura cele necesare existenþei în timpuri

critice.

V) Terenul din comuna suburbanã Bãneasa, pe str. Floreasca,

astãzi expropriat de Primãria Municipiului Bucureºti. Dacã se

va încasa suma fixatã de Curtea de Apel, Secþia III-a, prin Decizia

no. 8 din 19 iunie 1935, rãmasã definitivã prin respingerea

recursului fãcut de Primãrie prin Decizia no. 1.705/935, mai

întâi sã se plãteascã toate datoriile, iar apoi sã se plãteascã prea

iubitei mele soþii sumele ce îi datorez prin întrebuinþarea banilor

proveniþi din vânzarea bunurilor, Scrisurilor Funciare Urbane ºi

Rurale, diferite acþiuni ºi imobile, prevãzute în foaia dotalã,

precum ºi cele provenite din moºtenirea rãmasã de la rãposaþii

sãi pãrinþi, care dupã socoteala rezul[ta]tã din anexatele acte, se

ridicã la suma de lei 1.839.744,95; în cifrã rotundã sã i se dea

douã milioane lei. Apoi se vor cumpãra douã case, una mai

spaþioasã pentru familia ANY CERBACEFF ºi alta mai micã

pentru familia FLORICA COSTINESCU, din restul banilor

T E S TA M E N T

Constantin ªt. Bolintineanu

Cripta familiei Bolintineanu

Athanasie ªt. Bolintineanu
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PRIMÃVARA-N CAPITALÃ

Prin Nord ori, cine ºtie? chiar prin Filaret

Îmbrãcatã simplu, aproape goalã,

ªi-nsoþitã-n tainã de-un poet

Plecat la graniþã s-o-ntâmpine discret,

Primãvara a descins azi dimineaþã-n Capitalã.

O sirenã la o fabricã de bucurie

A dat un þipãt scurt ºi-a leºinat.

ªi oamenii miraþi s-au întrebat:

Ce sã fie?... Ce sã fie?...

Ce s-o fi-ntâmplat în lume!... Cine ºtie?

De tot oraºul deodatã s-a schimbat!...

Primãvara însã a zâmbit

Ca o fatã de la þarã fãrã carte

ªi pornind îmbujoratã mai departe,

Pe fiecare stradã s-a oprit

ªi iatã,

Toate strãzile sunt pline de femei

Cu chipul luminos la fel cu-al ei.

Un domn bãtrân lângã-o vitrinã-n soare

Aºteaptã parcã s-o adune-n gând...

Un pension în rând... o-mormântare...

Un tânãr i-a surâs seducãtor...

ªi-un altul în urma ei visând

A oftat ca pentru el uºor.

Prinsã-apoi ca printr-un fir de aþã

De doi îndrãgostiþi de-azi dimineaþã,

Primãvara a coborât acum

Împrãºtiind parfumuri tari de fard

Pe bulevard

ªi tachinatã grav de-un simigiu

La intrare – ºi-a vãzut de drum

ªi-a dispãrut grãbitã-n Ciºmigiu.

Iar spre searã,

Dornicã de liniºte deplinã

A plecat comod într-o maºinã

Sã petreacã noaptea ºi sã stea,

Poate chiar mai mult, pânã la varã

La ªosea.

SCRISOARE

Dragoste, în curând vor înflori cei dintâi ghiocei

Cu suflet de copil ne vom regãsi amândoi

ªi vom porni tãcuþi dincolo de-oraºul de piatrã,

În care demult ai învãþat sã înduri,

Cu ochii plini de bucurii noi

Pe-acelaº[i] drum pierdut între pãduri

Pe care nimenea nu-l ºtie mai bine decât noi.

Vom asculta acolo cum se rostogolesc departe apele

Gemând prelung în vãi întunecate;

Cum împrejur viaþa suie-n trunchiuri ºi cum treazã,

INSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTII,,,,,

Nicolae Scurtu

MANUSCRISE ALE POETULUI

NICOLAE FURCÃ
Biografia ºi bibliografia

poetului, prozatorului ºi

traducãtorului Nicolae Furcã

(8 martie 1900, Alexandria,

jud. Teleorman – 4 mai 1932,

Bucureºti) au fost cercetate,

cu minuþiozitate, de

excelentul istoric ºi critic

literar Stan V. Cristea (n.

1950), care, în cartea sa

despre spiritualitatea

teleormãneanã1, îi consacrã

câteva linii sigure prin care reactualizeazã portretul acestuia.

O perioadã esenþialã a biografiei sale fizice ºi intelectuale o

constituie, cum e ºi firesc, anii de liceu, pe care i-a petrecut în

oraºul Giurgiu, unde, timp de patru ani, a urmat cursurile celebrei

instituþii de învãþãmânt Liceul „Ioan Maiorescu”. Aici ºi-a însuºit

o profundã culturã umanistã, a citit enorm, a scris ºi a ascultat

prelegerile ºi lecþiile unor dascãli prestigioºi care i-au marcat,

definitiv, destinul.

În paginile revistei Sufletul nostru, publicaþia Liceului „Ioan

Maiorescu”, Nicolae Furcã publicã poezii2, traduceri ºi

microrecenzii ce se cuvin a fi semnalate ºi analizate din punct de

vedere estetic.

Se ºtie cã poetul Nicolae Furcã a debutat în anul 1922 în

revista Sufletul din Alexandria. Apoi a citit pe marii poeþi români

ºi strãini, a scris ºi a publicat în periodicele Lanuri (1924)3,

Bilete de papagal4 (1928–1930), Radical5 (1929–1931), Viaþa

literarã (1930–1932) ºi altele.

Magul de la Mãrþiºor l-a apreciat, l-a publicat, l-a menþionat

în câteva bilanþuri literare ºi i-a trimis ºi o emoþionantã epistolã,

semn al unei autentice preþuiri.

Manuscrisele poeziilor Fior, Primãvara-n Capitalã,

Scrisoare, Somn ºi Un solitar cânta... au fost trimise poetului ºi

prozatorului I. Valerian, care, în rãstimpul 1926–1938; 1941, a

coordonat cu pricepere ºi înþelegere revista Viaþa literarã. Poeziile

acestea demonstreazã cã autorul lor era un autentic creator, avea

ºtiinþa versului ºi era format la ºcoala inclasabililor Tudor Arghezi

ºi Lucian Blaga.

FIOR

Încâlcit în gânduri gând se zbate.

Noaptea-i neagrã ºi tãcerea grea...

A bãtut o mânã-n uºa ta

ªi cu tine-n juru-þi împietrirã toate.

Aºtepþi chemare blândã ºi înceatã.

Eziþi sã se repete de trei ori;

ªi gândeºti: nu-i nimeni, sunt fiori...

Invizibil însã cineva bâjbâie, catã.

Rãsuflarea lui îþi frige faþa acum

fruntea galbenã a cãzut pe carte,

auzi strigãtu-þi pierzându-se departe,

iar deasupra, vie lampa: restul, fum.

Câmpia în adâncuri fermenteazã,

ªi-n clipa când umede vor bate pleoapele

Vom aºtepta ca-n sufletele noastre îngemãnate,

Cum încolþirea o aºteaptã ogoarele

Adânc de tot sã pãtrundã soarele... soarele...

SOMN

Un luminiº într-o amiazã limpede de varã

apoi deodatã pâclã ºi trupul greu coboarã,

încercuit de neguri ºi cu miºcãri de gumã

în bezna unui drum sãpat adânc în humã.

ªi-þi pare drumu-acesta de veacuri strãbãtut;

cu cât te tragi afund cu atât mai cunoscut,

aproape de strãbuni, de tine mai departe

reintri-ncremenit ca la-nceput în moarte.

Dar lunecã sub tine încet pãmântul moale.

Stai suspendat o clipã în spaþiuri reci ºi goale,

C-un salt reieºi din noaptea în care-ai coborât

ªi te cuprind din nou frig, teamã ºi urât.

UN SOLITAR CÂNTA...

Nemulþumit de mine însumi ºi-nsetat,

Doamne, în cãutarea ta am înnoptat.

Vreau sã te simt aproape, în mine ºi stingher

M-am avântat întruna cãtre cer,

Cãtre nori, cãtre stele, cãtre soare

Dar m-am întors înfrânt de depãrtare...

ªi zile negre m-au ajuns apoi

ªi nopþi, cu trupul sfâºiat de insomnie

ªi când credem cã, Doamne, între noi

Prãpastie va fi în veºnicie,

Cu toatã deznãdejdea unui om

M-am oprit o clipã lângã-un pom,

ªi mut cum stam acolo ºi-mpietrit,

În trunchiul strâmb ºi noduros, urcând te-am auzit.

Note:

Originalele acestor manuscrise, inedite, se aflã în biblioteca

profesorului Nicolae Scurtu din Bucureºti.

1. Stan V. Cristea, Dicþionarul scriitorilor ºi publiciºtilor

teleormãneni, Alexandria, Editura Rocriss,  2005,  p. 175 + 1 foto

Nicolae Furcã.

2. În revista Sufletul nostru publicã urmãtoarele poezii: Va fi

primãvarã, Noaptea ºi vântul. Poemã în prozã, În cimitir, Poezie,

Altfel..., Heine; o traducere din Sully Prudhomme – Parma în

colaborare cu Dinu Gr. Marinescu ºi douã microprezentãri ale

revistelor Viaþa Româneascã  (decembrie 1923) ºi Cele trei Criºuri

(ianuarie 1924).

3. Poetul Nicolae Furcã publicã în revista Lanuri urmãtoarele

poeme: Nervi, Toamna, Searã de noiembrie, precum ºi traducerea

Lieziken se împãrtãºeºte de Felix Timmermans.

4. În arhicunoscuta revistã Bilete de papagal a lui Tudor Arghezi

i se publicã douãzeci ºi patru de poezii.

5. În revista Radical publicã poeziile: Poemã pierdutã, Magie,

Spectacol, Refugiu, Ritm optic, Poem ºi Strofe.
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Luminita Cornea,

Luminiþa Cornea:

Înaltpreasfinþite Pãrinte

Mitropolit, vã rog sã

discutãm despre pericopa

evanghelicã cunoscutã

sub denumirea de

Pescuirea minunatã

(Luca 5, 1-11). Minunea

aceasta se petrece pe

Marea Galileii. M-a ajutat Dumnezeu ca sã vãd ºi eu Þara Sfântã,

unde am aflat ºi constatat cã Marea Galileii este o întindere de

apã destul de micã pentru a fi numitã cu adevãrat „mare”, geografic

vorbind.

Î.P.S. Ioan: Într-adevãr este prezentatã în Sfânta Scripturã

ca Marea Galileii, însã pentru credincioºii care n-au fost acolo le

putem spune cã nu este vorba despre o mare în sensul geografic

vorbind, ci, în perioada terþiarã, s-a produs o fisurã în scoarþa

terestrã care începe de la poalele Muntelui Hermonului ºi pânã în

Mozambic, în estul Africii, o fisurã în scoarþa pãmântului lungã

de 3200 de km. Pe aceastã fisurã de la poalele Hermonului au

fãcut sã þâºneascã trei izvoare de apã dulce care se unesc unele cu

altele în zona numitã Hule ºi de acolo se varsã într-o cavitate

adâncã cam de 12 km latã ºi de 25 km lungã ºi formeazã acest

luciu de apã de dimensiunile pe care le spuneam. Curgând mai

departe, din nou într-un alt paradox, în Marea Moartã. Tot curge

Iordanul de atâtea milioane de ani ºi iatã Marea Moartã nu se mai

umple. De fapt ºi denumirea din ebraicã a râului Iordan – radicalul

verbului este de „curgere”, iar Iordanul, pornind de la poalele

Munþilor Hermonului pânã la Marea Moartã, are o cãdere de

735 m, deci o curgere destul de rapidã. În jurul acestui mare lac

de apã dulce, Lacul Ghenizaret sau Marea Galileii sau Marea

Tiberiadei, s-a dezvoltat o civilizaþie deosebitã. Caravanele, care

plecau din nordul Africii ºi se îndreptau spre Orientul Îndepãrtat,

toate treceau pe la Capernaum, mergând pe lângã acest fir de apã

binecuvântat de Dumnezeu. Se ºtie foarte bine cã în aceastã zonã

a Orientului Mijlociu, în general, mai repede gãseºti petrol, dacã

sapi, ºi mai greu gãseºti un izvor de apã. Iatã deci râul Iordan

pregãtit de Dumnezeu pentru Fiul Sãu ca ºi o cristelniþã în

care sã se boteze Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Un râu sfânt,

un râu binecuvântat!

L.C.: Dar, Înaltpreasfinþite Pãrinte, putem spune cã existã

râuri binecuvântate ºi în alte pãrþi, în afarã de Þara Sfântã?

Î.P.S. Ioan: Da, avem ºi noi, românii, râul nostru

binecuvântat de Dumnezeu, cum este Dunãrea, care izvorãºte

din Munþii Pãdurea Neagrã, din Germania – râul care

binecuvinteazã þara noastrã ºi asta se vede prin faptul cã, intrând

Dunãrea, la Cazane, în România, ºi pânã la vãrsarea ei în Marea

Neagrã, pe malul ei se aflã astãzi ºapte eparhii ale Bisericii noastre

Ortodoxe. Deci iatã întotdeauna râurile, apele, au adus lângã ele

civilizaþie. Pe malurile râurilor, ale apelor s-au format civilizaþii

întregi care, iatã, cum vedem, atunci în vremea Mântuitorului, pe

malul Iordanului propovãduia Hristos, iatã cã, astãzi, se

propovãduieºte ºi pe malurile Dunãrii, la noi în þarã.

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit, textul pericopei

evanghelice despre pescuirea minunatã ne aratã cã se petrece pe

malul Lacului Ghenizaret, unde una dintre corãbii era a lui Simon,

ce se va numi Petru, mai târziu. Mântuitorul îl îndeamnã sã mâne

la adânc. Chiar dacã Simon spune cã toatã noaptea s-a trudit ºi

nu a prins nimic, totuºi L-a ascultat. În aceasta constã minunea

cã omul ascultã de Dumnezeu?

Î.P.S. Ioan: Într-adevãr, momentul zilei în care începe aceastã

activitate a Mântuitorului este de dimineaþã, pentru cã se spune

în Sfânta Scripturã cã, fãcându-se ziuã, a ieºit ºi s-a dus la un loc

pustiu ºi mulþimile îl cãutau ºi au venit pânã la El. Deci era de

dimineaþã! Iatã vedem cum începe o zi din activitatea Fiului lui

Dumnezeu, de dimineaþã. Merge de dimineaþã într-un loc pustiu.

Aici aº vrea sã fac o remarcã precum cã traducerea aceasta de

„loc pustiu” nu este cea mai adecvatã, ci are sensul de loc unde

nu erau case, unde nu era o cetate ca atare, deci era un loc retras,

un loc cu verdeaþã, pe malul Mãrii Galileii. Este bine ca cei care

conduc grupurile de pelerini în acea parte din Þara Sfântã sã

arate þãrmul mãrii în locul acela, pentru cã seamãnã foarte bine cu

un amfiteatru. Într-adevãr, oamenii erau aºezaþi în acest amfiteatru

care permitea ºi realizarea unei foarte bune acustici pentru grãire.

Mântuitorul, iatã, se urcã în corabie, spune sã îndepãrteze puþin

corabia de þãrm. Practic, în momentul acela, am putea spune:

corabia lui Petru devine catedrala lui Dumnezeu. De acolo

vorbeºte Dumnezeu, corabia îi este locul, apoi amvonul de unde

Hristos va vorbi mulþimilor.

L.C.: Iertaþi-mã vã rog, Înaltpreasfinþite Pãrinte, din punct

de vedere al cronologiei biblice, în ce perioadã a activitãþii publice

a Mântuitorului nostru Iisus Hristos ne aflãm cu aceastã pericopã

evanghelicã?

Î.P.S. Ioan: Suntem la începutul activitãþii publice a

Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Chiar cu ceva timp începuse

a predica în zona Capernaumului, ºtiind cã a fost scos afarã din

sinagogã ºi din catatea Nazaret, unde citeºte din Profetul Isaia.

ªtim cum cei din Nazaret, cu care a copilãrit Dumnezeu împreunã,

L-au scos afarã ºi iatã îºi gãseºte acest loc de a predica, în

Capernaum, loc ales nu întâmplãtor. Prin Capernaum treceau

caravane dintr-o parte ºi alta a lumii ºi cuvântul lui Dumnezeu

aºa a ajuns sã cãlãtoreascã dintr-o parte în alta, deci locul era cu

totul deosebit.

Mântuitorul îi vede pe aceºti pescari, se urcã în corabie, le

vorbeºte ºi iatã, dupã încetarea grãirii, Mântuitorul se gândeºte

nu numai la hrana sufleteascã a celor mulþi, a acestei mulþimi,

care venise sã-L asculte ºi sã-i vindece, El se gândeºte ºi la hrana

lor trupeascã. Cum apa era dulce ºi curgãtoare, în ea aflându-se

peºti, iar apostolii find pescari (cei patru, cel puþin, erau pescari)

iatã cã le spune sã meargã în larg ºi sã arunce mreje în adânc, sã

prindã peºte pentru mulþime. Este evident cã la ora aceea, la

amiazã, nu se pescuia, adicã nu era momentul prielnic pentru a

prinde peºte. Sfântul Petru îi spune Mântuitorului cã toatã noaptea

a aruncat mreaja – deci timpul bun pentru a prinde peºte – ºi cã

n-a prins nimic, deºi el era pescar de profesie. Îi spune care sunt

timpii pentru pescuit. Totuºi vedem cã printr-o ascultare

necondiþionatã, totuºi duce corabia în larg. Aruncã mreaja ºi

prinde o mare mulþime de peºte, încât îi cheamã ºi pe cei doi fraþi,

Iacob ºi Ioan, fiii lui Zevedeu, sã-i vinã în ajutor, deoarece nu

putea sã tragã mreaja de atâta peºte.

L.C.: Interesant este, Înaltpreasfinþite Pãrinte, cã Mântuitorul

nostru Iisus Hristos nu era, ca sã spun aºa, specialist pescar, pe

când Sfântul Petru ºi ceilalþi erau pescari ca profesie.

Î.P.S. Ioan: Iatã aici vedem cum Fiul teslarului din Nazaret,

cum Teslarul din Nazaret, pentru cã ºi Mântuitorul, pe pãmânt,

tot cu aceastã profesie s-a îndeletnicit de la Dreptul Iosif, deci

iatã cum un Teslar îi dã o mare lecþie de pescuit, am putea spune,

unui pescar profesionist. Iatã ce înseamnã ascultarea

necondiþionatã! Avem atâtea mãrturii din Pateric, când, de multe

ori, un duhovnic, un stareþ pune la încercare, oarecum, paradoxalã

un frate. Iar acesta, dacã ascultã, vede cã într-adevãr aduce roade

ascultarea lui, iar dacã nu ascultã, se îndepãrteazã de Dumnezeu.

Iatã, putem afirma cã, deºi Mântuitorul a grãit ore în ºir acolo, în

faþa mulþimilor, aceste cuvinte au intrat în inima apostolilor, însã

ceea ce a fãcut sã le miºte inima cel mai tare, sã-ºi schimbe cu

totul atitudinea lor faþã de Mântuitorul, a fost prinderea acestor

peºti.

Aceastã minune a pescuirii l-a determinat, în momentul acela,

pe Sfântul Petru sã spunã: Doamne, ieºi de la mine cã sunt un

om pãcãtos! Iatã în faþa evidenþei divine, în faþa evidenþei lucrãrii

directe, concrete a lui Dumnezeu, Sfântul Petru se descoperã pe

el însuºi, recunoaºte în faþa lui Dumnezeu cã este un om pãcãtos

ºi, dupã aceastã recunoaºtere, iatã vedem ce se întâmplã. La

lumina acestei minuni a Dumnezeirii, care este efectul?

Mântuitorul, dupã aceea, îi va spune cã îl va face pescar

de oameni, deci iatã prin curãþirea lui sufleteascã, prin încrederea

lui totalã în Hristos, iatã ce misiune, ce dar deosebit va primi de

la Dumnezeu atât el, cât ºi ceilalþi apostoli. Din obiºnuiþii oameni

de rând, din pescari de pe malul Mãrii Galileii, iatã din ei face

pescari de oameni.

Dacã peºtii, vedem cã sunt prinºi cu mreaja, totuºi inimile

oamenilor vor fi prinse cu mreaja iubirii Apostolilor, prin

harul lui Dumnezeu. Deci peºtele se prinde cu mreaja, omul se

prinde cu mreaja iubirii, de aceea în biserica noastrã nu existã

niciun act coercitiv de a aduce pe cineva la bisericã prin forþã, ci

prin libertate, prin iubirea care curge din Sfânta Evanghelie, prin

iubirea ºi cãldura sufleteascã a preotului, care ºi el e mandatat de

a arunca mreaja iubirii în parohia încredinþatã, pentru a-i aduce la

Hristos pe cei care i-au fost încredinþaþi de cãtre episcopul sãu,

de cãtre Dumnezeu însuºi.

L.C.: În general, noi, credincioºii ne oprim asupra minunii

prinderii peºtilor dintr-un loc unde, cu puþin timp înainte ºi la

vreme potrivitã, nu au fost prinºi peºti. Deci a fost o minune cã

s-au prins o mulþime de peºti din acel loc.

Î.P.S. Ioan: Da, suntem tentaþi sã vedem doar minunea

aceasta a prinderii mulþimii peºtilor. Într-adevãr este un lucru

minunat, aºa cum au spus ºi Sfinþii Pãrinþi, însã eu spun cã în

aceastã pericopã evanghelicã, cu adevãrat Sfântul Apostol Petru,

cu mreaja lui, a prins peºti, însã în mreaja lui, totuºi, el a mai

prins ceva. În mreaja lui, L-a prins pe Dumnezeu, L-a prins

pe Hristos ºi, de aceea, dacã facem un pic de trimitere la limba

greacã, cuvântul „peºte” se traduce în limba greacã ihtis, care

înseamnã, fiecare literã de acolo, „Iisus Hristos, Fiul lui

Dumnezeu, Mântuitorul”. Eu zic cã pe de o parte Sfântul Apostol

Petru a prins aceastã mulþime de peºti, dar în acelaºi timp, L-a

prins ºi pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Mântuitor. Acesta

este marele câºtig al Apostolului, cã L-a prins pe Dumnezeu în

mreaja iubirii sale ºi atât de mult L-a iubit pe Hristos, încât

putem sã spunem cã ºi-a dat viaþa pentru Hristos.

Dacã n-ar fi fost convins Petru cã Cel care i-a dat mandatul

de a fi pescar de oameni este într-adevãr Fiul lui Dumnezeu, nu

ºi-ar fi jertfit viaþa – rãstignit ºi el la Roma pe o cruce, cu capul

în jos.

L.C.: Având în vedere aceastã sfântã pericopã evanghelicã,

vã rog, Înaltpreasfinþite Pãrinte, sã oferiþi cititorilor un mesaj.

Î.P.S. Ioan: Fãcându-se ziuã, în fiecare zi de sãrbãtoare, sã

ne îndreptãm spre Sfânta Bisericã, deci primul lucru este de a

merge la bisericã sã ne întâlnim cu Hristos. Le-aº spune

credincioºilor, aºa dupã cum se spune în Sfânta Scripturã cã

mulþimile Îl îmbulzeau, ºi îi îndemn sã-i îmbulzeascã pe preoþi

la sfânta bisericã, sã nu fie bisericile noastre goale, ca preotul,

care-ºi ridicã braþele ºi glasul cãtre Dumnezeu, sã nu fie singur

în bisericã. În bisericã, acolo unde va fi preotul, el nu va fi

singur, ci va fi ºi Hristos care nu vã va hrãni cu peºte, ca odinioarã,

pe malul Mãrii Galileii, ci toþi aceia care cu vrednicie, cu credinþã,

cu fricã ºi cu mare cutremur se apropie de sfântul altar se vor

hrãni chiar cu Hristos, cu sfântul trup ºi sângele Domnului nostru

Iisus Hristos. Adicã minunea, care a fost în Evanghelie, mare

este, dar mai mare este minunea ce se va petrece în toate

sãrbãtorile, în toate bisericile noastre, unde preotul nu peºte va

prinde, ci efectiv, în mâinile sale, va purta trupul ºi sângele

Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Atunci vã întreb care este

mai mare minune, aceea de atunci sau aceea la care credincioºii

sunt chemaþi sã participe în fiecare zi de sãrbãtoare, în bisericile

noastre din toatã þara noastrã?

L.C.: Da, întrebarea-mesaj este clarã. Vã mulþumesc ºi vã

sãrut dreapta cu evlavie, Înaltpreasfinþite Pãrinte!

Convorbiri duhovniceºti cu
†Ioan al Banatului (IV)
„Corabia lui Petru devine catedrala lui Dumnezeu...”
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Preºedinte Centrul de Eticã ºi Strategii (CES)

Migraþia musulmanilor spre Europa –

întâmplare sau strategie bine gânditã?
În lucrarea Europa cu capul în stele ºi trupul însângerat

(2011), în capitolul Cãtre o civilizaþie spiritualizatã sau

rãzboinicã, atrãgeam atenþia cã: „actualul context internaþional

tensionat ºi confuz ne invitã la repoziþionãri strategice, prin prisma

înþelegerilor de securitate multiple, actuala crizã sugerând parcã,

încheierea unei tranzacþii necesare spre o nouã ordine, cu

semnificaþia gãsirii de noi echilibre globale geostrategice (resurse

de orice fel) ºi geopolitice (parteneri, aliaþi), pentru scopuri

comune ºi parþiale...”

Subliniam cã: „situaþia la nivel global tinde sã devinã tot mai

apãsãtoare ºi explozivã, simþindu-se în aer mirosul de praf de

puºcã, contextul actual putându-se asemãna cu perioada 1938-

1939, când sistemul relaþiilor  internaþionale era pus în discuþie

de marile puteri emergente: SUA, URSS, Germania, Japonia,

care îºi fãceau planuri pentru redistribuirea coloniilor franceze,

britanice ºi olandeze, iar URSS lucra cu motoarele turate sã

rãspândeascã socialismul la nivel planetar, folosindu-se de 

COMINTERN ºi miºcãrile de stânga...”

Atunci, ca ºi azi, omenirea ºi îndeosebi

Europa aveau aceleaºi sentimente de

iminenþã ale speranþei ºi ameninþãrilor,

neliniºtea în faþa posibilitãþii izbucnirii

altor rãzboaie, cu forme necunoscute, de

reîntoarcere la vechi forme de fanatism

religios, de naþionalism, de rasism. „Este

cea mai mare nesiguranþã în privinta

frontierelor insesi, a frontierelor

geografico-politice, a frontierelor sale

spirituale.” (Paul Valery, La liberte

d’esprit)

Tot în acel capitol vorbeam despre

pericolul islamizãrii Europei, ca o

consecinþã a destabilizãrii politico-militare

a Orientului Mijlociu dupã primãvara

arabã, când asistãm la deplasãri masive

de populaþii din aceste zone de conflict

spre continentul nostru.

Din informaþii bine documentate,

rezultã cã aceastã viziune era confirmatã

ºi de preºedintele francez Sarkozy, care,

într-o discuþie privatã cu consilierul sãu

de securitate naþionalã, exprima

îngrijorarea în legãturã cu viitorul Europei,

afirmând: „Tu ai intuiþii, eu am cifrele ºi intuiþiile tale sunt

confirmate de cifrele mele. Islamizarea Europei este ineluctabilã.

Atenþie! Este un proces care nu se face în mod instantaneu, care

va lua câteva decenii.” (2011)

Dar ce informaþii deþinea fostul preºedinte, care sã-i fi produs

îngrijorãri cu privire la islamizarea Europei?

În primul rând, atitudinea unor primari din marile oraºe

franceze, care cochetau cu comunitãþile musulmane, ajungându-

se la situaþia paradoxalã sã construiascã din bani publici moschei,

generând astfel reacþii dure din partea comunitãþilor creºtine, care

au trecut la formarea de miliþii creºtine dupã modelul celor din

Liban.

O altã ingrijorare era determinatã de initiativele unor lideri

UMP de a se adopta o lege care sã pedepseascã injuriile la adresa

unei religii, cu referire directã la apariþia în presã a unor caricaturi

ale profetului Mahomed.

Un alt element de îngrijorare venea ºi din direcþia comercialã.

Informaþiile arãtau cã marile reþele de supermarketuri Casino  ºi

Carrefour s-au adaptat rapid la cerinþele pieþei, multiplicându-ºi

oferta de produse halal, care în 2010 atingeau cifra de ºase

miliarde de euro.

Îngrijorarea preºedintelui francez era accentuatã ºi de poziþiile

exprimate de majoritatea politicienilor europeni, îndeosebi cei

din Marea Britanie, Franþa ºi Germania, care îºi propuneau încã

din 2000, prin adoptarea Cãrþii Verzi, sã transforme  Europa

într-o superpiaþã a forþei de muncã ieftine, studiile de impact

arãtând cã pentru a salva Europa de la o prãbuºire demograficã,

aceasta ar fi fost „soluþia idealã”.

Strategia UE, propunea un aport nou de populaþie, apelându-

se la þãrile arabe din sudul Mediteranei ºi din Africa de Nord,

pentru a completa deficitul demografic european generat de

creºterea numãrului avorturilor ºi cãsãtoriilor între homosexuali.

O componentã importantã a acestei strategii, era crearea unui

organism ca rezultat al evoluþiilor euro-mediteraneene în cadrul

procesului Barcelona, demarat în 1995. Aºa a apãrut Uniunea

pentru Mediterana, ce din 2008 a intrat sub coordonarea

preºedintelui Sarkozy, care visa sã foloseascã aceastã oportunitate

pentru a reface vechiul imperiu colonial francez.

Dar ghinion! Germania ºi SUA, vãzându-ºi interesele

geoeconomice ameninþate, au torpilat proiectul, pregãtind cu

minuþiozitate, împreunã cu Marea Britanie ºi Italia, „primãvara

arabã”, care a rãsturnat regimurile dictatoriale din zona  Orientului

Mijlociu, de care se folosiserã pânã nu demult. Preºedintele

francez îºi fãcea planuri de a deveni preºedintele Uniunii pentru

Mediterana, iar lui Moubarak îi promisese poziþia de

vicepreºedinte, care sã coordoneze nemijlocit þãrile din zona

sudului mediteranean.

Efectele „primãverii arabe”, cât ºi ale intervenþiilor americane

în Irak ºi Afganistan, se vãd astãzi, când aceste þãri sunt în

pragul destrãmãrii ºi intrãrii sub controlul organizaþiilor teroriste

de tipul Al Qaida ºi ISIS (Statul Islamic), care zilnic comit

atrocitãþi atât faþã de creºtinii copþi din Orient, cât ºi asupra

musulmanilor care nu împãrtãºesc ideologia.

În ultimele sãptãmâni asistãm la un exod al populaþiei

musulmane din Siria ºi alte þãri afectate de rãzboi ca Sudan,

Somalia, Nigeria, Irak, Libia, exod ce ne reaminteºte de exodul

evreilor din Egipt ºi Babilon. Interesant este cã, deºi serviciile

de informaþii occidentale au avertizat de pericolul infiltrãrii în

masa de refugiaþi a membrilor organizaþiilor teroriste care vizeazã

pe termen mediu ºi lung sã transforme Europa într-un câmp de

luptã, totuºi din raþiuni politicianiste ºi interese economice,

instituþiile europene abilitate sã dea un rãspuns unitar acestei

invazii au poziþii contradictorii, încercând sã arunce problema în

spatele þãrilor mai sãrace ºi cu o capacitate limitatã de apãrare.

Dacã ar fi sã dãm crezare (ºi nu vãd de ce nu am face-o),

declaraþiei deschise a Forumului Islamic al Europei (IFE), ce

crede în jihad ºi legea sharia ºi care îºi propune sã facã din

Marea Britanie ºi Europa un stat islamic, înseamnã cã ne aflãm

de fapt în faþa reactivãrii conflictului milenar dintre Orient ºi

Occident, exodul masiv de musulmani spre Europa reprezentând

o primã etapã a acestui conflict, ce va lua dimensiuni apocaliptice

în deceniul viitor. Aceasta este adevãrata provocare a secolului

XXI, ce va afecta serios structura etnicã ºi religioasã a bãtrânului

continent, fiind ºi o ameninþare directã la adresa creºtinismului.

Responsabilii politico-guvernamentali, care astãzi sunt

preocupaþi de a asigura condiþii decente refugiaþilor musulmani,

unde au fost când sute de mii de creºtini din Orient au cãzut

victime acþiunilor pline de cruzime ale ISIS, sau când lãcaºuri de

culturã ºi civilizaþie precreºtinã ºi creºtina au fost prãdate ºi

distruse de fortele ISIS?

De ce SUA ºi Europa au permis fortelor ISIS sã-ºi

întãreascã capacitãþile militare prin achiziþionarea de armament

de provenienþã occidentalã ºi sã atragã în rândurile teroriºtilor

mii de cetãþeni occidentali? De ce nu s-a intervenit preventiv

pentru a lichida aceastã organizaþie ºi s-au lasat lucrurile sã

evolueze ºi sã scape controlului, devenind astãzi cea mai puternicã

organizaþie teroristã, cu ramificaþii ºi afilieri în întreaga lume?

Dupã lichidarea televizatã a teroristului nr. 1 al planetei de

cãtre CIA, era nevoie de crearea unui nou monstru în laboratoarele

ocultei internaþionale, pentru a se justifica noi operaþiuni

clandestine în þãri unde interesele de securitate americane sunt

afectate, aºa luând naºtere din Al Qaida, ISIS?

Sã înþelegem cã de fapt ISIS face parte din planul

ILUMINATI de a distruge rãdãcinile creºtinismului ºi

compromitere a islamului, pentru a crea o nouã religie la nivel

planetar, care poartã denumirea de DEVIL MESIA, instaurând

pe pãmântnt Împãrãþia Anticristului, aºa cum este scris în

Apocalipsa dupã Ioan?

Sã înþelegem cã al treilea Rãzboi Mondial va izbucni din

Orientul Mijlociu, aºa cum este prevãzut în planul de instaurare

a  Noii Ordini Mondiale de cãtre ILUMINATI?

De ce SUA ºi Europa au reacþionat, exprimându-ºi

îngrijorarea faþã de declaraþia preºedintelui rus Vladimir Putin,

care ºi-a manifestat hotãrârea fermã de a interveni militar pentru

a lichida ISIS, începand cu o prezenþã militarã în Siria?

De ce SUA ºi UE nu intervin militar ºi cu sanctiuni politico-

diplomatice ºi economice în þãrile care sprijinã financiar ºi logistic

ISIS? Mã refer la Arabia Sauditã, Qatar ºi þãrile din Golful

Persic, aceleaºi care au protejat pe Osama bin Laden ºi au finanþat

Al Qaida?

De ce companii americane ºi europene cumpãrã petrol ºi

gaze naturale la preþ de dumping de la ISIS, iar contrabanda cu

artefacte din muzeele de istorie ºi

arheologie, ca ºi din lãcaºele de cult

musulmane ºi creºtine din Irak, Etiopia,

Siria, Libia a înflorit, asigurând surse de

finanþare operaþiunilor militare ale ISIS?

De ce Turcia, membru puternic al

NATO, a avut o poziþie, dacã nu stranie,

cel puþin inexplicabilã, de neintervenþie

militarã împotriva ISIS care îi ameninþã

frontierele, lãsând fãrã ajutor militar pe

kurzi, care au apãrat cu dârzenie localitatea 

Kobane ce s-a aflat sub asediul ISIS?

De ce astãzi Turcia desfãºoarã acþiuni

militare pentru lichidarea kurzilor? Ce

putem sã înþelegem din aceste evoluþii

contradictorii, în care sunt implicaþi actori

puternici din NATO ºi UE?

Aceastã provocare la adresa securitãþii

ºi pãcii, pe lângã componenta umanitarã

de un tragism ce nu poate fi descris, are

consecinþe extrem de grave pentru

securitatea Europei, dând bãtãi serioase

de cap serviciilor de informaþii ºi organelor

de ordine, care în scurt timp vor fi

confruntate cu acþiuni violente ce vor fi

organizate de agenþii ISIS infiltraþi printre

refugiaþi. Nu întâmplãtor preºedintele

Putin priveºte cu îngrijorare ce se întâmplã în Europa ºi în Orientul

Mijlociu Extins, întrucât este conºtient cã pe termen mediu ºi

lung, Federaþia Rusã va deveni vulnerabilã în faþa expansiunii

islamului, ca urmare a scãderii demografice dramatice, ce va

înjumãtãþi populaþia rusã în deceniile urmãtoare.

Având în faþã acest tablou apocaliptic, cred cã salvarea Europei

va veni din partea Rusiei, care ar trebui implicatã mai direct în

lupta împotriva terorismului, Europa creºtinã având sansa istoricã

de a se reconcilia cu Rusia ortodoxã, renunþând sã cadã în

continuare în capcana americanã, care a fãcut cadou Europei un

stat musulman în inima sa ºi o Ucraina în care extremismul ºi

xenofobia au reînviat.

Strategii europeni ar trebui sã înþeleagã cã, mai devreme sau

mai târziu, Rusia îºi va deschide larg porþile cãtre Europa pentru

a coopera în proiecte de exploatare a imenselor sale resurse

naturale ºi indirect, pentru a-ºi îmbunãtãþi structura demograficã

ºi religioasã, ameninþatã de islamul asiatic.

Pe acest fond, România ar trebui sã-ºi regândeascã propria

strategie de securitate ºi de dezvoltare durabilã, explorând noi

pieþe pentru desfacerea produselor ºi serviciilor companiilor

româneºti, anticipând o prelungire ºi chiar o adâncire a actualei

crize economice ºi morale a Europei în urmãtoarele decenii ºi ca

urmare a escaladãrii conflictului din Orientul Apropiat,

instabilitãþii pieþelor financiare ºi continuãrii valului de refugiaþi

spre Europa.

Pentru aceasta, este nevoie de un armistiþiu al forþelor politice,

pentru a se iniþia ºi trece rapid la aplicarea unui proiect de þarã

care sã stimuleze ºi sã uneascã forþele creatoare ale naþiei în jurul

intereselor naþionale ale României ºi românilor, sã se purceadã la

crearea unui guvern de largã uniune naþionalã mai presus de

interesele partizane de partid, sã se selecþioneze ºi sã se punã în

fruntea instituþiilor statului persoane pe criterii de meritocraþie,

adevãraþi patrioþi, care sã apere þara de ameninþãrile interne ºi

externe în aceste momente de grea încercare prin care vom trece

în anii ce vin.

Dumnezeu sã apere ºi sã protejeze credinciosul popor român

ºi sã-i dea conducãtori virtuoºi, care sã se sacrifice pentru unitatea

ºi suveranitatea naþionalã, cãlãuziþi de credinþa cã sunt descendenþii

unui popor mândru de istoria, cultura ºi de rostul sãu în lume!

[Cititorul interesat este invitat sã acceseze site-ul CES la

adresa www.centruldeeticasistrategii.ro, precum ºi blogul meu

Spionaj în crizã , disponibil pe https://

spionajincriza.wordpress.com]
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Facultatea de Maºini ºi Utilaj Petrolier la 65 de ani
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Cu siguranþã, ce nu va stãpâni niciodatã omul est ... TIMPUL!
Iatã cã au trecut 65 de ani de la înfiinþarea Facultãþii de Maºini

ºi Utilaj Petrolier din cadrul Universitãþii „Petrol-Gaze” din
Ploieºti ºi 43 de ani de când eu am absolvit cursurile acesteia,
fiind promoþia anului 1972, prima promoþie a Institutului de
Petrol din Ploieºti, cum se numea atunci actuala universitate. Se
poate spune cã a trecut o „viaþã de
om”, sau, în orice caz, partea activã ºi
performantã a vieþii.

Istoria facultãþii noastre este bogatã
în evenimenete, dar, mai ales, în
realizãri ºi succese.

Facultatea a luat fiinþã cu 65 de ani
în urmã ºi ºi-a derulat activitatea în
douã mari etape: prima, cea de la
Bucureºti, de la înfiinþare pânã în anul
1967, iar a doua, cea de la Ploieºti,
mai întâi în cadrul Institutului de
Petrol Ploieºti, iar apoi, în cadrul
Universitãþii „Petrol-Gaze” Ploieºti.

Începând cu anul 1967, anul I al
Facultãþii de Maºini ºi Utilaj Petrolier
s-a mutat la Ploieºti, dar anii II, III,
IV ºi V au continuat în Bucureºti,
pânã la absolvire, în cadrul Institutului
de Petrol, Gaze ºi Geologie (IPGG),
existând în þara noastrã, concomitent,
douã institute de petrol.

Dupã câþiva ani, s-au mutat la
Ploieºti ºi celelalte facultãþi: Facultatea
de Forajul ºi Extracþia Petrolului ºi
Facultatea de Tehnologia Petrolului
ºi Petrochimie. Doar Facultatea de
Geologie a rãmas în Bucureºti, ºi
anume la Universitate Bucureºti.

În ziua de 5 iunie 2015, în Amfiteatrul Mare al Universitaþii
„Petrol-Gaze” Ploieºti, s-au sãrbãtorit 65 de ani de existenþã a
Facultãþii de Inginerie Mecanicã ºi Electricã, cum se numeºte
acum Facultatea de Maºini ºi Utilaj Petrolier. Am avut bucuria sã
fiu invitat de cãtre domnul Prof. Dr. Ing. Mihai Minescu, decanul
actual al facultãþii, sã particip ºi eu, în calitate de fost absolvent al
facultãþii, din cadrul primei promoþii de ingineri, care au început
ºi au finalizat studiile la Ploieºti. Am fost invitat sã iau cuvântul,
fapt ce se repeta dupã 48 de ani. Veþi vedea de ce...

În cuvântul meu,  am arãtat cã  sunt unul dintre numeroºii
absolvenþi ai acestei facultãþi, care a fãcut istorie în învãþãmântul
românesc, dar ºi în economia þãrii ºi am adus un prinos de
recunoºtinþã profesorilor noºtri, care ne-au asigurat o pregãtire
multidisciplinarã, ce ne-a permis sã facem faþã tuturor
provocãrilor ºi concurenþelor profesionale. Spun aceasta, pentru
cã, într-adevãr, prin contribuþia absolvenþilor pregãtiþi în cadrul
Facultãþii de Maºini ºi Utilaj Petrolier, utilajul petrolier românesc
a atins performanþe deosebite.

Sã nu uitãm cã, în anii 1978-1980, exportul de utilaj petrolier
reprezenta cca. 22% din totalul exportului din domeniul
construcþiei de maºini al þãrii, destul de important în vremea
aceea.

Sã ne amintim cu mândrie cã, pe plan mondial, România era
pe locul 3 la producþia de utilaj petrolier, dupã SUA ºi URSS,
dar pe locul 2 la export, dupã SUA!

Aceste performanþe istorice ale economiei româneºti în
domeniul utilajului petrolier se datoreazã, în bunã mãsurã, ºi
absolvenþilor facultãþii noastre!

De asemenea, tot în acei ani, România a realizat prima Platformã
de Foraj Marin –Gloria, la care, spun cu mândrie, am contribuit
ºi eu, fiind cel mai tânãr membru cu responsabilitãþi al acelei
echipe extraordinare, superperformante, de care dispunea
IPCUP-ul (Institutul de Proiectãri ºi Cercetãri pentru Utilaj
Petrolier), atunci cu sediul în Bucureºti, unitatea unde am primit
repartiþie guvernamentalã la terminarea facultãþii, cum se obiºnuia
în vremea aceea, institut unde au fost concepute ºi proiectate
game întregi de utilaje de foraj, de intervenþie ºi exploatare a
sondelor, echipamente de foraj geologic ºi hidrologic ºi altele.

Acest eveniment, deosebit pentru mine, m-a fãcut sã îmi
amintesc unele momente importante din viaþa mea, ºi anume:
anii de liceu la Bolintin Vale, alegerii profesiei de inginer mecanic
de petrol, derularea studiilor, apoi, angajarea ca cercetãtor ºtiinþific
în IPCUP-Institutul de Proiectãri ºi Cercetãri pentru Utilaj
Petrolier din Bucureºti, dar ºi în alte douã institute de cercetãri
de nivel national, pânã acum, când am devenit... inginer
pensionar! Iatã câteva dintre amintirile mele...

Parcã mai ieri era când, elev fiind la Liceul Dimitrie

Bolintineanu din Bolintin Vale, am fost vizitaþi de niºte „ingineri
petroliºti” de la Trustul de Petrol din localitate, trust care coordona
activitãþile specifice ale noii, pe atunci, Schele de Petrol Videle,
pentru a face, cum am zice astãzi, un fel de „promo” pentru
meseriile de petrolist de înaltã calificare, propunându-le viitorilor
absolvenþi de liceu sã se îndrepte cãtre învãþãmântul superior de
petrol ºi sã dea examen de admitere la facultãþile Institutului de

Petrol, Gaze ºi Geologie (IPGG) din Bucureºti.
Mai târziu, liceul avea sã devinã Liceu Industrial de Petrol, iar,

la un moment dat, director a fost un coleg de-al meu, inginer
petrolist, absolvent al Facultãþii de Forajul ºi Extracþia Petrolului,
inginerul Voicu Chiva, unul dintre cei mai buni elevi ai liceului
nostru atât la învãþãturã, cât ºi la sport, din toate timpurile.

Pentru mine care, elev fiind, construiam diferite machete mai

mult sau mai puþin funcþionale, ideea de a deveni cândva inginer
o aveam de multã vreme, dar nu cutezam cu hotãrâre în aceastã
direcþie, pentru cã aveam ºi alternativa de a urma Facultatea de
Matematicã-Mecanicã, matematica fiind una dintre pasiunile
tinereþii mele. Sfatul inginerilor de la Trustul de Petrol ºi, mai
ales, îndemnul categoric al dirigintelui nostru, profesorul de

matematicã Vasile Sebu, cãruia mulþi dintre
noi, elevii sãi, îi datorãm destinul nostru
profesional, m-au facut sã mã hotãrãsc.

Domnul profesor, care cunoºtea
procupãrile mele... „inginereºti”, mi-a spus
ferm într-o zi,  cã mie mi se potriveºte mult
mai bine ingineria decât o facultate pur
teoreticã, cum este cea de matematicã.

În urma discuþiei pe care am avut-o cu
dânsul, cu convingere, am luat decizia de a
urma o facultate mecanicã din domeniul
petrolului, cu atât mai mult cu cât, în
copilãrie, în comuna mea natalã Crevedia
Mare, apãruse pe dealul din marginea de
sud, dinspre comuna Roata, respectiv spre
Schela Petrolierã Videle, o „sondã”, cum îi
spuneam noi copiii, dar ºi oamenii mari,
adicã o instalaþie de foraj petrolier, pe care
o vizitasem des ºi cu a cãrei componenþã
mã familiarizasem.

Aºa am ajuns ca, în sesiunea de examene
de admitere din vara anului 1967, sã fiu
admis la Facultatea de Maºini ºi Utilaj
Petrolier a Institutului de Petrol, Gaze  ºi
Geologie (IPGG) din Bucureºti ºi nu
oricum, în fruntea clasamentului, alãturi de
alþi doi colegi ai mei de liceu,
Grigore Niculae ºi ªovãrel

Eugeniu, astãzi, amândoi, cadre didactice la
Universitatea „Petrol – Gaze” din Ploieºti. Imi
face o deosebitã plãcere sã amintesc cã, în acelaºi
an, la Facultatea de Forajul ºi Extracþia Petrolului,
primii doi intraþi în fruntea clasamentului au fost
tot absolvenþi ai liceului din Bolintin Vale. Este
vorba de colegii Voicu Chiva, despre care am
scris mai sus ºi ªtefan Crudu care, ca inginer, a
lucrat la Schela Petrolierã Videle, iar în anii “90 a
devenit Primar al Oraºului Bolintin Vale. Tot la
Schela Petrolierã Videle a lucrat ºi colegul de
promoþie Alexandru Chiva, absolvent, de
asemenea, al Facultãþii de Forajul ºi Extracþia
Petrolului, dar ºi alþi colegi din promoþiile
urmãtoare.

Revenind la alegerea meseriei, tot din motivele
menþionate mai sus, când, la începutul anului trei
de studii, a fost sã optãm pentru una dintre cele
douã secþii/specializãri, am optat ferm pentru
grupa de utilaj petrolier de schelã, fiind convins
cã aceasta corespunde dorinþelor ºi gâdurilor mele
de viitor.

Surpriza a venit toamna, chiar când mã
pregãteam sã încep viaþa de student.

Printr-o telegramã, am fost chemat la Bucureºti, la facultate,
mai devreme cu câteva zile faþã de 1 octombrie, de cãtre domnul
profesor doctor inginer Stelian Dumitrescu, care mi-a comunicat
cã începând din acel an Facultatea de Maºini ºi Utilaj Petrolier
se va muta la Ploieºti, unde se va înfiinþa un nou centru universitar,
cerându-mi ca, în calitatea mea de lider al clasamentului de la
admitere, sã pregãtesc un discurs de început de an ºi de inaugurare
a noului centru universitar de la Ploieºti, ceea ce am ºi fãcut. Am
fost, astfel, primul student care a vorbit, în numele studenþilor
prahoveni, la inaugurarea Institutului de Petrol din Ploieºti, al
cãrui prim rector avea sã devinã chiar domnul profesor Stelian
Dumitrescu, rectorul de suflet al primei promoþii de  absolvenþi.

Privesc ºi acum cu mândrie momentul, unic în viaþa mea, când
am luat cuvântul în numele primilor studenþi prahoveni, cãci
începutul învãþãmântului superior la Ploieºti s-a fãcut prin
mutarea Facultãþii de Maºini ºi Utilaj Petrolier, carea avea sã fie
nucleul dezvoltãrii ulterioare a Institutului de Petrol ºi, mai târziu,
Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieºti.

Am abordat facultatea cu interes ºi pasiune, dar foarte curând
aveam sã constat cã întreg personalul didactic era bine pregãtit,
hotãrât ºi exigent, nedispus sã facã rabat de la standardele de
exigentã impuse de fiecare datã, în consiliile profesorale, din
care faceam parte în calitate de reprezentant al studenþilor, de
cãtre domnul profesor Stelian Dumitrescu, rectorul institutului,
pentru cã fiecare profesor considera disciplina sa ca fiind cea
mai importantã, ºi acest lucru a fost benefic pentru  pregãtirea
noastrã ca viitori ingineri mecanici de petrol.

Pentru cã dorea ca noul institut sã se ridice rapid la nivelul de
exigenþã ºi cu rezultate similare cu cele ale institutului din
Bucureºti (IPGG), domnul profesor Stelian Dumitrescu fãcea
dese apeluri cãtre cadrele didactice sã fie deosebit de exigente ºi
sã se înscrie toþi la doctorat, cu toate cã, pe atunci, nu era strict
obligatoriu.

De altfel, sedinþele de consiliu la care am participat, au fost o
adevãratã ºcoalã de conducere, de unde mi-am însuºit criterii ºi
metode de conducere, foarte utile în activitãþile mele viitoare ca
inginer.

La finalul studiilor, am fost în situaþia sã pot alege ce post

doream dintre cele oferite ºi am primit repartiþie guvernamentalã,
cãci aºa se chema atunci, pentru activitatea de cercetare-proiectare,
ceea ce îmi doream cel mai mult, iar aceasta nu oriunde, ci la
Institutul de Proiectãri ºi Cercetãri pentru Utilaj Petrolier (IPCUP)
din Bucureºti, pe atunci, unde am participat la realizarea multor
studii, cercetãri ºi proiecte de utilaje ºi instalaþii de foraj petrolier,
cel mai spectaculos proiect fiind platforma de foraj marin Gloria,
prima platformã româneascã. Ulterior, aceasta a fost multiplicatã,
devenind, astfel, o adevaratã „flotilã” de... platforme de foraj
marin!

Surprizele vieþii au fãcut ca, dupã treisprezece ani de activitate
la IPCUP, sã pãrãsesc acest institut, activitatea mea inginereascã
de cercetare urmând a se desfãºura, în alte douã institute de
cercetare-dezvoltare de nivel naþional.

Pregãtirea de bazã primitã în cadrul Facultãþii de Maºini ºi
Utilaj Petrolier, s-a dovedit a fi o pregãtire de nivel ridicat, solidã
ºi multidisciplinarã. Fiind pus în competiþie cu alþi absolvenþi, de
la alte facultãþi mecanice, din alte centre universitare, am performat
cu uºurinþã în diferite domenii tehnice, începând cu calcule ºi
proiectarea sistemelor mecanice ºi ale structurilor metalice de
rezistenþã, dar ºi în domeniul materialelor ºi tehnologiilor de
fabricaþie, precum ºi în domeniul mecanicii fluidelor ºi al
acþionãrilor hidrostatice. Prin aprofundarea ultimului domeniu,
am realizat un doctorat în dinamica preselor hidrostatice la
Universitatea Politehnica din Bucureºti.

Acum, dupã 48 de ani de ani de la admiterea la Facultatea de
Maºini ºi Utilaj Petrolier, pot spune cã, dacã aº fi într-o situaþie
similarã cu cea de atunci, aº alege, cu mai multã convingere,
aceeaºi facultate ºi acelaºi traseu profesional, activitatea de

cercetare-proiectare, în care
am activat timp de 43 de ani,
fiind un domeniu de mari
satisfacþii pentru un inginer
pasionat, dornic sã realizeze
ceva deosebit în domeniul
ingineriei mecanice.

În cuvântul pe care l-am
prezentat cu ocazia
sãrbãtoririi celor 65 de ani
de existenþã a Facultãþii de
Maºini ºi Utilaj Petrolier,
astãzi având numele de
Facultatea de Inginerie
Mecanicã ºi Electricã, am
mulþumit din inimã
profesorilor prezenþi, dar ºi
celor care nu mai sunt, pentru
nivelul de pregãtire
profesionalã pe care ni l-au
transmis ºi am urat facultãþii
sã aibã multe succese ºi
realizãri deosebite, sã
creascã ºi sã se dezvolte în
continuare, sã ducã mai

departe prestigiul învãþãmântului românesc de utilaj petrolier ºi
am încheiat cu o poezie pe care o prezint mai jos.

ALMA MATER DIN PLOIEªTI

Discipoli întru ºtiinþã spre mentori azi venim,
Recunoscãtori ºi sinceri, cu mulþumiri eterne,
Venim cu gânduri bune, sã te sãrbãtorim,
O, ALMA MATER scumpã din plaiuri prahovene.

Demni fii ai tãi, noi am pornit sã cucerim o lume,
ªi lumea ni se lasã, prin tine, cuceritã,
Prin armele ºtiinþei ºi bunul tãu renume,
Ca sã trãim, azi, mândri, o clipã fericitã.

Noi revenim azi, sinceri, aºa cum am promis,
Sã te serbãm pe tine, sub zãrile albastre,
Dar te purtãm ºi-n minte, ºi-n inimã, ºi-n vis.
Ne eºti în viaþã farul orientãrii noastre!

Sunt patru-º-opt de ani, când primii þi-am urat,
Cu vise ºi speranþe, mai tineri ºi spontani,
Dar cu latine vorbe: vivat, crescat, floreat!
Ani mulþi sã vinã peste cei patru-º-opt de ani!

Noi îþi dorim din suflet ca gloria sã-þi  creascã

ªi plinã de mãreþie sã treci peste milenii,
Aureolatã de faimã-n gândirea româneascã
ªi nascã-se în tine, cu-atât mai multe genii!

O lume-ntreagã, acuma, spre tine ºi-a-ntors faþa,
Cetate eternã a ºtiinþei româneºti,
Deplinã mãreþie ºi glorii sã-þi dea viaþa,
O, ALMA MATER scumpã-nfloritã la Ploieºti!

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!
GAUDEAMUS IGITUR!

Dr. Ing. Corneliu CRISTESCU

Discursul la inaugurarea Institutului de
Petrol din Ploieºti, 1 octombrie 1967

Cuvântare de omagiere, 5 iunie 2015
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Mersul târgului

9.08.2015 – Nãravul din fire...
Fãrã sã ajungã la maximul de la începutul lunii iulie (ante-

control ANAF), târgul începe sã-ºi revinã treptat, în special la

sectorul legumicol. În actualele condiþii, mãrfurile de bazar par

sã fie preponderente cu cele douã alei pe care le ocupã, ceea ce nu

este bine în opinia mea. Zona de cherestea s-a înjumãtãþit (s-au

înãsprit controalele de masã lemnoasã). Cam mulþi vânzãtori de

pãsãri (de „culoare” – ei, nu pãsãrile!) în condiþiile de secetã ºi

recoltã slabã la cereale din acest an. Încã timoraþi dupã hãituiala

suferitã în principal de grãtaragii ºi de vânzãtorii de carne ºi

produse de carmangerie, activitatea acestora începe sã se înfiripeze

cât de cât. Evident cã au reapãrut cei mai curajoºi ºi probabil cei

mai „informaþi” sau cu „spatele” acoperit. Oricum, sunt dispuºi

sã plãteascã protecþie ca ºi cei de la oborul de porci ºi purcei. Am

vãzut doar trei dughene cu mici, asortaþi cu spirtoase ºi bere ºi

încã trei cu carne la vedere apãratã de ventilatoare manuale contra

muºtelor ºi viespilor. De cãldurã te mai poþi proteja cu umbrela,

dar de muºte ba. Aºadar nu s-a învãþat nimic, se reia vechea

poveste. În rest legume destule, dar cam scumpe în plinã varã

(secetoasã tare). Pepenele roºu, 1 leu/kg. Grâul, abia recoltat, 35

lei sacul. Vremuri grele, taicã!

16.08.2015 - A trecut Sfântã Mãrie ºi n-am luat

pãlãrie
Motivul: încã este caniculã. De mai bine de o lunã temperaturi

între 370C – 400C la umbrã. Mult aºteptatele ploi încã nu au

sosit. Se anunþã sãptãmâna viitoare. Într-un târg cu produsele

câmpului ºi grãdinilor sigur cã seceta îºi aratã urmãrile: legume

de calitate slabã ºi foarte scumpe. Ardeii kapia 4-5 lei/kg. Pãstãile

de fasole lipsesc (la Bucureºti, în Obor 7 lei/kg!). Roºii scumpe

(2-3 lei/kg). Usturoiul, un leu/cãpãþânã. Doar cartofii sunt ieftini:

0,8 lei/kg. În rest nimic interesant. Cãpialã de zãpuºealã. Din

nou am cumpãrat rãsad de varzã. Din cel de acum douã sãptãmâni

nu s-au prins decât 4 fire din 100 din cauza cãldurii ºi a calitãþii:

prea crud, s-a topit de cãldura exageratã.

23.08.2015 - Televiziuni tembele
În þara unde treburile nu merg deloc bine, chiar dacã guvernanþii

se laudã cu creºteri economice (!?) numai de ei simþite,

prezentatorii/prezentatoarele rubricilor meteo de pe la cam toate

televiziunile se scuzã în direct cã dau „veºti proaste”: o sã plouã!

ªi încã pe arii extinse, deci ºi la munte ºi la mare ºi ca atare adio

distracþie la acest sfârºit de sãptãmânã. Asta în timp ce pãmântul

este ars de soare ºi recoltele în acest an sunt în mare parte

compromise, în unele zone lipsind chiar apa de bãut pentru oameni

ºi animale. Ploile au sosit în sfârºit ºi încã destul de abundente. Pe

la noi au þinut trei zile (de vineri dimineaþa pânã duminicã seara).

Dar sigur cã nu au influenþat preþurile în târg. Deºi a fost mai plin

de marfã ca pânã acum, totuºi mi s-a pãrut cã în loc sã scadã,

preþurile au crescut. Cartofii, minim 1 leu/kg, roºiile, vinetele,

ardeii graºi: 2 lei/kg. Ardeii kapia roºii: 4,5-5 lei/kg. La fel gogoºarii

roºii care au apãrut acum pentru prima oarã. Mulþi aveau însã

marfã de calitate slabã: mici ºi cu diverse „neconformitãþi”. Acestea

sunt veºtile cu adevãrat proaste, nu-i aºa?

30.08.2015 - De ce se menþin preþurile peste

normalul sezonului?
De-abia azi târgul ºi-a revenit ca înainte de controalele ANAF-

ului. S-au redeschis toate grãtarele, era ºi ceva carne proaspãtã

(?). Legumele de sezon umpleau tarabele sau prelatele aºezate

direct pe pãmânt. Practic, se gãsea aproape orice. Cu o singurã

observaþie: toate scumpe. Kapia ºi gogoºarii roºii: 4,5-4-3 lei/

kg, dupã mãrime. Ardeiul gras, vinetele, morcovii: 2 lei/kg.

Roºiile, frumoase: 2,5 lei/kg. Verdeþuri frumoase: 1 leu/leg. Varza:

1,5 lei/kg. Cartofii, 1 leu/kg. Din cauza manei, care a distrus

roºiile din grãdinã, vom avea sigur în continuare preþuri mari,

rãmânând numai cele din solarii. Negustorii (înþeleºi între ei,

cred!) menþin preþuri mari ca sã nu piardã în caz cã nu-ºi vând

imediat marfa. Perisabilitatea, mai ales a tomatelor, duce la

scãderea preþurilor, deci la pierderi. Producãtorii direcþi, care vin

doar în zi de târg (restul timpului muncind la greu în grãdini) îºi

vând marfa selectând din mers calitatea ºi stabilesc preþul ad-

hoc, ca sã-ºi goleascã stocul. Însã fiecare încearcã diverse trucuri

care sã ascundã anumite defecte. Mã mir cã încã se cumpãrã

marfã de la negustorii ambulanþi de pe stradã (recte þiganii spoitori)

care au cea mai depreciatã marfã, plimbatã în soare toatã ziua ºi

te mai ºi pãcãlesc la cântar. Capcanã de care e bine sã vã feriþi.

Sfatul meu: alegeþi nu numai cu ochii ºi nu vã lãsaþi ademeniþi de

preþurile prea mici.

6.09.2015 – Praful:  musafirul care-ºi lasã

urmele
Toamna calendaristicã a sosit. Septembrie, la început, îºi aratã

darurile grãdinilor ajunse la deplinã maturitate biologicã: legume

ºi zarzavaturi sulemenite în roºu aprins, ascunse printre verdele

crud sau galbenul blând ºi aromitor. Sigur cã e bine cã tarabele

sunt pline ºi preþurile chiar mici. Ba chiar ºi calitatea este

acceptabilã în aceastã zi în care cumpãrãtorii nu s-au prea

înghesuit, având în vedere stocurile rãmase nevândute la aproape

toþi vânzãtorii. Roºii 2,5 lei/kg; vinete 1,5 lei/kg; ardei kapia

roºii 2,5 lei/kg; ardei gras roºu 2 lei/kg; morcovi 2 lei/kg; struguri

3,5 lei/kg; prune grase 2,5 lei/kg. Porumbul 30 lei sacul, iar

grâul 0,9 lei/kg. Deranjul, chiar mare, a venit de la vântul „traistã

goalã” care a bãtut cu putere ºi a ridicat praful gras ºi bogat în

materie organicã, aducându-l în nãrile noastre, scurtând astfel

frumoasa vizitã de lucru. Ploaia nu vine, seceta se menþine ºi

meteorologii spun cã este ultima zi canicularã în sudul pârjolit.

ªi „sperare humanum est”.

13.09.2015 – Þine-o toamnã, tot aºa. Dã-ne ºi

nu ne lua!
Am gãsit un târg supra-aglomerat de cumpãrãtori ºi de

produsele aºteptate ale toamnei: legume, fructe, cereale, carne,

lapte etc. Nu mai vorbesc de calitate: prima. Ploaia abundentã de

vineri a trezit optimismul ºi a grãbit culesul pentru cã grãdinarii

ºtiu cã urmeazã rapid crãparea legumelor ºi evident deprecierea

lor. Dupã asaltul de la prima orã (7:30-10:00) a celor obiºnuiþi sã

fie mereu în faþã ca sã ia ce-i mai bun, sau sã fie siguri cã iau tot

ce ºi-au propus, chiar dacã preþul este cu 30-40% mai mare (l-aº

numi sindromul „disperare antedecembristã”) cam pe la ora 11:00

preþurile s-au micºorat vizibil la aceeaºi calitate. Gogoºari ºi

kapia mari cu 2-2,5 lei/kg; castraveþi: 2 lei/kg; vinete frumoase:

1,5 lei/kg; ardei gras: 1-1,5 lei/kg; ceapã: 2 lei/kg; roºii: 2 lei/kg.

Zacusca este aºadar rezolvatã. Prune: 2,5 lei/kg. Gata ºi gemul.

Ca o micã explicaþie: imperativul verbului a lua din subtitlu se

referã la banii din buzunar pe care ar trebui sã-i chibzuim cu grijã

ca sã ne rãmânã pentru buchetul de flori necesar mâine, când

încep ºcolile.

20.09.2015 – Oboare ºi târguri, ieri ºi azi, cã

mâine nu se ºtie
Din motive personale am lipsit din Bolintin în ziua de târg.

Totuºi, din întâmplare, sâmbãtã 19 septembrie, am trecut

dimineaþa pe lângã târgul din Hunedoara. În goana maºinii am

observat cã era împrejmuit corespunzãtor, suprafaþa interioarã

acoperitã cu griblurã ºi nivelatã, dar nu avea barãci, iar mãrfurile

erau aºezate pe jos. ªi am gândit cã iatã, suntem în România. Ca

la noi (la Bolintin) cam peste tot. Cu acest prilej voi cita dintr-un

dosar (71/1831 de la Arhivele Naþionale, Biroul jud. Ilfov, Fond

Prefectura jud. Ilfov): „Ordinul Marii Vornicii a Treburilor din

Lãuntru în legãturã cu verificarea mãsurilor, cântarelor, balanþelor

folosite de negustorii din judeþ, pecetluirea lor, amenzi aplicate

celor ce vând fãrã a avea cântarele verificate”. Mãsuri dispuse

acum cca 184 de ani. În anul de graþie 2015 nu avem un

regulament de funcþionare care sã impunã obligaþii stricte privind

cântarele ºi mãsurile admise. Fiecare cu al lui, care cum e. La

cereale, dublul decalitru s-a micºorat, astfel cã la porumb sacul,

în loc de 45 de kg, are 38. ª.a.m.d.

27.09.2015 - Policromie pe tarabele

grãdinarilor
În aceastã duminicã a fost cea mai diversã ofertã de legume,

fructe ºi zarzavaturi de pânã acum în 2015. Zi de plinã toamnã.

De la roºul tomatelor ºi ardeilor de toate soiurile la portocaliul

morcovilor, apoi, de la galbenul cepei (de gãtit sau arpagic)

trecând la toate nuanþele de verde (varzã, pepeni de mâncat ºi

murat, pãtrunjel, leuºtean ºi mãrar, ba chiar spanac trufanda de

toamnã). ªi mai era ºi ceva albãstriu – struguri,soiul Coarnã,

parþial copþi sã reziste pânã mai târziu, precum ºi indigoul Muscat-

ului de Hamburg, ori violetul sfeclei. Între ele albul conopidei ºi

cãrãmiziul cartofilor sau combinaþii alb cu verde: þelinã, pãstârnac

ºi pãtrunjel cu frunze. Grãdinarii sosiþi cu atâtea legume ºi

zarzavaturi proaspete i-au fãcut spectatori pe intermediarii cu

marfã amestecatã ºi prãfuitã de atâtea expuneri pe la alte pieþe

(cosmetizatã la maxim). Urmarea acestei abundenþe: preþuri mici,

mai mult decât aº fi crezut. Bãtrânul târg nu se dezminte. Încã ne

oferã surprize plãcute. Preþuri: de la 1 leu/kg (cartofi, pepeni,

ardei gras verde) pânã la 6 lei/kg (spanac ºi struguri Hamburg).

Grosul: 1,5-3 lei/kg. Þine-o tot aºa!

4.10.2015 – Ziua recoltei (pe vechi)
Cândva (nu chiar de mult), în prima duminicã din octombrie,

se serba Ziua Recoltei. Ea coincidea cu belºugul toamnei, când

abundenþa de fructe, legume ºi zarzavaturi umplea tarabele cu

„expoziþii cu vânzare”. Înainte de colectivizare, dupã prima

duminicã din octombrie se începea culesul porumbului. Tradiþii

acum uitate. Dar toamna, la acest moment, îºi aratã dãrnicia

fireascã. Iar târgul este prilejul etalãrii recoltelor sale diverse ºi

mult cãutate. Ca ºi acum o sãptãmânã toþi cumpãrãtorii au avut ce

alege. Relativ ieftin s-a vândut aproape tot ce s-a oferit.

Producãtorii s-au întrecut cu toate sortimentele posibile. Foarte

deranjantã mi s-a pãrut defilarea printre tarabe a câinilor vagabonzi

din cartier ºi a puradeilor de spoitori, de 7-8 ani, cu mucii la nas

(la propriu ºi „la vedere”), cerºind legume, pentru ca bunicile

sau mamele ce-i „supravegheau” sã-ºi umple gratis sacii pentru

sãptãmâna viitoare. Face parte din spectacol. Avem tradiþie,

desigur. Ei au venit tot din Asia ºi-ºi pãstreazã, dupã sute de ani,

„bunele obiceiuri”. ªi cum în ultimii cinci ani copiii spoitorilor

reprezintã majoritatea ºcolarã, ne vom þigãni cu toþii. Mai rãmâne

sã ne pomenim ºi cu ultima hoardã ºi… vai de noi.

11.10.2015 – Zãdãrnicie
Vremea foarte rece (80C), vântul ºi ploaia abundentã au anulat,

fãrã voia nimãnui, desfãºurarea târgului. Pãcat, cã produse ar fi

fost destule (s-a cules din grãdini masiv de teama brumelor).

Rar, dar se mai întâmplã. Nu cã, vorba cuiva “s-a înrãit  lumea”,

cã rea a fost mereu.

EVENIMENT
TOAMNA CULTURALÃ BOLINTINEANÃ 2015
Festivalul cultural al sudului, ajuns la cea de a treia ediþie, îºi dã întâlnire cu bolintinenii în preajma sãrbãtorii Sfântului Dumitru,

patronul spiritual al localitãþii. Activitãþile propuse la aceastã ediþie de cãtre organizator (Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã

Bolintineanu ºi revista Sud) îl au în centru pe poetul Dimitrie Bolintineanu ºi celebreazã emulaþia culturalã sãditã de acesta.

PROGRAM:

23 octombrie 2015

– Slujbã de pomenire a poetului D. Bolintineanu;

– Depunere de flori ºi candele la monumentul poetului;

– Lansarea cãrþii d-lui Stelian Gomboº, Minunat este Dumnezeu;

– Vernisarea expoziþiei Creaþii bolintinene, sub motto-ul De la neolitic la Bolintineanu;

– Inaugurarea sucursalei Bolintin Vale a Centrului de Eticã ºi Strategii (CES), preºedinte Gl. bg. (r) Gheorghe DRAGOMIR

– Europa noastrã? – Dezbatere privind situaþia politicã pe plan mondial ºi european, evoluþii ºi implicaþii în planul politicii interne

ºi externe a României, susþinutã de Gl. bg. (r) Gheorghe Dragomir ºi invitaþii sãi. Invitat special Ioannis Dionysatos (Grecia).

24 octombrie 2015

– Scriitori în vizitã la Bolintineanu – întâlnire cu scriitori contemporani reprezentativi ºi creaþiile lor: Ion Andreiþã, Nicolae Dan

Fruntelatã, Florin Colonaº, Victoria Milescu, Florentin Popescu, Nicolae Scurtu.

Instituþii partenere: Asociaþia „România în lume”, Liceul tehnologic „Dimitrie Bolintineanu”, ªcoala gimnazialã Bolintin Vale,

ªcoala gimnazialã Floreºti-Stoeneºti, Editura RawexComs, Consiliul Local ºi Primãria Bolintin Vale.
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Pledoarie pentru o colecþie de graficã
ARTE PLASTICEARTE PLASTICEARTE PLASTICEARTE PLASTICEARTE PLASTICE

Pentru cel care viziteazã galeriile de artã ale Parisului este uºor

de observat existenþa magazinelor care expun în exclusivitate

lucrãri de graficã, fie cã este vorba despre opere ale francezilor

sau ale strãinilor. Unii galeriºti preferã arta modernã, alþii pe cea

clasicã. Pe simeze îºi gãseºte locul gravurã în variatele forme pe

care aceastã disciplinã artisticã le acoperã, fie creion, pastel, tuº

sau orice altã modalitate aleasã de artistul în cauzã.

Gravura, orice s-ar spune, reprezintã o formã a artelor vizuale

mai greu de asimilat de cãtre privitor, putând fi socotitã ca fiind

mai „rece” în dialogul cu privitorul. Pentru înþelegerea gravurii

sunt necesare fie cunoºtinþe deosebite de artã plasticã, fie un

spirit excepþional dotat, care sesizeazã subtilitãþile acestei specii

de artã.

La noi, în ultimul timp, gravura se practicã într-un accentuat

diminuendo. Pentru practicarea ei, fie cã este vorba despre

xilogravurã, linogravurã, gravuri cu acul pe oþel sau cupru, sau

orice altã varietate, fiind necesare anumite condiþii tehnice. Dacã

pictura se poate face într-un spaþiu improvizat, pentru gravurã

sunt necesare nu numai instalaþii chimice dar ºi mecanice, cum

este presa, utilaj masiv, care ocupã mult spaþiu.

De ce se practicã din ce în ce mai puþin gravura? În primul

rând s-a pierdut tradiþia. Între cele douã rãzboaie mondiale

funcþiona un atelier de gravurã faimos. Este vorba despre atelierul

profesorului Simion Iuca (în strada Iulia Haºdeu), care a fãcut

întradevãr ºcoalã. Pe aici au trecut Lili Pancu, Iulia Simu, Lucia

Cosmescu, soþii Micoº, Wanda Sachelarie, Hortensia

Masichievici, Nuni Dona, Edith Mayer ºi o serie întreagã de alte

talente. Profesorul Iuca avea, de asemenea, un atelier cu o presã

spectaculoasã (aflatã ºi astãzi pe aceeaºi poziþie), în stradela

Termopile, unde aveau loc fructuoase ºedinþe de creaþie, în care

se discutau probleme teoretice, puse în practicã imediat, cu un

eficient rezultat.

A existat apoi un imobil al U.A.P. cu multe ateliere ºi un pod

amenajat pentru expoziþii ºi simpozioane, în strada Drana, dar ºi

acesta e trecut în amintire...

S-au pierdut nenumãrate spaþii ale atelierelor de creaþie, ca ºi

sãli de expoziþie, interesul caselor de licitaþie este foarte scãzut

pentru acest gen minor, care nu oferã satisfacþia profiturilor mari.

Sã fie oare aºa?

Proprietarii de galerii urmeazã aceeaºi cale respingând mai

mult sau mai putin direct, ideea expunerii acestui gen, care are

atâtea subtilitãþi de tehnicã ºi de imagine.

Norocul cel mare este acela cã tezaurele Bibliotecii Academiei

ne bucurã din când în când cu minunãþiile aflate în pãstrare. La

fel ºi Muzeul Naþional de Artã al României, care organizeazã

temeinice expoziþii tematice, aºa cum a fost de curând cea dedicatã

unui cãlãtor strãin, Theodore Valerio, care din notaþiile ºi schiþele

peregrinãrilor pe meleagurile valahe a impregnat plãcile de zinc

ale gravorului cu imagini de la Dunãrea de Jos sau din alte

provincii.

Asistând la aceastã distanþare treptatã a colecþionarilor de arta

gravurii, nu micã mi-a fost mirarea când, invitat fiind sã vizitez

un spaþiu instituþional privat, unde aflasem cã se gãsesc ceva

lucrãri de artã din domeniu, m-am întâlnit cu o sumedenie de

lucrãri ºi cu o cohortã de graficieni ai ultimei jumãtãþi de veac.

De la etajul al ºaptelea al unui edificiu aflat pe malul dâmboviþean

al Cotrocenilor, cu o minunatã perspectivã asupra cartierului, dar

ºi asupra celui învecinat al Grozãveºtilor, m-am trezit într-o incintã

elegantã, a unui birou de avocat, veritabilã galerie de artã.

Ocupând o suprafaþã de peste cinci sute de metri pãtraþi,

societatea cu 25 de avocaþi a domnului George ªerban, are în

momentul de faþã, prin voinþa proprietarului, un rol dublu: juridic

ºi în egalã mãsurã artistic.

Sunt condus cu multã amabilitate prin labirintul de camere ºi

culoare, în care fiecare perete este înnobilat cu lucrãri de graficã.

Fiecare lucrare este înrãmatã cu grijã, observându-se dorinþa de

a fi cât mai bine pusã în valoare. Cu o infinitã rãbdare, gazda care

conduce aceastã solidã întreprindere îmi dã detalii despre opere

ºi despre artiºti. Deºi, fapt evident, este un om cu o agendã

încãrcatã, gãseºte timpul necesar de a se ocupa cu toatã atenþia de

vizitatori. Îmi spune cã este bucuros de oaspeþi. Mi se destãinuie

cã prin artã se destinde în cel mai fericit mod. Confortul oferit de

artã îi sporeºte capacitatea de travaliu în munca juridicã.

Permanent preocupat de ridicarea nivelului activitãþii firmei, este

în acelaºi timp mereu atent la creºterea calitativã a colecþiei de

graficã.

Vorbeºte cu mult elan despre tinerii din firmã, pe care-i laudã

ºi este foarte mulþumit de aceºtia care, la rându-le, dovedesc

multã ambiþie profesionala. Între salariaþi se aflã ºi cei doi fii,

gemenii Bogdan ºi Alexandru, care-ºi urmeazã pãrintele în carierã,

dar care încep sã fie din ce în ce mai interesaþi ºi de fenomenul

artistic. Dragostea filialã ºi-o extinde ºi la suflarea juvenilã a

firmei ºi-mi exprimã opinia cã toþi membrii acestei „familii

juridice” au început sa fie încântaþi de mediul în care lucreazã,

exprimându-ºi cu timiditate pãrerile, dar participând cu mult

entuziasm când o piesã nouã poposeºte pe simeza vreunei

încãperi.

Pe sutele de metri ai pereþilor, astãzi, lucrãrile nu mai au loc.

Daca ne gândim cã în urmã cu un numãr de ani avocatul ªerban,

în efortul sãu de a crea un mediu ambiental cât mai prietenos

cabinetului sãu avocaþial, încadra reproduceri tipografice ale

marilor maeºtri, iar astãzi tinde sã-ºi extindã sfera preocupãrilor

de pasionat de graficã cãtre începutul secolului al douãzecelea,

ne dãm seama, cu uºurinþã de saltul calitativ realizat, mãrturie a

unei pasionate atracþii cãtre ce înseamnã fenomenul artistic.

O îmbinare fericitã, pe diversele panouri generoase oferite de

pereþii vopsiþi cu o nuanþã deschisã, o legãturã artisticã între

generaþii, delectându-þi privirea cu operele în varii tehnici ºi într-

o bogãtie de tematici, abordate grafic, pictural sau sculptural. În

aceastã efervescenþã compoziþionalã întâlnim lucrãrile lui Vasiel

Kazar, Florin Cimbozaru, Gheorghe Leolea, Wanda Sachelarie-

Vladimirescu, Paula Ribariu, Aurel Cojan, Vladimir ªetran, Alin

Gheorghiu, ªtefan Pelmuº, Liviu Stoicoviciu, Vasile Tolan, Mircea

Dumitrescu, Nicolae Sãftoiu, Ion Pacea, Vasile Anghelache, Ion

Athanasiu-Delamare, Vasile Gorduz, Gh. Apostu, Ion Iancuþ,

Florin COLONAª

Aurel Bulacu - Peisaj, 1976

Corneliu Vasilescu

Vasile Grigore, Paul Gherasim, Gh. Iliescu-Cãlineºti, Florin

Mitroi, Mircea Roman, Corneliu Vasilescu, pentru a aminti doar

câteva nume din impresionantul repertoriu pe care-l poartã

simezele.

Ceea ce este remarcabil la acest personaj ocupat ºi solicitat în

meseria sa, este entuziasmul de a descoperi noi artiºti, ca ºi

bucuria juvenilã de a cerceta ºi a fundamenta ceea ce a aflat nou.

Existã ºi o disponibilitate în a sprijini pe alþii, ceea ce trebuie

sã recunoaºtem este o trãsãturã nobilã pentru un colecþionar, care

în general are o tendinþã egolatricã. De asemenea notabilã ºi

totodatã nobilã atenþia domnului George ªerban faþã de studenþii

de la Universitatea de Artã, creînd câte un post, remunerat

onorabil, pentru fiºarea lucrãrilor din incinta istituþiei pe care o

pãstoreºte.

Ardenta pasiune „de facto” a lui George ªerban pentru artã se

transformã într-o înflãcãratã ºi veritabilã pledoarie pentru arta de

calitate.

[Imaginile care ilustreazã acest articol provin din „Colecþia de

artã contemporanã avocat George ªerban”]

Dan Erceanu - Gravurã, 1985

Florin Mitroi - Personaj, 1986


