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20 DE  ANI  DE  APARIÞIE
La mulþi ani, Sud!

Programul manifestãrilor în pagina 17

paginile 9-11

Fãnus Neagu,

Revista Sud împlineºte, când

soarele intrã în declin, spre iarnã,

raza de cãldurã menitã sã þinã

treaz spiritul unui neam de oameni

frumoºi. Sudul României, adicã

miezul ei de pâine dulce, de Argeº

ºi Dunãre, îºi trimite, prin oamenii

lui de carte, mireasma grâului, a

ierburilor ºi a gorganelor cu

cimbru, turme ºi herghelii spre

toate unghiurile Þãrii.

Mã bucur sã o ºtiu plinã de

gânduri curate în dulcea tainã a

colindelor.

La mulþi ani!

Lia-Maria ºi Ion Andreiþã: „…revistei noastre dragi, Sud

– vechea urare academicã: Vivat! Crescat! Floreat!”

Luminiþa Cornea: „20 de ani! Mult? Puþin? Pentru o

revistã ce apare în provincie este foarte mult. Din suflet ºi

cu toatã dragostea, felicitãm colectivul de redacþie ºi pe

toþi cei ce au contribuit la dãinuirea ei în cultura româneascã.

Mult ºi deplin succes în continuare! La mulþi ºi rodnici

ani!”

Gheorghe Dragomir: „La mulþi ºi fructuoºi ani dragi

colaboratori ºi truditori ai revistei Sud!”

Nicolae Dan Fruntelatã: „Vã urez La Mulþi Ani, vã rog

sã pãstraþi revista Sud ca ºi când, ca ºi cum de asta ar

depinde continuitatea noastrã!”

Victoria Milescu: „Fie ca steaua Sud-ului sã-i lumineze

pe cei ce citesc, pe cei ce lucreazã întru buna ºi dreapta

alcãtuire a revistei încã mulþi, mulþi ani de acum înainte.”

Nicolae Scurtu: „În rãstimpul celor patru luºtri de

existenþã, revista Sud adunã în paginile ei un impresionat

numãr de poeþi, prozatori, istorici ºi critici literari, eseiºti,

istorici, traducãtori ºi memorialiºti, care s-au impus prin

contribuþiile lor.”

Liviu Ioan Stoiciu: „Felicitãri autoritãþilor din Bolintin

Vale pentru susþinerea apariþiei revistei de culturã Sud!

Istoria le va fi recunoscãtoare…”

Ion C. ªtefan: „…Sud – întrupare de luminã ºi creaþie,

curcubeu înãlþat peste timp ºi spaþiu, zbor prelung spre

împlinirile dorite, care ne vor purta mai departe!”

Daniel Trãistaru, primarul oraºului Bolintin Vale:

„…urãm „La mulþi ani” ºi o activitate cât mai lungã

Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu

ºi revistei Sud.”

Pe 5 octombrie 1996 era publicat primul numãr al revistei noastre. În primãvara acelui an, un grup de bolintineni,

la îndemnul publicistului Constantin Carbarãu iniþiau revigorarea vieþii culturale locale. Vânzoleala postdecembristã

se calmase, iar oamenii simþeau iarãºi nevoia unor produse culturale personalizate, autohtone. Se reînnoda astfel o

veche ºi bogatã tradiþie, ce crease în timp niºte „consumatori” exigenþi ºi mândri de zestrea lor. Steagul ridicat de

poetul Bolintineanu trebuia menþinut la înãlþime, iar principalul efect al acelei miºcãri a fost revista Sud.

Au trecut de atunci douã decenii ºi-am fost întrebat care ar fi secretul longevitãþii unei publicaþii mici, mai mult

locale decât naþionale, cu resurse, prin forþa împrejurãrilor, limitate? Ce a putut sã þinã în viaþã un asemenea

proiect, în vreme ce altele, plecate la drum cu o înzestrare superioarã, au eºuat.

O explicaþie este aceea cã Sud-ul este o revistã „fãcutã din oameni”, în care legãturile sentimentale trec dincolo

de buche, rãzbat cuprinsul paginilor ºi leagã prietenii indestructibile. Cititorii ºi autorii au urzit o strânsã familie

intelectualã, care face ca tirajul revistei sã se epuizeze la fiecare numãr, semn cã Sud-ul nu trãieºte degeaba.

Pentru noi, mica lume bolintineanã, în urmã cu douãzeci de ani a avut loc un eveniment dintre cele care

marcheazã o epocã. Acum, suntem datori cu o împrospãtare spiritualã care sã þinã cel puþin încã douãzeci. Sã luãm

energiile cele bune din fiecare ºi sã le unim întru propãºirea culturii române, a valorilor noastre identitare ºi a

bãtrânului Bolintin, în cele din urmã.

La mulþi ani, Sud!
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Nicolae Dan Fruntelatã, Târziu, ploierul, Bucureºti,

Editura Semne, 2016. Prin cartea aceasta de poeme târzii mã

întorc la mine acasã, la gustul laptelui matern, la aerul cu miros

de pelin, de oman, de iarbã tãiatã prima oarã de coasa amintirii.

În opriºoarele unde cântã prigoriile verii, în satul meu de oameni

strini, adica pierduþi pentru totdeauna, dar pãstraþi de cuvintele

repezi, în Sudul meu cald ºi bun ca o pâine fãcutã în þãst de

bunica limbii mele române, Constandina, de tot ce-am fost cât

am fost, de tot ce-am iubit.

Nicolae Scurtu, Al. Hanþã – repere pentru o biografie,

Bucureºti, Editura Ars Docendi, 2016. În cartea aceasta,

singularã în felul ei, mi-am propus sã recuperez, sã reactualizez,

sã decriptez ºi sã restitui câteva dintre mãrturiile scriptice ºi

iconografice privitoare la itinerarul unui intelectual care a

parcurs un timp nu tocmai prielnic reflecþiei ºi artei.

ªtefan Andreescu, Medievale, Brãila, Editura Istros, 2016.

În douã din cele trei regiuni istorice care intrã în componenþa

României de astãzi, anume în cele situate în afara arcului munþilor

Carpaþi, în veacul al XIV-lea s-a petrecut un fenomen politic

major: formarea a douã state româneºti, Þara Româneascã ºi

Moldova. Ultimele apãrute pe harta Europei Orientale, aceste

entitãþi statale au dat dovadã, în schimb, de o vitalitate

excepþionalã, supravieþuind neîntrerupt vreme de cinci secole,

pânã la unirea lor în anul 1859, unire care a pus bazele

Românieie moderne.

Imaginile provin din colecþia Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu

Gheorghe Dragomir, Ghid de iniþiere pentru omul de

stat. Vol. 1: Din tainele politicii ºi ocultismului, Oneºti,

Editura Magic Print, 2016. Ne vom referi în cuprinsul lucrãrii

ºi la unele probleme care frãmântã omenirea în zilele noastre,

ca de pildã: sãrãcia, inegalitatea socialã, discriminarea,

schimbãrile climatice, rãzboiul apei, hranei, fundamentalismul

religios, terorismul, rãzboiul monedelor, viitorul UE ºi al statelor

nationale, viitorul instituþiilor cu vocaþie regionalã, modelul de

guvernanþã viitoare, economia socialã, viitorul educaþiei în

globalizare, ocultism ºi politicã, sociologia noologicã (care este

de fapt ordinea socialã a societãþii) etc.

Festivalul Toamna Culturalã Bolintineanã,
octombrie 2013

Festivalul “D. Bolintineanu”, octombrie 2005

Coroborând informaþiile primite  pe cãile audio-vizualului, astãzi, când în toatã

 lumea fondurile alocate culturii scad vãzând cu ochii, constatãm cã aºezãmintele

care sprijinã în mod constant creaþia sunt, de câteva decenii încoace, mãnãstirile. Cu

mijloacele lor, niciodatã îndestulãtoare, acestea alocã spaþii, creazã condiþii ºi pun la

dispoziþie cazarea artiºtilor organizaþi, la rândul lor, în tabere de creaþie.

Ne amintim, bunãoarã, cã Tabãra de sculpturã de la Mãgura Buzãului a fost sprijinitã

în sensul amintit de cãtre Mãnãstirea Ciolanu, aflatã în aceleaºi frumoase poieni în

care astãzi peste o sutã ºi ºaizeci de monumente în piatrã vorbesc celor care trec pe

acolo (turiºti strãini, dar ºi români care vor sã pãtrundã în universul artelor eternizate

în piatrã) despre talentul românilor ºi despre apetitul lor de a figura mituri, legende,

personalitãþi istorice, în fine simboluri ale culturii ºi istoriei naþionale.

Tot ce aþi citit pânã aci nu se vrea a fi altceva decât o foarte scurtã introducere la un

fapt petrecut de curând la vestita mãnãstire Dervent din Dobrogea, un loc al cãrui

destin este strâns legat de primii creºtini, de patru martiri ai ortodoxismului, în memoria

cãrora a fost ridicat lãcaºul cu pricina ºi care adãposteºte, între altele, douã cruci

dezgropate odinioarã din pãmânt ºi fãcãtoare de minuni, cum, la fel, fãcãtoare de

minuni este ºi icoana Maicii Domnul din biserica mãnãstirii. La câteva sute de metri

de lãcaº un „izvor al tãmãduirii” susurã lin pentru ostoirea setei celor ce poposesc

aici.

Faptul petrecut de curând se cheamã „Tabãra de creaþie – picturã”, ajunsã în acest

an la a IX-a sa ediþie (desfãºuratã în perioade 19-29 septembrie 2016). O ediþie la care

au participat artiºti din þarã, dar ºi din Republica Moldova ºi Bulgaria. Ei sunt
:
 monah

Efrem, Elena Martinov, Horia Fãrcãºiu, Imola Feldberg Popescu, Iordan Kissiov, Iuliana

Popescu, Liviu ªoptelea, Mihaela Onesa, Mircea Costea, Nicoleta Drãgan, Paula

Lupaºcu, Teodor Macri, Vasile Jurje ºi Vlad Tabac. La finele taberei s-a organizat ºi o

expoziþie, onoratã, între alþii ºi de prezenþa I.P.S. Teodosie, arhiepiscopul Tomisului.

ªi tot ca în ediþiile anterioare, manifestarea respectivã a fost gânditã pe o anume temã

„localã”: „Dunãrea ºi Dobrogea creºtinã”. Proiectul a fost iniþiat de mãnãstirea gazdã

ºi coordonatã de criticul de artã Alice Dinculescu ºi de cãtre stareþul anhimandrit

Andrei Tudor.

Aºadar, mai trebuie spus cã Mãnãstirea Dervent ºi-a creat un nume nu numai în viaþa

religioasã, ci ºi în cea a artei. Astfel, parcul din jurul bisericii, ca ºi aleea ce duce la

izvorul amintit, este astãzi împodobit cu statui în piatrã – ºi ele un „rod” al unei tabere

din urmã cu mai mulþi  ani. Toate acestea conferã locului o marcã ºi  un farmec aparte.

Probabil cã ºi în alte locuri din þarã mai existã lãcaºuri bisericeºti ºi monahale

receptive la fenomenul artistic ºi la creaþie, însã ceea ce am putut vedea la Dervent mi

s-a pãrut, dincolo de valoarea propriu-zisã a lucrãrilor (care au intrat în patrimoniul

mãnãstirii ºi vor vorbi, prin expoziþiile din viitor despre locul ºi rolul aºezãmântului

în viaþa culturalã a þãrii) simbolic. Simbolic atât pentru cei ce au conceput proiectul,

cât ºi pentru cei care i-au dat viaþã în aceste vremuri neprielnice culturii în general.

Vremuri tulburi în care, iatã, mai existã concetãþeni ai noºtri care trãiesc sentimentul

perenitãþii spiritului întruchipat în opere de artã. Lucru mare, mai ales dacã privim în

jurul nostru ºi observãm cum politicul, demagogia, fariseismul ºi minciuna maculeazã

partea frumoasã din sufletul celor mai mulþi dintre noi.

Arta, cum bine ºi exact se ºtie, depãºeºte efemerul, transcende unele timpuri ºi

frãmântãri sociale ºi are darul de a vorbi viitorului prin imagini.

Cinste celor care înþeleg toate acestea ºi se pun în slujba frumosului!

Am citit despre...

Arta contemporanã în

mãnãstirile româneºti
Florentin POPESCU

Festivalul “D. Bolintineanu”, octombrie 2010
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SUD, PÂNÃ LA CAPÃT

O bunã parte din istoria lumii este istoria Puterii. Din vremurile

vechi ºi pânã azi nu s-a schimbat nimic în anatomia Puterii.

Orgoliul de a stãpâni, de a conduce numai dupã regulile tale,

senzaþia îmbãtãtoare cã eºti asemeni zeilor. Puþini, îngrozitor de

puþini dintre cei care au cucerit ori au primit Puterea s-au gândit

la oameni, la mai binele lor.

A fost gândul sãlbatic – atunci când ai primit buzduganul de

conducãtor – cã ai devenit cel mai înþelept, de fapt, singurul

înþelept, demenþa cã doar tu faci istoria, aºa cum vrei, aºa cum

crezi.

ªi, Doamne, câþi cavaleri ai Puterii au plãtit cu viaþa, cu uriaºul

dispreþ al neamurilor, aceste porniri venind parcã din tenebrele

fiinþei umane!

În vremea noastrã, Puterea nu e socialistã ori capitalistã, nu

existã graniþe clare între dictatura roºie ºi cea albã, democraticã,

s-ar spune. Forme, forme, atât, efectul este acela al biciului pe

care pielea lumii însângeratã mereu îl simte ca pe o pedeapsã

nemeritatã.

Spune un scriitor în jurnalul lui: Orice Putere este de dreapta

- la stânga nu rãmân decât vãduvele, sãrmanii ... ºi cãrturarii

de tipul tãu.

Reiau ºi, dacã mi-e permis ºi îmi este pentru cã legea folclorului

e expresia libertãþii totale, o sã-l continui.

Se spune cã primul socialist a fost Columb. Când a plecat,

habar nu avea încotro se duce - când a sosit, habar nu avea

unde este, iar când s-a întors, habar nu avea pe unde a umblat.

ªi toate acestea cu bani împrumutaþi. Bancul l-a preluat I.D.

Sârbu dintr-o gazetã germanã. Aº vrea, acum, dupã experienþa

directã a peste douãzeci de ani de nouã democraþie, de tip european

ºi nu numai, sã-l întregesc.

Da, dar ºi primul capitalist a fost tot Columb. A plecat într-o

lume despre care habar nu avea unde este, dar i-a impus limba

ºi credinþa lui, cu sabia care, e drept, avea mânerul în formã de

cruce. A investit, generos, dar tot din aurul celor cuceriþi; când s-

a întors cu corãbiile pline de aur i-a fãcut ultrabogaþi pe stãpânii

lui. Tot cu bani împrumutaþi ºi care nu se vor da înapoi niciodatã!

Cu atât mai mult cu cât legea nescrisã „sã nu mã întrebi niciodatã

cum am fãcut primele milioane” s-a respectat cu sfinþenie.

Vedeþi ce uºor putem explica o bunã parte din doctrina puterii

în lumea noastrã? Îi dãm un nume, Columb, în acest caz, ºi ne

facem toate jocurile ºi interesele.

Camus spune cã puterea este o curvã cãlãrind o fiarã. Cred

cã asta e definiþia supremã. ªi, totuºi, de ce atâþia oameni, unii

chiar inteligenþi, chiar cu multe resurse de omenie, nu-ºi pot

refuza acest tip de beþie?

Nu cred, nu mai cred cã asta are vreo legãturã cu o doctrinã, cu

o credinþã, cu o chemare. Ci cred cã aceasta este, dacã vreþi,

boala supremã a istoriei omeneºti, cancerul care a ros atâtea

speranþe ºi frumuseþi ale vieþii (îngrozitor de scurte) a unor

popoare, a unor continente întregi.

Am trecut, în viaþa mea de gazetar ºi scriitor, pe lângã mulþi

dintre cei atinºi de aceastã boalã. Nu vorbesc despre cei mititei

care se autoiluzioneazã cã sunt puternici, ei fiind niºte nimicuri

umblãtoare. Ci despre mai marii unor þãri.

Despre Gheorghiu-Dej, cel care-a bãgat spaima-n burgheji,

ceferistul bonom, omul care a avut într-un final curajul sã se batã

cu agenþii Cominternului, sã înlãture din Sfânta Treime (Ana,

Luca ºi cu Dej) pe primii doi, alogeni ºi internaþionaliºti, sã-l

convingã pe vicleanul ucrainean Nikita Hruºciov sã-ºi retragã

trupele din România, omul care, însã, iatã perversiunea puterii, a

patronat Canalul ºi închisorile politice nimicitoare de la Sighet,

Aiud, Piteºti, Poarta Albã, unde s-a stins elita unei þãri, dar ºi

judecata strâmbã ºi ticãloasã a unui veritabil naþionalist comunist,

Lucreþiu Pãtrãºcanu. Eu l-am vãzut de aproape pe Dej în primãvara

lui 1965, pe catafalc, am stat la o coadã interminabilã sã-l vãd,

aveam 19 ani ºi nu credeam cã un mit al puterii poate sã moarã.

L-am vãzut apoi pe Ceauºescu, tânãrul politician, fost cizmar,

fost ilegalist, urcând pe bolta politicii româneºti. Agitând steagul

independenþei, transformându-l într-o cauzã pentru care a avut

alãturi întreaga naþiune românã, l-am vãzut apoi prãbuºindu-se

în propriile complexe ºi neputinþe ºi neîncrederi, devenind, el, ce

fusese o emblemã a nealiniaþilor lumii, un negociator de geniu al

marilor probleme ale pãcii ºi rãzboiului, un apãrãtor fanatic al

unei cauze în care nu mai credea nimeni, un opresor al poporului

sãu, un supus al soþiei sale pe care atât a iubit-o încât i-a adorat

ºi rãutatea prosteascã ºi ranchiunele ºi limitele.

L-am vãzut cãzând sub gloanþe la Târgoviºte, cântând, cu

ochii mari ºi uluiþi sub borul cãciulii de astrahan, neînþelegând

de ce nu-l salveazã poporul lui, muncitorii lui.

L-am vãzut pe Gaddafi, colonelul, la Tripoli, în zilele lui de

glorie, de mare dictator al Libiei, inspiratorul jihadului, cel pe

care poporul sãu pãrea cã-l urmeazã orbeºte într-o cruciadã

împotriva diavolului american cu care el semnase, însã, un pact

al petrolului, l-am vãzut apoi la televizor, cum dispare din istorie.

L-am vãzut pe Fidel Castro atunci când a venit la Bucureºti,

eram tânãr gazetar, el era un nonconformist, un simbol al luptei

antiamericane, jucând baschet pe terenul Politehnicii din

Bucureºti, sub privirile uluite ale lui Ceauºescu ºi ale securiºtilor

din gardã. L-am vãzut, apoi, în emisiunile despre un om bãtrân ºi

bolnav, fugit din orizontul puterii, într-o þarã care dansase dement

sub discursurile lui de mare lider: Cuba, si / Yankeii - no!

I-am vãzut pe catafalc pe Brejnev, pe Andropov, pe Cernenko,

în acel amurg al lagãrului socialist.

Am vãzut înmormântarea lui Mitterand, marele lider european

care voia sã reîmpartã Europa (inclusiv România, prin atribuirea

Transilvaniei amicilor unguri).

Puterea moare urât, chiar dacã uneori e aºezatã pe afet de tun

ºi învelitã într-un steag pe care nu l-a mai reprezentat. Dar renaºte

de fiecare datã, multiplicat, sub alte chipuri, sub alte lozinci

nesimþite, sub alte speranþe semãnate ºi trãdate.

Puterea, acest cancer al lumii noastre

Care este, în ultimele decenii, Puterea þãrii mele?

Un om care, se pare, la momentul respectiv era singurul ce

putea asigura o relativã linºte pentru þarã. Cã el a fost „influenþat”

(Doamne, ce verb blând ºi neutru!) de unii ºi mai ales de alþii, cã

ºi-a alãturat niºte indivizi stranii, asta e o problemã care þine de,

cum spunea el însuºi, meandrele concretului.

El n-a fãcut mai rãu decât putea face, el are, nu exclusiv, meritul

cã n-a permis ca þara asta unificatã cu sânge ºi cu geniu istoric, sã

fie transformatã într-o tablã de ºah a seniorilor rãzboiului, o

Iugoslavie avant la lettre. Încolo, Dumnezeu cu mila, Dumnezeu

cu noi, cei care-am suportat capitalismul nebun, neocomunismul

fãcut de cei mai mediocri comuniºti, presiunea celor care ne-au

tratat ca pe o cuvenitã colonie.

Moare cine vrea, se-mbogãþeºte cine poate! Iatã morala unui

timp amoral, perpetuat de scurta domnie a unui profesor distrat

care ºi-a închipuit cã e un Cuza sau un Iorga, dar el era un Escu

oarecare, apoi de un satrap local, cel mai mediocru dintre toþi, dar

cel mai abil dintre toþi, un capitano de barcuccia, cum zic italienii,

în ale cãrui mãruntaie se nãºteau ambiþii de amiral. Ce sã zici, ce

sã faci? Într-o lume în care un caporal evreu ajunge împãrat

arian, un ucenic cizmar umil, cârmaciul unei þãri multilaterale, de

ce n-ar putea bãrbatul predestinat sã încalece gloaba româneascã?

ªi cine ºtie ce-o mai urma, cine-o aºtepta la rând?

Iatã cã a venit deja în Deal, Marele Mut, bolborosind silabe

rare, aproape neinteligibile, având el impresia cã noi suntem o

clasã de repetenþi pe care trebuie sã-i înveþi Legea conservãrii

energiei ºi prostiei omeneºti, în timp cel el slujeºte pas cu pas,

începând cu primul pas, ºi pânã la apropiatul pas parol, interesele

altora ºi mai ales pe cele ale familiei lui.

Puterea - o curvã cãlãrind o fiarã. Dacã tu o iei de nevastã ai

parte de nebãnuite perversiuni, dar ºi de neaºteptate trãdãri. Spune

zicala: Curva-i curvã pânã moare. Dar tu trãieºti cu ea, deci

trebuie s-o accepþi cu totul.

Darã noi, noi, capetele de locuitor, prostimea care se lasã

condusã, cãlãritã adicã, noi ce sã mai aºteptãm?

Nimic – spuse oracolul ºi se întoarse cu faþa de la lume. Valorile

primordiale ale lumii noastre, înainte de marea revoluþie din

decembrie, au fost Foamea, Frigul ºi Frica. Cei trei F. Nu cumva

ºi acum sunt tot ele? Când cresc bezmetic preþurile la mâncarea

de orice fel, la cãldurã ºi la luminã, când orice telefon, orice gând,

orice vis îþi poate fi ascultat sau vizionat, nu cumva marile valori

sunt aceleaºi?

Oare ce ne mai poate elibera?

Tot o Putere, nouã ºi tânãrã, neconºtientã de sine. Dar oare

poate exista aºa ceva? Dar oare ce se va întâmpla când ºi acea

Putere va deveni conºtientã de absolutul ei?

Bezmetic ºi iraþional, totul se repetã...

Nicolae Dan FRUNTELATÃ

TABLETE

FIECARE OM ÎªI ARE ADEVÃRUL LUI

Ion C. ªTEFAN

AUTOIDENTIFICAREA CELOR

DE-O SEAMÃ CU TINE

Existã adevãruri general valabile, pe care le recunoaºte toatã lumea: cel cosmic,

biologic, fizic, chimic ºi, mai ales, cel de facturã spiritualã.

În schimb, referindu-ne la cele umane (în individualitatea specificã), vom constata

cã ele sunt diferite deoarece fiecare om îºi are adevãrul lui.

Uneori, aceste diferenþieri nu sunt dezvãluite, dar fiecare dintre noi acþionãm în

virtutea lor. Existã o motivaþie intimã, care ne determinã sã procedãm într-un fel sau

altul.

Avem un bagaj bogat de cunoºtinþe, de lecturi, de experienþe, de concluzii. Ele

acþioneazã ca un conglomerat multiplu, din care extragem adevãrul personal.

Câteodatã nu ne putem explica reacþia unui om în faþa unei situaþii deosebite,

dacã

nu-i cunoaºtem adevãrul personal.

De aceea e bine sã nu ne grãbim cu luarea unei hotãrâri, orientarea atitudinii

pozitive sau negative asupra unei persoane, pânã nu cãutãm sã înþelegem motivaþia

faptelor sale determinate de acel adevãr personal.

Pentru punerea în rezonanþã cu cei asemenea þie, presupun cã þi-ai recunoscut

anumite calitãþi: eºti un om cult, rafinat ºi inteligent, crezi cã ai un comportament

civilizat ºi îndatoritor cu toþi cei din jurul tãu.

S-ar putea spune cã pari agreabil ºi primitor, cã ai un suflet deschis ºi sincer.

De aceea, þi-ai dori sã ai în jur oameni asemenea þie.

Autoidentificarea celor de-o seamã cu tine se face în mod treptat, printr-o mai

mare cunoaºtere ºi apropiere, prin comunicare autenticã ºi complexã, prin stabilirea

unor practice comune.

Regreþi adeseori cã, în jurul tãu, gãseºti oameni atât de diverºi dintre care unii nu

prezintã nici un fel de elevare moralã, nu manifestã nici un gest de înaintare în

cunoaºtere.

Pe când cei de-o seamã cu tine par altfel de fiinþe, aºa cum ºi tu le pari lor deosebit,

încât apropierea pare posibilã, cu sufletul deschis, pe linia unei înþelegeri de tip

empatic.
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Ion Andreitã,

Jurnal, pur ºi simplu

Filofteea Barbu

Stoian ºi generaþia

Nicolae Labiº

Doamna Filofteea Barbu

Stoian scrie, sub sunetul aceluiaºi

diapazon, ºi poezie ºi prozã – cu acelaºi de netãgãduit talent. ªi

în pofida unor posibile, superficiale, interpretãri de poetã

luptãtoare a cetãþii, ea rãmâne, alãturi de generaþia sa, în amplul

flux al romantismului înnoitor de dupã „obsedantul deceniu” –

ºi al lirismului esenian, din gheizerul cãruia sorbiserã cam toþi.

Chiar dacã, vorba poetei, „gestul lui Esenin, din ultima clipã, /

nu îl iau în seamã”; acest gest l-a dus pânã la capãt Labiº,

deschizãtorul generaþiei. ªi tot astfel când, într-o frumoasã poezie

patrioticã, încãrcatã de sentimente severe ºi imprecaþii fireºti, ea

conchide: „Cine ne învârte pe o roatã mare? Cine / vegheazã

umerii de þarã? / Cu nerãbdare, poporul aºteaptã altã rânduialã.

/ Istorie, Istorie rãzbunãtoare! / Fãrã apãrare, noi vorbim de

þarã…”. Aceste exemple nu fac decât s-o situeze în contextul

mai larg al aceloraºi visãtori cu ochii mai mult sau mai puþin

deschiºi. Locul specific al scriitoarei Filofteea Barbu Stoian, în

perimetrul estetic al timpului sãu, este – aºa cum observã ºi

Florentin Popescu în prefaþa la volumul de poeme Umbre pe

scrisori (Editura Artemis, Bucureºti, 2014) – acela al „unei

tristeþi metafizice”.

Nãscutã în Dobrogea, alãturi de Marea cea Mare („în familie

de þãrani înstãriþi, locuitori în Sandu Aldea, judeþul Caliacra”) –

marea îi este/rãmâne o bogatã sursã de inspiraþie: „Vara dilatã

timp de muncã / ºi de vacanþã. / Lumina solarã dã culoare de

grâu copt, / bucurie-n suflet, bucurie-n corp. / ªi-n furtunã-mi

place: cu talazuri / mari peste digul de la far. / Apa-n rãzvrãtire,

cu duºmãnie, / zdrobeºte scoici, le preface în nisip” (Graniþa de

mare); „Vijelie, vârtej, lotci negre / se izbesc de mal. / Unde sã

mã duc? / Stau pe loc, furtuna s-o înfrunt” (Furtunã pe ghiol)

– ºi, întrebare (de Pytia) fãrã rãspuns, chiar ºi pentru un om al

mãrii: „De unde sã ºtiu / când se supãrã Neptun / ºi tulburã ape

/ la mal de Tomis?” (În acvamarin) – cu rãspunsul, poate, doar

în acea tristeþe metafizicã.

Alte poezii, alte teme de meditaþie – mai mult sau mai puþin

metafizicã, precum în acest delicat pastel intim: „Tremurã pe crengi

lumina-nserãrii / în parcul lui Ioanid. // Cu paºi mãrunþi rãscolesc

frunziº / cu sunet de aramã. // Pe iarba uscatã stau rãsturnate /

douã cãni de lut. // Cine s-a supãrat ºi n-a bãut?… (Viscoliri de

frunze). Nostalgia îºi gãseºte cuib potrivit în „cartierul patriarhal”

din poezia Memorie în circuit: „Cartier patriarhal, ordine veche,

/ drumuri rãsucite: Viitorului, Italianã, / Icoanei…

Cartier patriarhal, ordine nouã, / iedera urcã la etaju-ntâi ºi

aud / râs întrerupt, glas cunoscut, / clinchet de clopoþei. De ce

mã-nfior?”. Pastelul intim, înfierbântat ºi cu o halucinantã

panoramã a pasiunii „la prima iubire”, din poezia „Eros irascibil”,

se domoleºte duios în mrejele unor Anotimpuri interioare:

„Nopþi albe, pãtrar de lunã. / În tãcere scriem despre viaþã sau /

vorbim prea mult, / plictisim pe unii cu vreo povaþã / cu pronume-

aton în acuzativ. / Cui îi pasã de altul? // Prin imperiul alb, /

mergem agale, prindem / cu privirea, fãrã lentile,/ lumina divinã,

/ ascundem în noi atomi / de iubire, serbãm / la clubul senectuþii

/ doar în cânt ºi poezie”.

La aceastã vârstã (poeta a trecut, recent, pârleazul celor 80 de

ani) poezia doamnei Filofteea Barbu Stoian a cãpãtat idei ºi

sonoritãþi grave, abilitãþi stilistice deosebite. Aºa-zisele False

întrebãri sunt, de fapt, niºte poeme într-un vers, cu întrebãri

uneori retorice, alteori penetrant-filozofice. Iatã câteva: „Cum sunã

un ceas norocos?”; „Numai actorii fac repetiþii pentru Te iubesc?”;

„Când vom coborî dealul, vom fi tot îndrãgostiþi?”; „Pe zãpada

proaspãtã se vede bine umbra lui Dumnezeu?”; „De prea mult

zbor, aripi se frâng?”. Ca într-un cor antic, poeta boceºte destinul

unui vieþi în amplul poem Scurt letopiseþ sau buletin de stare

civilã ºi de sãnãtate. Din punct de vedere al virtuozitãþii stilistice,

este de remarcat poezia Bioritmuri sezoniere – fãrã verbe – în

care, patru strofe ample dense, vitale aspecte de viaþã sunt

dezbãtute/comentate fãrã a fi folosit nici un verb.

În ceea ce priveºte proza, am în faþã volumul Autografe în

acvaforte – „eseuri memorialistice, articole, dedicaþii” – Editura

Semne, Bucureºti, 2005. ªtiu cã „examenul” ºi l-a trecut (cu

brio!) cu volumul de schiþe ºi nuvele „Liniºte pe ghiol”, apãrut în

anul 1995, un mãnunchi de întâmplãri dramatice, de un exotism

impresionant; urmat, doi ani mai târziu, de romanul „Iubire de

septembrie”. „Autografele” au însã o valoare specialã, deoarece

autoarea vorbeºte despre scriitorii generaþiei Labiº, care, deºi

nu-ºi impuseserã încã aceastã onomasticã, erau contemporani,

colegi ºi prieteni, ai genialului poet. Filofteea Barbu Stoian a

cunoscut foarte bine aceastã generaþie, fiind soþia poetului Niculae

Stoian, coleg cu Labiº&Co. la legendara ªcoalã de Literaturã

„Mihai Eminescu” din Bucureºti, în redacþiile revistelor la care

colaborau, la întâlnirile cu cititorii din numeroase locuri din þarã.

De altfel, cartea (de evocãri peste timp) se deschide cu capitolul

„Cu generaþia lui Nicolae Labiº”. În acest cadru, autoarea i-a

cunoscut bine, din intimitate, ca sã zic aºa, pe Gheorghe Tomozei,

Ion Gheorghe, Elena Dragoº, Alexandru Oprea, Florin Mugur,

Fãnuº Neagu, Radu Cosaºu, Lucian Raicu, Marin Ioniþã, Doina

Ciurea, Doina Sãlãjan, Margareta Labiº, Nicolae Motoc, Dumitru

Mircea, Ovidiu Zotta – ºi încã mulþi alþii.

Amintirile ei aduc la luminã întâmplãri inedite (ºi semnificative)

despre aceºti colegi-scriitori (mari) în devenire, mici (aparent)

gesturi care reliefeazã delicate calitãþi sufleteºti – demne de istoria

literaturii. Un exemplu, citez: „Þin minte cã la Revelionul din ’54

i-am ºoptit lui Ion Gheorghe: Uite cã Labiº danseazã cu Doina

Ciurea. De ce ziceþi cã din cauza ei l-au exclus din UTM? „Ei,

acum sã-i mai ia carnetul ARLUS!”, a rãspuns poetul mucalit, la

cei 18 ani ai noºtri”. Celãlalt exemplu: S-a petrecut când în familia

poeþilor Filofteea ºi Niculae Stoian a apãrut fiul. Îºi aminteºte

Filofteea: „Când s-a nãscut copilul (18 februarie 1956) Doina

Sãlãjan a venit prima cu un costumaº alb din partea ei ºi cu altul

bleu de la Nicolae Labiº, care pleca în provincie ºi o rugase sã

facã ea gestul colegial”. Era anul la al cãrui sfârºit avea sã-ºi afle

sfârºitul ºi Poetul. Tot pe-atunci (dupã tragicul accident) în

cãmãruþa cu acces la bucãtãrie, obþinutã cu o zi înainte de naºtere,

Filofteea Stoian scria, în lacrimi, poezia „Adevãr ºi fantezie” –

„lui Nicolae Labiº”: „În preludii andantine / ascultasem împreunã

/ simfonia suveranã / pe o lume de minciuni. / Era timpul, era

vrerea / fãrã ordine-n idei / ca sã ne cuprindã firea / celor mai

cuminþi copii. / N-am cerut prea mult vieþii: / bucurie de o zi /

adevãr ºi fantezie, / îndârjire ºi rãbdare, / biruinþã-n poezie. // În

preludii andantine / adevãr ºi fantezie / sunt tortura mea de suflet.

/ Te vedeam între colegii / veseli, mândri ºi mai vârstnici / TU, cel

rãsfãþat al lor. // Un tramvai-fatalitate. / Sã nu fii albit de vreme./

Noi murim de bãtrâneþe / Lângã „Primele iubiri”.

Cum spuneam, Filofteea Barbu Stoian a cunoscut ºi alþi scriitori,

de diferite vârste, din diferite generaþii. Între aceºtia mã bucur sã-

l menþionez pe Mihu Dragomir, care mi-a fost ºi mie un autentic

mentor în ultimii lui doi ani de viaþã (ultimul an de studenþie ºi

primul meu an de gazetãrie). Faþã de Mihu, Niculae Stoian avea,

de asemenea, o preþuire specialã, un respect profund. Scrie Filofteea:

„Pe Mihu Dragomir l-am cunoscut la „Tânãrul Scriitor”, în 1955,

unde peste doi ani am debutat cu articole ºi traduceri. Fire romanticã,

îºi trãia sentimentele în efuziuni lirice cultivate în lectura poeziei

universale care domina viaþa literarã între cele douã rãzboaie. Evoca

adesea pe Edgar Allan Poe, Francis Jammes, Verhaneen, V.

Maiakovski. Poezia lui era la graniþa dintre modernitate ºi tradiþional,

într-o perioadã de exagerãri proletcultiste. Când la redacþie s-a

anunþat cã Mihu Dragomir a fãcut un accident vascular, au plecat

câþiva scriitori la Giurgiu, unde lucra cu Alexandru Bazavan la un

libret de operetã. Poetul era în comã; pe noptierã, ultimele versuri:

„Când ne uram / Ne mai lega ceva”.

Apoi, poeta relateazã o întâmplare, petrecutã cu foarte puþin

timp în urmã: „Cu trei sãptãmâni mai înainte, ne invitase cu ziaristul

Ion Andreiþã sã plecãm de la Casa Scriitorilor la el acasã. Ne citise

versuri pe tema morþii, noi respingeam ideea. El ridica tonul,

neobiºnuit pentru noi: Da’ ce, n-am voie sã scriu despre moarte?”.

(Ciudatã premoniþie, adaug eu, în parantezã). Dupã care, poeta îi

rotunjeºte astfel profilul/personalitatea: „Era la vârsta când opera

sa devenea o cronicã liricã. Stãpânea o pedagogie a formãrii altor

poeþi. Pasiunea aceasta ºi-a exersat-o la cele trei reviste literare”.

De aceastã pedagogie literarã s-a bucurat ºi subsemnatul. Ceea

ce a fãcut-o pe Filofteea Barbu Stoian sã(-mi) spunã, la lansarea

unei cãrþi semnate de mine, cu prilejul împlinirii a trei sferturi de

veac: „Pe Ion Andreiþã l-am cunoscut între alþi Ioni – ºi lângã

Niculae Stoian – la Casa Scriitorilor, pe când era proaspãt reporter

la Scânteia tineretului, în 1963 (abia angajat – n. n.). În martie

1964, Mihu Dragomir ne-a luat într-o searã cu el la o cinã cu

vorbe multe ºi poezii pe tema morþii. Peste trei sãptãmâni, poetul

pleca dintre noi. Pe tânãrul oltean, atletic, palid, cu pãrul de

culoarea prafului din uliþele Perieþilor din Olt, l-am vãzut rar. Mã

uimea atunci cu  vioiciunea sa, cu repeziciunea vorbelor, cum mã

uimeºte acum cu un calm de om împãcat cu viaþa statornicitã în

ziaristicã, literaturã ºi familie. Aceastã liniºte-neliniºte veselã se

vede ºi în culorile vii ale tabloului de pe coperta 4 a cãrþii „101

poeme”, cu semnãtura pictorului Vasile Pop Negreºteanu ºi

versurile autorului: Între douã bãtãi de aripã / sã fie rãgaz, / sã

fie risipã?! ªi nu e greu sã gãsim rãspunsul în viaþa fiecãruia

dintre noi, când vrem sã ºtim cât am fost de folos, cât am cãutat

o pauzã necesarã refacerii sufleteºti, ca sã ne risipim iar ºi iar.

Gând în gând, ca o continuare la aceste întrebãri-rãspuns, Lia-

Maria Andreiþã, pictoriþã, doctor în Drept, alege titluri potrivite

tapiseriilor sale care ilustreazã cartea, într-un concret senzorial

împreunã cu soþul sãu. Lumina solarã ori selenarã pãtrunde prin

ferestrele poeziilor lui Ion Andreiþã, construcþie ridicatã solid din

cãrãmizile existenþei sale. Volumul „101 poeme” a fost prezentat

de prietenii sãi: Radu Cârneci, Neagu Udroiu, Nicolae Dan

Fruntelatã, ªtefan Mitroi, Florentin Popescu”. Dupã cele spuse

– pentru care îi mulþumesc ºi pe aceastã cale – scriitoarea Filofteea

Barbu Stoian a þinut sã menþioneze: „Voi continua aceste pagini

în cartea mea la care tocmai lucrez, „Rotativa fãrã zgomot”, care

sper sã aparã în cea de-a 80-a toamnã din viaþa mea”.

Poeta, nãscutã la 8 septembrie 1935, a împlinit, în toamna

trecutã, vârsta promisã. În actualul septembrie (2016) când scriu

aceste rânduri, Filofteea Barbu Stoian adaugã un an peste 80 ºi,

cum nu ºtiu dacã a apãrut ºi cartea promisã, îi transcriu aici, în

valoroasa revistã Sud, cuvintele cu care m-a onorat la lansare,

odatã cu sãnãtoasa urare româneascã La mulþi ani!

Mira Glodeanu – rugãciune pentru

darul divin

Ca ºi Filofteea Barbu Stoian, poeta Mira Glodeanu ºi-a dedicat

viaþa profesiei de dascãl. Profesoare de limba ºi literatura românã,

cele douã scriitoare au transmis învãþãceilor lor, odatã cu

nestematele limbii strãbune, sentimente trainice de iubire de þarã

ºi poezie. Nu întâmplãtor, din mâinile lor (cu ajutorul harului

divin) au ieºit poeþi ºi prozatori, filosofi ºi artiºti, gazetari de talia

lui Adrian Pãunescu, Mircea Dinescu, Petru Popescu, Bedros

Horasangian, Andrei Pleºu, Horia Patapievici, Oana Pellea,

Cristina Þopescu, Gabriel Cheroiu.

Poezia Mirei Glodeanu este un imn de mulþumire ºi slavã

cãtre Pãrintele Ceresc pentru „minunea de a fi” dãruitã omului.

Ea îºi intituleazã, cu modestie ºi discreþie, primul volum Strigãt

ascuns, Editura Star Tipp, Slobozia, 2012, devoalat astfel de

cãtre conf. univ. dr. Stana Buzatu, în Prefaþã: „O splendidã grãdinã,

a cãrei bogãþie de culori ºi fermecãtoare prospeþime se

metamorfozeazã în nesfârºite armonii ce se întregesc într-o

simfonie menitã a celebra frumosul, adevãrul ºi înþelepciunea,

deopotrivã”.

Una din primele poezii ale volumului („Noul veºmânt”) este o

veritabilã mãrturisire de credinþã: „Mã îmbrac / Cu bucurie de a

fi. / Mã îmbrac / ªi cu dorinþa de a ºti / Sã fiu mai bunã, / Mai

dreaptã, / Mai apropiatã / De mine, / De semenul meu, / De

suflet, / De spirit – / ªi de Dumnezeu”.

Vocaþia de dascãl nu se dezminte nici în actul de creaþie. Unele

poezii sunt scrise parcã anume de spus la serbarea ºcolarã. Citez

douã dintre acestea, absolut minunate. „Îþi mulþumesc”: „Îþi

mulþumesc / Înger pãzitor, / Îþi mulþumesc, / De tine-mi / Este dor

/ În fiecare clipã, / În fiecare ceas, / În fiecare zi, / Mereu – / Fãrã

rãgaz”. „Definiþie”: „Omul este ca ºi floarea / Când îl prinde /

Supãrarea, / Ca pe floarea / De muºcatã / Când se uitã / Neudatã”.

Volumul al doilea – Cuvinte-virtuþi, Editura Star Tipp, Slobozia,

2015 – aduce aºteptata diversificare a temei, dar ºi profunzimea

diversificatã a credinþei ºi mulþumirii cãtre Creatorul Divin. Autoarea

mulþumeºte (în Dedicaþie) „tuturor învãþãtorilor mei spirituali, ºtiuþi

ºi neºtiuþi, vãzuþi ºi nevãzuþi, pãmânteni sau cereºti” – oferind

cititorilor, în replicã, poezia de debut, „Cuvinte-virtuþi”: „Iubire,

puritate, armonie, / cuvinte – / ce magice, frumoase virtuþi / în voi

ascundeþi! / Voi staþi la baza unitãþii / pretutindeni / ca roiul de

albine / în armindeni / pãstrând / Esenþa purã acestei vieþi”.

În consonanþã cu tiza ei de profesie (despre care am relatat mai

la deal) pastelul intim al Mirei Glodeanu sunã astfel: „Îmi vãd

sufletul în frunza din copac, / în firul de iarbã cât un ac, / în firul de

nisip microscopic / ºi-n tot Ceea Ce Sunt cu / Adevãrat!” („Viziune”).

Fãrã a neglija, desigur, bucuriile lumeºti: „Vreau sã alerg /

nestingheritã / pe câmpuri, / prin pãduri, / prin poiene cu flori. / Sã

ajung / ca sã simt / a pãmântului / iubire, / ai Pãmântului / fiori. / În

picioarele goale / prin iarba cu rouã / sã umblu, s-alerg / ca sã simt

/ a destinului mânã – /haina cea nouã.” („Dor de Pãmânt”). Alteori,

pastelul are tuºe grave, ademenind compasiunea: „E-atâta zãpadã

în câmp, / pe ºosele, în curþi, / în pãduri ºi pe dealuri / încât /

anotimpul alb aºteptat, / de copii mult dorit, / iarna – / pentru sãnii,

patine ºi schiuri, / cu chiote, joacã-mbulzealã, / cu mãruntele

ghiduºii, / este acum neiubit / ºi-i aproape hulit / de mulþi nevoiaºi

/ care ies la ivealã / fãrã haine ºi / fãrã cãldurã, / fãrã casã ºi-acea-

mbucãturã / ce le-ar da un dram / de putere, de viu, / în acest alb

noian / ºi aproape pustiu.” /”Iarnã cu repetiþie”).

Numeroase sunt, cum spuneam, poeziile înãlþate Domnului,

imnuri de recunoºtinþã ºi slavã. Citez: „Mulþumesc, Pãrinte, domn

al slavei! / Mulþumesc, Pãrinte, domn divin! / Tu eºti Bucuria ºi

Iubirea / care-n permanenþã / ne susþin” („Bucurie, Fericire”);

„Mulþumesc, Pãrinte, darul meu / la uºor, la bine / ºi la greu”

(„Mulþumire ºi recunoºtinþã”); „Mulþumesc, Pãrinte, Doamne, /

Tu eºti Tatãl tuturor, / Mulþumesc, Maicã Divinã / Ce ne vii în

ajutor!” („Acoperãmântul”); „Vã mulþumesc / Tatã Ceresc, / Razã

de soare / Vindecãtoare!” (Mulþumire”); „Îþi mulþumesc, Pãrinte

Doamne, / cã sunt aicea / pe Pãmânt / sã vãd, s-aud / sã simt, sã

spun / cu dragoste / gândul cel bun” („Eºti Calea iubirii”);

„Mulþumesc / fiindcã ºtiu de ce ochii mei / se deschid / în fiecare

zi” („Iubirea din inima inimii mele”).

Cãutându-se printre astre, poeta declamã: „Orion – constelaþia

mea, / Fã-mã sã strãlucesc / în Lumina lui Dumnezeu… / Orion

– constelaþia mea, / Fã-mã sã strãlucesc / în Iubirea lui Dumnezeu”

… („Orion”). Iar pe pãmânt îºi cautã comparaþie ºi putere pe

mãsura darului divin: „Pietre mari ºi pietre mici / de rãbdare îmi

vorbiþi, / de tãrie ºi putere, / de iubire ºi tãcere, / mângâiere. // Cu

voi vreau sã mã asemãn” („Cu voi vreau sã mã asemãn”).

Un miracol în oracol – lumea poeziei Mirei Glodeanu.

Frumoase cãrþi de doamne ºi domniþe (II)
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    ORAªUL

Trãise toatã viaþa la þarã, în sat.

Se nãscuse, crescuse, fãcuse cele
ºapte clase în satul natal, departe

de alte sate sau oraºe. Cunoºtea pe

toatã lumea din sat, se salutau cu

toþii când se întâlneau pe uliþã, îºi urau bineþe, mai schimbau o

vorbã, douã, întrebau de sãnãtate, de cei din familie, ca oamenii.

Cei care mai plecaserã din sat, care cãlãtoriserã prin alte pãrþi,
povesteau despre niºte aºezãri mari, numite oraºe, unde oamenii

nu se cunoºteau, nu se salutau când se întâlneau. Treceau unii pe

lângã alþii ca pe lângã garduri sau ca pe lângã pomii ºi stâlpii de

pe drum, fãrã a schimba vreo vorbã. Locuiau în niºte case unele

peste altele, iar pe drum alergau maºinãrii mari, zgomotoase, ºi

urât mirositoare în loc de animale, precum caii sau vitele din sat.
Ajunse om în toatã firea, dar dorinþa de a vedea oraºul nu se

ostoi.

Într-o zi, îºi luã inima în dinþi, o bocceluþã cu de-ale mâncãrii

ºi porni sã întâlneascã oraºul.

De departe, Oraºul îi apãru ca un balaur cu limba – o ºosea
asfaltatã – întinsã spre el pentru a-l atrage în gura-i hulpavã, cu

niºte dinþi de beton. Într-adevãr, Oraºul îl înghiþi ºi îl mestecã,

odatã cu maºinile care îl ameþirã, cu oamenii care alergau de colo-

colo, parcã urmãriþi de streche, de cum pãtrunse. La sfârºit, nu

rãmase din el decât un strop de suflet legat de un corp, care fu

sfârtecat într-un accident de circulaþie, la o intersecþie aglomeratã.
Îºi dãdu sufletul într-un spital de urgenþã, fãrã a mai avea timp sã

spunã cine este ºi de unde vine.

SUBSTITUIRE  DE  PERSOANÃ
„Aici în sud, dragã prietene, cinstirea

morþilor, a celor duºi se face într-un chip
deosebit, cu totul altfel decât în alte pãrþi ale

þãrii. Nu ºtiu dacã ai fost vreodatã în

preajma marilor sãrbãtori, la Crãciun sau

la Paºti într-un sat din Giurgiu sau din

Teleorman sã vezi cum aratã o astfel de

ceremonie. Dacã n-ai avut prilejul, am sã-þi
povestesc eu, laolaltã cu o întâmplare cãreia

i-am fost deopotrivã  ºi personaj ºi martor.”

Omul mã priveºte direct în ochi, ca ºi

cum ar vrea sã se încredinþeze cã am

rãbdare ºi plãcere sã-i ascult istorisirea,

apoi ghicindu-mi acordul, continuã:
„Cred cã era un sfârºit de aprilie, dacã nu cumva început de

mai. În anul acela sãrbãtoarea Paºtilor s-a-ntâmplat sã cadã pe o

vreme frumoasã, cu mult soare ºi cu grãdinile gata-gata sã dea în

floare. Am o sorã mãritatã într-un sat din judeþul Giurgiu ºi ne

invitase sã petrecem sãrbãtoarea în familia ei. Spun cã ne invitase

fiindcã era vorba de mine ºi de pãrinþii mei, locuitori în Buzãu.
În asemenea împrejurãri, cum ºtii, familiile, oricât de rãspândite

ar fi prin lume cautã sã se întâlneascã, sã se simtã bine, sã

petreacã laolaltã cu toþi ai lor, întrucât se cuvine ca mãcar din

când în când rudele apropiate sã se afle împreunã, lãsând la o

parte grijile de peste an.

Nu ºtiu dacã ai vãzut vreodatã cum aratã un cimitir din câmpie
în zori, în preajma Paºtelui.  Eu am vãzut acolo. O mare de zeci

ºi sute de luminiþe, asta e cimitirul. Dacã te apropii ºi mai mult îþi

rãsunã în urechi un sunet ciudat, un vaiet prelung, alcãtuit, la

rândul lui din zeci ºi sute de vaiete. Vin de la femeile aplecate

asupra mormintelor ºi care îi jeluiesc pe cei plecaþi. Ceva ce

depãºeºte, cred, chiar ºi marile tragedii antice. Eschil, Sofocle ºi
Euripide cu toate decorurile din piesele lor pãlesc pe lângã ce se

poate vedea ºi auzi într-un astfel de cimitir din Bãrãgan.”

„ªi n-ai avut la tine un aparat de înregistrat, unul de fotografiat,

un reportofon prin care sã imortalizezi momentul?” zic.

„Nu putea fi vorba de aºa ceva. Eram pe atunci un biet stagiar,

absolvent de facultate ºi nu dispuneam de bani. Modestul salariu
pe care îl primeam de la onor Ministerul Învãþãmântului ºi

Educaþiei abia dacã îmi ajungea sã acopãr cheltuielile legate de

chirie ºi de întreþinere. Cã, doar ºtii ºi tu cã în Bucureºti viaþa e

scumpã ºi nu te descurci uºor cu toate cele...”

„ªi pe mai departe cum a fost?”

„Sã vezi! Ne-am instalat noi în casa surorii ºi seara urmãtoare
rãposatul meu tatã, pe atunci încã în viaþã ºi în putere ºi cu o

predispoziþie sufleteascã, aº zice congenitalã pentru mici întâmplãri

surprinzãtoare ºi pentru farse, pe care obiºnuia sã le punã la cale

ori de câte ori i se ivea prilejul, îmi propune sã mergem la bisericã.

Era seara în care se cânta Prohodul în toate bisericile ortodoxe din
lume, iar el (care în tinereþe fãcuse vreo doi ani de seminar teologic

mai avea încã nostalgia zilelor în care cântase, împreunã cu

învãþãceii de acolo, în corul institutului), se trezi brusc chemat

cãtre Casa Domnului. Nu ºtiu ºi nu mi-a spus dacã ar fi ºi dorit sã

cânte în acea searã, dar, oricum, voia sã nu lipseascã de la

ceremonialul slujbei, de la ocolirea bisericii ºi de la toate celelalte.
Era curios, ca ºi mine, sã le vadã pe toate. Chiar mi-a ºi spus cã n-

a mai fost niciodatã la o sãrbãtoare atât de mare într-un sat de

câmpie ºi cã e curios sã vadã ºi sã compare ceremonialul de acolo

cu cel din bisericile de la deal ºi de la munte”.

„ªi cum a fost?”

„Nu te grãbi ºi nu mã întrerupe. Am sã-þi descriu totul d’a fir a

pãr, cum se zice.
Mergem ºi intrãm în bisericã cu chiu cu vai, cred cã era aproape

tot satul acolo, ºi ne gãsim loc pe la jumãtatea marii mulþimi de

femei ºi bãrbaþi strânºi sã asculte oficierea preotului, facem rost

ºi de câte o lumânare ºi cu ochii þintiþi cãtre altar, luãm o poziþie

adecvatã momentului, de reculegere, de atenþie, de rãbdare.

Nu trece mult ºi simþim cum din lãturi ºi din spate, ba uneori ºi
din faþã suntem fixaþi de mai multe perechi de ochi. La þarã, ca la

þarã, fiecare figurã nouã atrage atenþia, iar noi eram într-adevãr

figuri noi de vreme ce nimeni din bisericã n-ar fi putut spune nici

cine suntem, nici cine ne-a îndrumat acolo ºi cu atât mai puþin de

unde venim ºi cu ce rosturi am ajuns în satul acela.

Dupã o vreme, tatãl meu, care era ceva mai la margine, aproape
de ceea ce s-ar fi putut spune cã era o micuþã cãrare prin care sã

se poatã circula, este abordat în ºoaptã de o bãtrânã. Nu trece

mult ºi-l vãd ieºind însoþit de femeia cu pricina, iar la puþin timp

revenind ºi reluându-ºi locul pãrãsit mai devreme.

Dupã ce întregul ritual a luat sfârºit, în timp ce ne îndreptam,

pe o uliþã, cãtre casa surorii mele, ros de curiozitate, îl întreb ce a
discutat cu baba aia ºi ce a fost atât de important încât l-a scos din

bisericã în toiul sluijbei...”

„ªi ce au discutat?”

„Încerc sã-þi reproduc întocmai, cu vorbele tatãlui meu: „Pãi ce

sã discutãm? ªtii cã sora ta ne-a spus cã preotul de-aici este la

ultima lui slujbã ºi cã va pleca în curând la Bucureºti sã se interneze
la un spital. E foarte bolnav ºi Patriarhia i-a permis sã se retragã

pentru totdeauna din cinul bisericesc. Si dacã-þi mai aduci aminte,

sora ta ne-a mai spus ºi cã pânã acum nu se ºtie cine îl va înlocui

pe cel care pleacã la spital, cã nu s-a gãsit încã persoana care sã

accepte venirea ºi statornicia aici. Am profitat de ocazie, ºtiam cã

la þarã veºtile zboarã mai repede decât gândul ºi am inventat pe
loc o poveste. Eram sigur cã bãtrâna o va face sã ajungã cu viteza

fulgerului în toate casele. „ªi care e povestea?”, l-am întrebat eu.

„Curioasã ca orice babã „care n-are treabã”, vorba lui Topârceanu,

a început sã mã descoasã: de unde venim, cine suntem, la cine am

tras în sat, ce vânt ne-a adus aici ºi altele. I-am spus cã tu ai

terminat de curând Facultatea de Teologie ºi am venit împreunã
fiindcã suntem în cãutarea unei parohii cât mai bune, cu oameni

evlavioºi ºi cu credinþã în Dumnezeu. Cu toate cã lângã zidul

bisericii unde mã trãsese femeia era întuneric, am vãzut cum

deodatã baba se lumineazã la faþã ºi-ncepe sã-mi facã, foarte

repede un fel de prezentare a satului ºi a oamenilor: cã am nimerit

cum nu se poate mai bine, cã ne aflãm într-o parohie în care toatã
lumea merge la bisericã ºi cã sãtenii sunt oameni de mare suflet.

Cã toþi trãiesc cu fricã ºi dragoste pentru Dumnezeu, cã toate

sãrbãtorile din calendar sunt respectate ºi þinute cu sfinþenie ºi cã

orice preot ar veni la ei n-ar avea nici un motiv, dar absolut nici

un motiv sã nu se simtã în largul lui. Apoi mi-a mai spus, de
parcã noi n-am fi ºtiut, cã familia la care suntem gãzduiþi se

bucurã de respect ºi de preþuire din partea întregului sat. Ehei,

mi-ar fi spus poate ea ºi altele, da’ trebuia sã ne întoarcem înãuntru

fiindcã Prohodul era pe sfârºite ºi lumea se pregãtea sã iasã din

bisericã ºi sã-i dea ocol, dupã obicei, aºa cã am revenit, sã fim în

rând cu toþi ceilalþi”. „Tatã, am zis eu, îþi dai seama ce ai fãcut? În
primul rând ai pãcãtuit turnând un coº de minciuni la bisericã

într-o searã atât de mare, apoi nu te-ai gândit ce implicaþii ºi ce

complicaþii pot ieºi de aici. Gândeºte-te cã oamenii ãºtia, cinstiþi

cum sunt te pot lua în serios ºi când vor afla cã totul n-a fost decât

o farsã o compromitem, o putem face de râs pe sora mea! Noi

plecãm peste o zi sau douã, dar ea cu soþul ºi cu copiii rãmân aici.
Cu ce ochi vor mai putea privi lumea ºtiind cã sãtenii vor crede cã

au primit la ei doi mincinoºi?” „Ei, lasã ºi tu, cã nu se va ajunge

pânã acolo”, a încercat sã mã liniºteascã tata.

„ªi ce s-a mai întâmplat dupã aceea?”

„Ceva incredibil ºi care depãºeºte orice imaginaþie. Închipuieþi!

În ziua de Paºte, dis-de-dimineaþã la casa surorii mele a început
un adevãrat pelerinaj: ºiruri întregi de femei aduceau coºniþe

încãrcate cu tot felul de bunãtãþi, dintre cele care se pregãtesc de

regulã la o sãrbãtoare mare, cum e cea a Paºtelui: ouã roºii ºi

încondeiate, colaci, cozonaci, colive, fel de fel de prãjituri pregãtite

în casã, sticle cu vin sau cu bere ºi altele, cã mi-e greu acum sã le
fac un inventar. Nedumeritã, sora mea a vrut sã refuze totul, ca

orice om care se vede pus în faþa unor daruri necuvenite, dar a

fost rost s-o facã? De unde! Se vede treaba cã minciuna bãtuse

iremediabil adevãrul. Degeaba le-a explicat cã nu-i vorba decât

de o micã farsã, de o glumã a tatãlui, cã nimeni nu voia sã creadã.

„Lãsaþi, cã ºtim noi, ziceau aducãtorii de prinoase, spuneþi aºa cã
nu sunteþi siguri dacã preotul cel tânãr s-a hotãrât sau nu sã

rãmânã la noi în sat! Noi vrem sã ºtie cã ar face o treabã bunã

dacã ar alege parohia noastrã”. Alte femei se dovedeau a fi ºi mai

concesive. „O rãmâne, n-o rãmâne pãrinþelul la noi, ziceau ele,

vã rugãm sã primiþi darurile, cã aºa se obiºnuieºte de Paºte,

oamenii sã-ºi facã daruri. Sã le mâncaþi sãnãtoºi ºi când beþi
vinul sã vã gândiþi ºi la noi, sã închinaþi un pahar ºi pentru noi!

Hristos a înviat!”

„ªi cum s-a sfârºit totul?”

„Tu ce ai fi fãcut în situaþia asta?”

„Nu m-am gândit ºi nici nu cred cã aº fi pus vreodatã în

postura voastrã. Auzi: sã primeºti coºniþe cu bunãtãþi culinare!
Asta pare mai degrabã un subiect de comedie bunã decât realitate!

Pãi ce n-ar da alþii sã li se întâmple aºa ceva? Mai ales cã pe

atunci, dacã nu cumva mã înºel, eram în plinã crizã alimentarã, cã

luase Ceauºescu niºte mãsuri draconice în materie!”, zic eu.

„Sã-þi spun drept, la început mi s-a fãcut fricã. Dacã ne reclama

cineva la miliþie ºi ne arestau? Din câte ºtiu substituirea de
persoanã se pedepseºte aspru în toate legislaþiile lumii.”

„Lasã, cã n-avea de ce sã vã reclame, cã era doar o glumã

nevinovatã”. „Nevinovatã, nevinovatã, însã putea fi luatã în serios

ºi-n loc de cozonaci am fi putut mânca raþia de puºcãriaº în cine

ºtie ce închisoare”.

„ªi finalul? Mi-ai rãmas dator cu finalul. Care ºi cum a fost?”
„Nimic spectaculos. Am scãpat cu bine. Nu ne-a arestat nimeni

ºi nici nu ne-a tras la rãspundere cineva. Dupã douã zile, care mi

s-au pãrut lungi cât un an, am plecat de acolo ºi am ajuns la

Bucureºti teferi ºi nevãtãmaþi...”

„ªi pe deasupra ºi cu provizii pentru nu ºtiu câtã vreme...”

Câteva zile la rând administratorul blocului, mecanicul, portarul
ºi o mulþime de vecini s-au ospãtat cu bunãtãþi aduse de noi. Ba,

pe deasupra, dacã tot aveam atâtea, i-am dat ºi poºtaºului când

ne-a sunat la uºã sã ne aducã ceva felicitãri de Paºti, sosite cu

întârziere, dupã vechiul ºi prostul obicei al Poºtei de a aduce

corespondenþa dupã ce evenimentul de care se leagã s-a consumat.”

„Cu alte cuvinte aþi fãcut o pomanã ca niciodatã. Þãranii din
satul surorii tale sã trãiascã”.

„Doar fusese Paºtele, nu?

ªi la Paºte, ºtie oricine, se fac daruri neamurilor, prietenilor,

cunoºtinþelor, vecinilor. Noi le-am fãcut cui nu ne aºteptam. ªi,

la fel, ei le-au primit de la cine nu se aºteptau. Admite ºi tu cã la

o sãrbãtoare atât de mare se poate întâmpla ºi aºa, de ce nu?”
24 iulie 2016

(Din volumul Furca ºi alte povestiri în curs de apariþie la

editura Rawex Coms)

ÎN FAÞA CALCULATORULUI

Lumea aºa cum este

Florentin
Popescu

Toatã ziua stãtea în faþa calculatorului. Aici îºi desfãºura ziua

de lucru: se angajase la o firmã unde nu trebuia sã fie prezent la

serviciu: era suficient sã trimitã în formã electronicã materialele.

Aproape cã nu mai ieºea din casã. Doar când i se terminau

proviziile de mâncare ºi de bãuturã - în special energizante, care

sã-l þinã treaz cât mai mult timp - catadicsea sã iasã din casã ºi se

repezea în vecini, unde un supermarket îi oferea tot felul de

produse care nu mai trebuiau preparate. Dar ºi aici, cât timp

aºtepta la coada formatã din patru-cinci persoane la casã, îºi

folosea tableta. În ultimul timp, chiar ºi cumpãrãturile ºi le fãcea

pe internet, în afara mâncãrii ºi bãuturii. Calculatorul îi oferea tot

ce avea nevoie: serviciu, distracþie; când se mai plictisea, dar

aceste momente erau rare, juca unele jocuri pe calculator ºi apoi

se întorcea la cãutarea pe internet ºi rezolvarea problemelor

solicitate de serviciul sãu. Îºi botezase calculatorul: „Iubita”.

Din când în când, cãdea într-un somn adânc, produs de

epuizarea fizicã ºi psihicã. Dar ºi atunci visa programe de calcul

ºi navigare pe internet.

Într-o zi însã i se întâmplã ceva neobiºnuit: calculatorul se

încãpãþâna sã nu mai facã ceea ce îi cerea. Degeaba rulã toate

programele anti viruºi, calculatorul nu se lãsa sã îl slujeascã

precum îl slujise atâta timp. Chemã ºi deranjamentele reþelei de

internet, dar nici acestea nu gãsirã nimic la calculatorul care se

încãpãþâna sã nu rãspundã la comenzile lui. Folosi ºi laptopul,

tableta ºi telefonul de ultimã generaþie, ºi toate îi fãcurã aceeaºi

figurã: nu rãspundeau la solicitãrile lui. Era disperat. Chemã un

prieten, dintre puþinii care îi mai rãmaserã - ºi când acesta porni

laptopul cu care venise, instrumentul funcþionã fãrã nici un fel de

problemã. Nu reuºirã nici împreunã sã descopere misterul. Dupã

plecarea prietenului, disperat, strigã: „Nu ºtiu ce sã mai fac, îmi

vine sã sparg calculatorul ºi sã fug în lume!”.

Atunci, însã, se întâmplã minunea: ecranul calculatorului se

luminã ºi apãru mesajul: „NU E NEVOIE SÃ STRIGI LA MINE,

PUTEM SÃ NE ÎNÞELEGEM CA DOUÃ INTELIGENÞE”.

Uimit de ceea ce vedea pe ecran, se apropie ºi începu sã tasteze

ceva, dar calculatorul nu reacþionã la mesajele tastate. Pe ecran

însã apãru un alt mesaj: „CU MINE POÞI SÃ VORBEªTI, EU

TE ÎNÞELEG PERFECT”. Uimit de ceea ce i se întâmpla, începu

sã-i vorbeascã: „Cine eºti tu, de fapt?”. Calculatorul rãspunse:

„CUM CINE SUNT, EVIDENT CÃ SUNT

CALCULATORUL, IUBITA, CUM M-AI BOTEZAT. TE

FOLOSEªTI DE MINE PENTRU SERVICIU, PENTRU

CUMPÃRÃTURI, PENTRU DISTRACÞIE, ªI ACUM TE

FACI CÃ NU MÃ CUNOªTI?”. Din ce în ce mai uimit, continuã

sã converseze cu calculatorul. Acesta îi mãrturisi cã îl urmãreºte

de foarte multã vreme, l-a ajutat în repetate rânduri, când nu

gãsea singur rezolvãrile problemelor cu care se confrunta, ºi s-a

hotãrât acum sã ia legãtura cu el ºi sã creeze  altfel o relaþie între

ei.

Dupã un anumit timp ne-mai rãspunzând la solicitãrile firmei

al cãrui angajat era, aceasta trimise acasã la el un angajat care,

remarcând mirosul greu ce venea dinspre apartamentul lui, sparse,

împreunã cu niºte vecini uºa. Îl gãsirã aºezat în fotoliul din faþa

ecranului calculatorului, mort. Pe ecran clipea intermitent, cu

litere mari: „LA REVEDERE!”.
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Nicolae Dan
Fruntelatã

Întoarcere în Mica Valahie
Prin cartea aceasta de poeme târzii mã întorc la mine acasã, la gustul laptelui matern, la aerul cu miros de pelin, de oman, de iarbã tãiatã prima oarã de coasa

amintirii.

În opriºoarele unde cântã prigoriile verii, în satul meu de oameni strini, adicã pierduþi pentru totdeauna, dar pãstraþi de cuvintele repezi, în Sudul meu cald ºi

bun ca o pâine fãcutã în þãst de bunica limbii mele române, Constandina, de tot ce-am fost cât am fost, de tot ce-am iubit.

Venii acasã dupã ºaptezeci de ani.

Pe nima nu mai gãsii, nima nu mã mai aºtepta.

Atunci, mã dusei la marginea satului ºi pusei tâmpla pe un mal de iarbã.

Dormii, visai ºi auzii totul. Deasupra mea, pe cerul Bãlãciþei, plutea un ploier, o prigorie a dorului care nu însereazã niciodatã.

Luai cartea asta ºi o aruncai în apa subþire a Dãsnãþuiului.

Pe urmã, niºte prieteni buni, graficienii Mircia Dumitrescu ºi Anna Orban, îmi dãruirã desenele unei oltence geniale, Alina Roºca, plecatã devreme din lumea

aceasta.

S-o ducã la Dunãre, apoi nu se mai ºtie unde. Atât...

Nicolae Dan FRUNTELATÃ
(Din volumul Târziu, ploierul, Ed. Semne, 2016)

PLOIERUL

Eu plâng ori mi se pare

când plouã peste amintirile noastre

când treamburã luna ca un cântec

al fratelui meu armânesc

când am sentimentul cã am pierdut,

definitiv, rãzboiul cu mine

Eu, de fapt, sunt ploierul zburând

peste lumea plinã de dor

Bunã dimineaþa, iubirea mea,

n-am venit cu flori, florile mor

þi-am adus numai un strop de toamnã

într-o ceaºcã neagrã de cafea

nu mã privi, nici mãcar nu mã asculta

sunt prea bãtrân pentru proba iubirii

doar imagineazã-þi cã zboarã

peste patul tãu un ploier

lacrima lui cade în asfinþit

atât cât am putut

aºa cum am fost

te-am iubit

CÂNTEC DE BOTEZ

Pune-mi ºi-un cuþit în dinþi

ºi boteazã-mã sârbeºte

lasã-mã în Mehedinþi

lângã Balta unde este

bunul meu, oltean etern

cãlãrind o iapã moartã

bate vântu-n Solovârv

spre o peºterã de soartã

hai sã trecem noaptea asta

la-mpãratu’ vieþii deal

Decebalus per Scorilo

Tatãl nostru din Ardeal

hai sã ne rugãm la Soare

îngropaþi pânã la gât

în istoria ce moare

de uitare ºi urât

Apã bunã spalã-mi ochii

Buna mea, sufletu-mi spalã

de blesteme ºi cuvinte

c-am dat lumii socotealã

ºi era lumea strãinã

ºi o treiera o boalã

Poate c-am venit târziu

poate limba n-o mai ºtiu

nici nu trebuia sã fiu...

ALTÃ SCRISOARE

CÃTRE MAMA

Mama mea, frumoasa mea,

te-am gãsit într-un album vechi

îmbrãcatã cu o cãmaºã de fluturi,

bucuroasã de primãvarã, aiurând

de un zâmbet cald, floare de mãr,

neºtiind ce va fi, când va ninge

Mama mea, frumoasa mea,

tragicul meu adevãr

de ce m-ai adus ºi de unde

într-o zi de octombrie tristã

prea departe de lumea care

dupã rãzboi, se fãcea cã existã?

þi-a fost greu, te-ai bucurat, nu mai ºtiu

ºi nici nu voi ºti niciodatã

între clipa de-atunci ºi plecarea ta

luminoasã ºi îndureratã

nu e decât aproape un veac

aproape un ceas, aproape o clipã

Mama mea, frumoasa mea,

fã-mi un semn din aripã

GURA DE AER

Dimineaþa aceea de toamnã

când am tras prima oarã-n plãmâni

mirosul otavei natale

când mi-a rãmas, ca o amprentã secretã,

codul câmpiei, Mica Valahie,

obositã de istorie ºi de cerul

pe care-noatã stelele getice

Fumuria mea, patima mea

ca un graur pierdut în viile Opriºorului

ca o poveste pe care o scrie mâna mea

cu sângele divin al bãtrânilor

armâni, panduri, sârbi, bulgari

patrioþi, proscriºi, trãdãtori ºi iubiþi

ai maicilor noastre uitate

ai maicilor noastre valahe

îngropate în vechile sate

Gurã de aer, aromã târzie

dar sau blestem, Poezie

VOIA DOMNULUI

Domnu’ a vrut sã fiu ploier

într-o margine de þarã

într-o margine de veac

ºi m-a botezat în ger

ºi m-a învãlit cu iarbã

la un mal de Dunãre

la un colþ de Opriºor

într-o toamnã mai beteagã

Domnu’ a vrut sã fiu ploier

pe o secetã cumplitã

când era deºert în noi

când ne ofileam în mame

fãrã nume ºi ispitã

Eu am plâns ºi m-a durut

pânã-n geticul meu sânge

de la Tisa pân’ la Prut

de la sunetul pãgân

care nu mai ºtie-a plânge

Eu am plâns ºi m-a durut

limba mea necunoscutã

ºi nescrisã-n calendare

Iatã, Doamne, dacii muþi

intrã azi în sinaxare

ºi vegheazã Roma veche

de la mare pân’ la mare

PISICA DIN VIS

Azi-noapte am visat o pisicã

pe pieptul meu se culcase încet

desfãcuse, cu ghearele carnea ºi se cuibãrise

undeva, înãuntru, unde þineam inima

Am visat îndelung o pisicã

ºi inima mea se auzea ca un cântec înãbuºit

ca un tors de pisicã, era cald

aºa de uºor cã nu-mi mai pãsa de lume

Ce noapte lungã, fiinþa mea micã,

o poveste care mi se întorcea

la ora când visezi o pisicã

ÎNTÂIA VENIRE

A LUI JORGE LUIS

Pe o potecã de îngeri

a venit la mine Jorge Luis

nu m-a vãzut, el nu mai vedea

decât pe Dumnezeu, luminosul

dar a venit în cartierul meu

în periferia sublimã a unei biblioteci

de iarbã sãlbaticã, de troscot, de ºtir

de þigani nebuni cântând la vioarã

când e vremea de bãuturã ºi de sictir

De acolo, de sus, din nepãsarea nopþii

ca un rege al marginilor lumii

Jorge Luis a dat cãtre noi

verdictul, edictul senin:

Nu-i orb cine nu vede,

e orb cine nu crede

Amin, rãspunse Dumnezeu,

Amin

DOR DE JORGE LUIS

Zeului meu orb

Eu nu mai vãd, eu sunt doar un vis

Merge prin lume poemul lui Jorge Luis

Merge prin Buenos Aires, mai cãtre Apus

În Þara de Foc ºi în Þara de Sus

Undeva ne-ntâlnim, într-un munte

În cãtre care nu existã nicio punte

Numai magia cuvântului latin

Cãlit ca o sabie, în sânge ºi pelin

De acolo coboarã Marele Orb

Din continentul lui sudic ºi tandru

Plânge o chitarã veche ºi tristã

Ca un prea pãrãsit cãþelandru

Ai, ai, Doamne din Carpaþi ºi de la Barranca Yaco,

Fumul bãtãliilor dã gust vieþii noastre

Tu ai Recoleta, bolnavã de tango,

Eu, Colentina þiganilor de mãtase

Buenas dias, Jorge Luis, buenas noches,

Vin la tine, în steaua cãrþilor tale

Mi-e dor de dans, de vârtejul femeilor

Care în Cartierul de Sud danseazã goale

Lumea e micã, lumea e-un vis

În care abia încapi, Jorge Luis
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1 Dumitru Berciu (1907-1998) istoric ºi arheolog, prof. univ. ºi

membru al Academiei Române. Autorul unei cãrþi fundamentale,

Arheologia preistoricã a Olteniei (1939).

INSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTIIINSCRIPTII,,,,,

Nicolae
Scurtu

Biografia arheologului,

istoricului ºi cãrturarului Dinu

Adameºteanu (n. 25 aprilie

1913, Toporu, jud. Giurgiu – m.

21 ianuarie 2004, Policoro,

Basilicata, Italia) nu e cunoscutã,

în chip temeinic, nici de

specialiºtii din România,

deoarece acest savant, specialist

în etruscologie ºi nu numai, care

a cercetat spaþiul arheologic italian timp de mai bine de

o jumãtate de secol, a fost parcimonios cu sine.

Dupã finalizarea studiilor universitare la Roma, unde

îºi susþine licenþa cu o lucrare despre Izvoarele antice

referitoare la Dacia, la profesorul ºi istoricul Gaetano

de Sanctis, se stabileºte definitiv în Italia. În perioada

1939–1942 a fost bursier al ªcolii Române din Roma,

timp în care s-a remarcat ºi s-a impus prin cercetãri de

istorie ºi arheologie, iar în rãstimpul 1942–1946 a

funcþionat ca bibliotecar al celebrei ctitorii a lui Nicolae

Iorga ºi Vasile Pârvan.

Epistolele lui Dinu Adameºteanu ce se publicã acum,

întâia oarã, trimit, cum e ºi firesc, la destinul ªcolii

Române din Roma.

Prima este trimisã profesorului ºi arheologului Ioan

Andrieºescu (1888–1944), pentru care a manifestat o

veche ºi constantã preþuire ca profesor ºi cãrturar.

Cea de a doua epistolã, mai amplã ºi mai

convingãtoare, este trimisã profesorului, istoricului literar

ºi academicianului Eugen Simion (n. 1933), care în 1997

îndeplinea funcþia de vicepreºedinte al Academiei

Române. Epistola se constituie, de fapt, într-un semnal

privind starea inacceptabilã în care ajunsese sediul ªcolii

Române din Roma deºi, între timp, Academia Românã o

desemnase, în calitate de director, pe Zoe Dumitrescu-

Buºulenga.

Istoricul ºi arheologul Dinu Adameºteanu evocã, în

sintagme convingãtoare, pe cei mai importanþi bursieri

ÎNTREGIRI LA BIOGRAFIA LUI

DINU ADAMEªTEANU

ai acestei prestigioase instituþii de învãþãmânt ºi, mai

ales, ce reprezintã ei în cultura naþionalã ºi europeanã.

Epistola aceasta reprezintã, desigur, o radiografie

amarã a unei înalte ºcoli de studii ºi cercetãri asupra

cãreia nu mai veghea nici proprietarul.

***

ªcoala Românã din Roma

Academia di Romania

Valle Giulia Roma

Roma, 7 ianuarie 1942

Iubite domnule profesor,

Profit de ocazia venirii d[omnu]lui

Berciu1 în þarã spre a vã putea trimite urãri.

Pentru Noul An ca ºi pentru ziua

d[umnea]voastrã vã fac, domnule profesor,

cele mai calde urãri de sãnãtate ºi liniºte spre

a putea duce mai departe ºi cu spor toatã

munca pe care am putut-o s-o cunosc în cei

patru ani de zile.

La mulþi ani, domnule profesor,

Dinu Adameºteanu

***

Heidelberg, [25 ianuarie 1997]

Prof[esorului] Eugen Simion,

Academia Românã

Cred cã a sosit momentul în care se poate

relua dezbaterea referitoare la ªcoala Românã

(Academia di Romania) din Roma, unul

dintre puþinele aºezãminte culturale române

în strãinãtate, din care au ieºit arheologii,

istoricii ºi artiºtii români, care au creat

renumele, din anii 1922 pânã în 1943, al

ºtiinþei române.

Un aºezãmânt cãruia specialiºtii români,

italieni, germani etc. au ºtiu sã aprecieze la

justa valoare opera tinerilor veniþi la ªcoala

Românã din Roma: de la George Cãlinescu

ºi Busuioceanu pânã la Vãtãºianu ºi Pippidi,

de la Vulpe pânã la Bernea senior ºi la alþi

tineri cu preþioase merite ºtiinþifice.

Nu pot lãsa la o parte contribuþia

arhitecþilor: de la Ion Anton Popescu pânã la

R. Bordenache ºi Grigore Ionescu, de la

Nicolae Lupu la ceilalþi tineri arhitecþi care

au studiat ºi salvat atâtea monumente, mari

ºi mici, uitate ºi chiar dãrãpãnate, de la

Ravena la Otranto ºi de la Palermo la Rossano

Calabro.

Acestor tineri arhitecþi români se

datoreazã noile capitole dedicate Artei

bizantine în Italia. A se vedea volumele lui

Cecchelli ºi Byzantische Zeitschrift ºi se va

putea înþelege mai bine lipsa (trãdarea) de care se plâng

soprintedenþii Monumentelor religioase din Sicilia,

Magna Grecia ºi de la Gaeta.

N-aº putea sã uit ºi pe artiºtii ªcolii, vorbind de cei

din urmã: sculptorul Ion Lucian Murnu ºi Eugen

Drãguþescu, ºi unul ºi altul cunoscuþi ºi preþuiþi în Roma

artiºtilor.

La expoziþia din 1941, atât operele lui Murnu cât ºi

cele ale lui Drãguþescu au fost pe multe luni obiectul

Dinu Adameºteanu, Roma, 1940

cronicelor artistice din Italia: busturile lui Murnu

au fost mult discutate de sculptorii italieni, iar

desenele lui Drãguþescu au impresionat pe regele

Italiei ºi pe toþi ºi de aceea toþi cãutau sã-l

cunoascã. ªi numai mâinele lui Drãguþescu ºi

capul lui au fost capabili sã aºtearnã acel articol

despre arta românã veche din Enciclopedia

Italianã Treccani.

Aceasta era Academia di România din Valle

Giulia, ºi-acum când vezi visul lui Iorga ºi Pârvan

transformat într-un hotel ºi când vezi ce-a mai

rãmas „din aceastã vatrã luminoasã” nu poþi sã

nu te întristezi mai mult decât colegii ºi directorii

celorlalte aºezãminte (ºase la numãr) din jur: Accademia

di Romania era centru!

D[inu] Adameºteanu

P.S. Sunt aici la Heidelberg în paradisul Bibliotecii

Inst[itutului] Arh[eologic] ºi în ghearele medicilor.

Originalele acestor epistole, necunoscute, se aflã în

biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din Bucureºti.
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„Da, a fost!...
Da, a rãmas!...”

Ca editor cu o activitate îndelungatã, de aproape 20 de ani, am publicat în aceastã

perioadã peste 250 de titluri de cãrþi, semnate de academicieni, profesori universitari

ori din ciclul liceal, scriitori de talent ºi alþi oameni de ºtiinþã ºi culturã. Îmi amintesc

astfel de volumele  semnate de George ªovu, tipãrite la  Editura Arefeana: Dragoste

ºi moarte ºi Misterele din vila pãrãsitã, ca o previziune parcã a tristului moment de

acum, prin decesul celui mai bun prieten de-al meu, la data 30 august 2016 – o

antitezã parcã între admiraþia cititorilor pentru operele sale ºi trecerea efemerã în

neant a unui trup îmbãtrânit ºi mãcinat de boli.

Ceea ce mi se pare ºi acum deosebit este faptul cã, dupã tipãrirea ºi difuzarea cãrþii

Dragoste ºi moarte, care s-a bucurat de mai multe cronici în românã ºi englezã, o

editurã din Londra mi-a solicitat aprobarea s-o tipãreascã ºi ei în Anglia – ceea ce,

desigur, am acceptat cu bucurie ºi îndreptãþitã mândrie, fãrã nici un fel de pretenþie

materialã. Aceastã solicitare nu era însã lipsitã de-o motivaþie sentimentalã: doamna

profesoarã de englezã, de la Colegiul  Naþional „Matei Basarab”, colega mea de

cancelarie, Coca ªovu, tocmai însoþea un grup de elevi de la specializarea limba

englezã, din câteva colegii de frunte din Bucureºti, care îºi petreceau zece zile de

vacanþã în þara înconjuratã de ape ºi vapoare, într-un schimb cultural ºi metodic

reciproc, devenit de câþiva ani obiºnuinþã.

Apoi, mai era un motiv: unul dintre filmele despre „Liceeni”, turnat dupã scenariul

lui George ªovu, rula, în vremea aceea, din Japonia pânã în Anglia – douã þãri

insulare, unite de aceste filme, ca niºte aripi de luminã, prin zâmbetele ºi bucuriile

tinerilor actori din România. Dintre acestea mai amintesc: „Liceenii în alertã”, „Liceenii

rock’n’roll” ºi altele.

Câtã cuprindere, Doamne! Cum de te-ai îndurat sã ni-l rãpeºti pe Dragul nostru

George? Reiau cuvintele din titlul cãrþii sale Dragul nostru Alex – un profesor de

elitã, un director de Colegiu Naþional, parcurgând drumul de la prestigiul la catedrã

la gloria literarã. Acesta a fost itinerariul de luminã al lui George ªovu!

Iatã câteva date din demersul sãu glorios, tipãrite, parþial ºi în anunþul de deces dat

în presa literarã de cãtre binecunoscutul nostru coleg ºi prieten, scriitorul Geo Cãlugãru.

Nãscut la 30 ianuarie 1931, în comuna Þiþeºti, din judeþul Argeº, urmeazã cursurile

primare ºi gimnaziale în localitatea natalã, apoi ªcoala Normalã „Carol I” din

Câmpulung Muscel, continuându-ºi studiile în cadrul Facultãþii de Limbã ºi Literaturã

Românã, a Universitãþii „Al. I. Cuza” din Iaºi, pe care a absolvit-o ca ºef de promoþie,

primind diploma de merit.

Este redactor ºi apoi secretar de redacþie la Agenþia Românã de Presã, profesor

îndrãgit la Colegiul Naþional „Gheorghe Lazãr” din Bucureºti, apoi director al unui

liceu din Balta Albã, care poartã astãzi numele de „Dante Alighieri”, inspector ºcolar

municipal, publicând, în paralel, numeroase volume de povestiri ºi romane, dintre

care amintim: Cadenþa generaþiilor, Declaraþie de dragoste, Scrisori de acreditare,

Rugãciunea unui înger, Te rog, Fãt-Frumos ºi altele.

Ultima sa carte, din care am ales ºi titlul articolului meu de evocare, se intitula: Da,

a fost!… Da, va rãmâne! aºezarea graficã a titlului sugerând un prezent permanent

sau un viitor posibil: cã maestrul nu va fi uitat de cititorii sãi.

Câteodatã, cuvintele ne sunt neputincioase pentru a exprima tristeþea noastrã, a

membrilor familiei ºi a prietenilor, dar citindu-i cãrþile atât de dragi, sper cã îl vom

reîntâlni pe George ªovu, aºa cum l-am cunoscut: cu un chip luminos, strãbãtând

timpurile ºi spaþiul, într-un zbor de vis spre înaltul albastru al cerului.

Ion C. ªTEFAN

Neagu UDROIU

Aflu cã este în pregãtire o placã de marmurã cu rostul de a eterniza numele celor doi intelectuali – domnul Ion

Carbarãu, dascãlul nostru ºi Titel, fiul sãu ºi prieten al nostru. O iniþiativã de toatã lauda ºi un gest pe care

localnici ºi trecãtori prin Bolintin Vale îl aºteaptã de nu ºtiu când. Gestul se înscrie pe un portativ ales, ce vine

din lãuntrul nostru, motivat de dorinþa de a þine aproape fiinþe

ce nu se cade a le uita niciodatã.

Carbarãu – cine nu ºtie? – o legendã vie, mereu proaspãtã

în pofida timpului ce se prelinge deloc atent la câte se întâmplã

în jur, dar lustruindu-i stãruitor literele, fiecare în parte,

însufleþindu-le, certificând un adevãr: sunt nãscute cu vocaþia

duratei.

Domnul Ion Carbarãu ºi-a câºtigat în ochii contemporanilor

autoritate de dascãl inconfundabil. S-a ivit printre noi precum

semãnãtorul harnic cu sacul subsuoarã, hotãrât ºi priceput sã

lase în urmã-i ogorul stãpânit, cât e anul de mare, de straturi

pline de verdeaþã, de flori de câmpie frumos mirositoare ºi

colorate în rãsfãþ.

Titel s-a nimerit sã fie o piatrã de preþ în corola de lumini ce

le-a întrevãzut ºi întreþinut Profesorul. Un condei de talent în

familie! Ce dascãl de românã nu ºi l-ar dori, ca vis împlinit?

A rãmas pentru noi colegul de pus la ranã, care la un moment

dat a hotãrât sã se depãrteze, sã se despartã el de noi, oricum,

nu noi de el.

Revista pusã  în miºcare prin gândul sãu bun ne întreþine

interesul în jurul evenimentului creator, cultural-educativ

deopotrivã, din plaja româneascã de Miazãzi. ªi nu numai.

I-am vorbit cu respect pe domnii Ion ºi Titel Carbarãu pe

oriunde am avut ocazia ºi pe cât de bine m-am priceput. Îmi

simt inima tresãrind bucuroasã cã de acum încolo la trecerea

prin urbea anilor mei de liceu voi putea citi cu evlavie cuvintele

împreunate prin care comunitatea dintre Argeº ºi Sabar se înclinã cu desãvârºit respect în faþa a doi cetãþeni

trãitori în demnitate în memoria locului.

Greu îmi pot, totuºi, explica lentoarea cu care gândul acesta se vede afiºat în public. Mã tot întreb: se poate

sã nu existe purtând acest nume o stradã, o instituþie publicã, un alt loc la vedere? Uite cã se poate!

Vom avea de acum încolo aceastã frazã meºteritã cu sfinþenie, pusã sfios pe zidul exterior al unei clãdiri

importante din centrul localitãþii. Dar vreau sã cred cã doar inaugurãm astfel un anotimp al recuperãrilor. S-ar

putea numi Ion Carbarãu strada ce pleacã din Centru cãtre podul de pe Argeº, trecând prin faþa grupului de

clãdiri, adresa de altãdatã a Gimnaziului Unic Bolintineanu, unde glasul sãu oficia cu religiozitate psalmii

rezervaþi limbii ºi literaturii române. Sau ºcoala gimnazialã de peste drum de Liceu. Ori incinta spaþioasã a ºcolii

medii de altãdatã, redatã comunitãþii prin refacerea acelor triste, negre ºi vechi zidiri ºi transformatã într-un

spaþiu durabil de sclipire culturalã binemeritatã de satul  naºterii acelui mare patriot plin de patos românesc,

Bolintineanu. Sã fie chiar imposibil, în lipsã de altceva, sã-i fixãm numele domnului Carbarãu pe frontispiciul

Casei de Culturã, cinematograful de altãdatã?

Nu ºtiu ce intenþii au moºtenitorii din familie ºi nici n-am dreptul sã mã amestec în asemenea sensibile

chestiuni, dar casa unde au locuit cei doi – profesorul ºi fiul sãu – meritã privitã ca o piesã de tezaur.

Recondiþionatã ºi decent întreþinutã, ea poate deveni un emoþionant punct de interes cultural pe harta oraºului.

Aici s-ar putea refugia revista Sud cu toate ale ei, alãturi de o expoziþie de familie, grupând pãrþile de bibliotecã

ce s-au salvat, manuscrise, obiecte de tot felul apte sã conserve iubirea noastrã de Profesor ºi de ai sãi. Iar strada

ce trece cam oblu printre curþile din zonã ar putea sã ia numele celui ce s-a nãscut aici: Titel Carbarãu.

Oricum, felicitãri noilor curajoºi briganzi, dispuºi sã ne cucereascã atenþia ºi respectul prin salvarea revistei

Sud ºi eternizarea acestui nume de legendã – Carbarãu. Succes în toate!

Cu o istorie proprie, clãditã de vreme laborios ºi ambiþios, coagulând eterogenul ºi invitându-l la coeziune ºi

duratã, Bolintinul din Vale calcã, prin astfel de atitudini, cu demnitate spre zilele ce ne aºteaptã.

GRIJÃ PENTRU EI,
ATENÞIE FAÞÃ DE NOI

Constantin Carbarãu ºi Ion Andreiþã, la
Bolintin Vale, octombrie 2010

S-a vorbit la un moment dat despre misoginismul dadaiºtilor,

fapt infirmat în acest Centenar Dada prin organizarea unei

expoziþii în cadrul amplelor manifestãri de la Zürich, dedicatã

unui trio feminin care a marcat prin activitatea sa remarcabilã

evoluþia curentului dadaist, expoziþie intitulatã „DADA –

Differently”.

Am ajuns din nou în Parade Platz ºi mã pregãtesc s-o iau la

dreapta, aºa cum mã învaþã mapa-plan oficialã a Cabaretului

Voltaire. Piaþa aceasta, rãspântie de strãzi ºi mijloace de transport,

cu forfotã de persoane ºi zeci de taximetre care te aºteaptã (preþul

nu prea era pentru estici) este, însã, fonic tot pe atât de liniºtitã.

Totul decurge în ordine de ceasornic (unde ne aflãm, nu în þara

ornicelor de precizie?), ceea ce mã trimite cu gândul la agitaþia

care ar domni la noi, unde temperamentele balcanice se dezlãnþuie

din te miri ce...

Îmi aduc aminte o adresã care este legatã de Dada,

Bahnhofstrasse 19 (strada Gãrii), pe care am strãbãtut-o de la

Gara Centralã din Zürich pânã aici ºi care continuã pânã la marele

lac cu acelaºi nume ca al localitãþii. Numãrul 19 este pe un colþ cu

marea piaþã. Aici a fiinþat, în perioada elveþianã a miºcãrii, galeria

de artã deþinutã de Han Corray, galerist ºi animator al artei din

perioadã, om cultivat ºi un mare colecþionar de artã neagrã. Aici

s-au organizat marile expoziþii de artã Dada, pe care le-a plãnuit

ºi realizat Tzara.

Într-un veac s-au petrecut multe schimbãri, chiar ºi la Zürich.

Sunt o serie de clãdiri mari, cu instituþii bancare. Nu gãsesc

nimic în zonã care sã aminteascã de celebra galerie de artã. La

primul ºi cel de-al doilea etaj al unor edificii din zonã, se vãd
(continuare în pag. 20)

ferestrele mari ale unor filiale aparþinând unor mari case de licitaþie

occidentale. Galeria a funcþionat la primul etaj al unei impozante

clãdiri, care are la parter o renumitã ciocolaterie.

În zonã, pe trotuar, un rinocer în mãrime naturalã, confecþionat

din foi dintr-un material asemãnãtor tablei corodate, întregul sãu

corp arãtând ca un luptãtor îmbrãcat în armurã, dar având toate

caracteristicile marelui mamifer, o piesã de artã, cum sunt, de

altfel, multe altele în diferitele puncte ale oraºului. Prilej de

meditaþie la piesa modernului Eugen Ionesco. Am stat minute în

ºir pe o bancã din preajmã sã admir aceastã realizare sculpturalã.

Curios, nu am prea vãzut pe nimeni sã se fotografieze cu aceastã

interesantã lucrare. Existã atâtea edificii, peisaje lacustre,

ambarcaþiuni, care par sã capteze interesul turiºtilor în totalitate.

La Zürich, dacã te þin baierele pungii ca sã zãboveºti un numãr

de zile ºi te þin picioarele sã mergi pe jos distanþe bune, ai ce

vedea. Dada City Map indicã 163 de puncte care ar prezenta

interes în legãturã cu miºcarea de la Cabaret Voltaire, care,

bineînþeles ocupã poziþia numãrul unu. În Spiegelgase la numãrul

1, s-a aflat punctul „zero” al miºcãrii care a fãcut înconjurul

lumii. Harta ne indicã adresele de hoteluri, cafenele, sãli de

întâlnire ale dadaiºtilor, muzee sau case în care au locuit mai mult

sau mai puþin. Astfel, putem constata cã Hans Arp a locuit la

douã adrese, iar soþia sa, viitoarea doamnã Sophie Taueber-Arp,

în patru locuri. Tristan Tzara a avut cinci adrese, Marcel Iancu

doar douã, în Rämistrasse 33 ºi Minervastrasse 97. Mai

nestatornic din punct de vedere al domiciliului, dar constant în

relaþia cu Emmy Hennings, a fost Hugo Ball, care ºi-a schimbat

adresa de pe cartea de identitate de opt ori. Oricum, nu este nimic

extraordinar, dacã þinem cont cã balada chiriaºului grãbit i se

potriveºte lui Walter Serner (companionul lui Tzara la acel Dada

Reconstruite) ºi care ºi-a mutat calabalâcul la nu mai puþin de

cinsprezece adrese. La noi, în perioada interbelicã, chiriaºii se

mutau de Sf. Gheorghe ºi Sf. Dumitru. Aici, regula nu este

valabilã!

Au fost, însã ºi unii pe care Dada i-a gãsit gata instalaþi în oraº.

Pe Vladimir Ilici Lenin, spre exemplu, câteva case mai sus, pe

partea cealaltã, pe strãduþa cu case seculare, care urcã uºor ºi

care este pardositã de piatrã rânduitã la milimetru, l-am gãsit la

numãrul 14, pe Spiegelstrasse. A frecventat Cabaretul ºi a avut

discuþii cu unii dintre ei. Sã nu uitãm, ºtia germana din familie ºi

a citit operele filosofiei germane în original, ceea ce nu era la

îndemânã oricui.

Prin apropiere au locuit ºi Albert Einstein, Mihail Bakunin

sau James Joyce.

Tot vorbind despre unul ºi despre altul am ajuns la Bursa din

Zürich, astãzi în zi de pauzã, fiind duminicã. Altfel, desigur

agitaþie mare în exteriorul clãdirii, dar ºi un „furnicar” în preajmã.

În capãtul celãlalt al strãzii este Haus Konstruktiv, o instituþie

muzealã cu cinci etaje, foarte dinamicã prin programele sale

desfãºurate pe fiecare palier în parte, cu o anume legãturã între

expoziþii. Anul acesta muzeul aniverseazã trei decenii de

funcþionare.

În cadrul Centenarului Dada, punctul central îl reprezintã Dada

Altfel – o expoziþie a celor trei artiste având legãturi cu Dada:

Sophie Taeuber-Arp, Hannah Höch ºi Elsa von Freytag-

Loringhoven.

Trioul acesta feminin constituie un subiect interesant în cadrul

amplelor manifestãri Dada. Sã amintim doar douã expoziþii

importante din ultimii ani, în care femeile artiste activând în

domeniul artelor plastice au marcat evenimente: Surorile

DADA – ALTFEL
Florin COLONAª
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Prof. dr. Luminiþa CORNEARevista SUD are o luminã aparte, o cãldurã unicã.

Poate datoritã inimoºilor bolintineni care o susþin

cu eforturi vãzute ºi nevãzute, poate datoritã

colaboratorilor – cei vechi nu s-au putut despãrþi de

ea, cei noi au venit cu sufletul deschis sã dãruiascã

din preaplinul lor, sã primeascã bucuria slovelor

tipãrite eliberate spre lume.

Revista SUD a murit ºi a înviat ca în vechile

mituri. A murit odatã cu regretatul scriitor Constantin

Carbarãu, a renãscut odatã cu noul redactor-ºef

Vasile Grigore, care, împreunã cu micul colectiv de

redacþie din Bolintin Vale, constituie un exemplu

de devoþiune ºi dragoste faþã de valorile locale,

descoperite ºi promovate alãturi de valorile naþionale.

20 de ani este o vârstã superbã, dar când vine vorba

de o revistã, i se cuvine o reverenþã. Pentru cã nu

multe publicaþii se pot lãuda cu douã decenii de

existenþã într-o perioadã dificilã, traversatã cu

greutate, poate chiar cu sacrificii, dar din care nu au

lipsit entuziasmul, zâmbetul, prietenia, susþinând

prin firele lor nevãzute un vis devenit realitate, prin

voinþã ºi determinare.

Fie ca steaua SUD-ului sã-i lumineze pe cei ce

citesc, pe cei ce lucreazã întru buna ºi dreapta alcãtuire

a revistei încã mulþi, mulþi ani de acum înainte.

Steaua SUD-ului

Felicitãri autoritãþilor din Bolintin Vale

pentru susþinerea apariþiei revistei de culturã

Sud! Istoria le va fi recunoscãtoare… O revistã

reflectã starea de spirit de la un moment dat a

lumii care trece, de pe o zi pe alta. Iar creaþia

literarã are legãturã cu identitatea unui neam.

Posteritatea oraºului Bolintin Vale ºi urmãtoarele

generaþii vor avea colecþia revistei Sud la

îndemânã, sã vadã ce se mai întâmpla cu ani în

urmã… Constantin Carbarãu, redactorul-ºef al

revistei Sud „a avut mânã bunã” când a fondat-

o, revista are destin, odatã ce a supravieþuit atâþia

ani. Cã au dispãrut dupã Revoluþie reviste care

erau repere în literatura românã, de la Amfiteatru

la Cuvântul (ambele, la Bucureºti), de neînlocuit

– n-au avut norocul sã þinã în spate un sponsor,

de genul celui din Bolintin Vale, în principal,

primãria; n-au avut nici entuziasmul celor ce

formeazã redacþia revistei Sud…

Constantin
Carbarãu

a avut
„mânã bunã” Cultura conservã specificul naþional. Astãzi, când, pe meleagurile noastre, cultura este pusã

la grea încercare, considerãm cã publicaþiile periodice au meritul deosebit de a evidenþia ºi a

promova identitatea noastrã româneascã prin culturã. O asemenea publicaþie este revista Sud,

editatã de Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu, cu sprijinul Primãriei ºi

Consiliului Local Bolintin Vale – cinste lor!

Revista Sud a existat timp de 20 de ani ºi continuã sã se manifeste plenar, prin truda

colectivului de redacþie, prin colaboratorii ºi, mai ales, prin cititorii sãi. Chiar atunci când nu va

mai apãrea, ea nu „va muri”, aºa cum dascãlii nu mor niciodatã, pentru cã ei trãiesc prin sutele

de învãþãcei cãrora le-a dãruit zilnic, orã de orã, fãrâme de suflet. Cei ce au muncit cu sârg la

realizarea revistei ºi-au dãruit sufletul întru dãinuirea culturii româneºti, spre bucuria cititorilor.

Într-adevãr, scrisul este artã, candoare, rãsfãþ intelectual, înãlþare a minþii, cizelare a gândirii,

dar cel mai important este gãsirea cãii de a ajunge la sufletul cititorilor. Revista Sud, în cei 20

de ani, desigur prin urcuºuri ºi coborâºuri, a ajuns la sufletul cititorilor, prin varietatea temelor,

a rubricilor, prin conþinut ºi exprimare, prin prezentarea graficã extraordinar de atrãgãtoare

etc. Apreciem în mod deosebit faptul cã, în revista Sud, sunt apreciaþi înaintaºii literelor

româneºti – în fiecare numãr, chiar pe prima paginã, afli un crâmpei din sufletul unui poet de

odinioarã. Rar se mai pot citi, prin revistele noastre contemporane, creaþii ale celor ce au

reprezentat odinioarã cultura româneascã. Respectãm trecutul, respectându-ne pe noi.

20 de ani! Mult? Puþin? Pentru o revistã ce apare în provincie este foarte mult. Din suflet

ºi cu toatã dragostea, felicitãm colectivul de redacþie ºi pe toþi cei ce au contribuit la dãinuirea

ei în cultura româneascã. Mult ºi deplin succes în continuare! La mulþi ºi rodnici ani!

Încheiem cu mãrturisirea Înaltpreasfinþitului Pãrinte Ioan, Arhiepiscopul Timiºoarei ºi

Mitropolitul Banatului: „Dumnezeu sã semene în minþile noastre luminã, ca sã nu mai

rãtãcim în lumea aceasta a pãcatului, care ne înconjoarã de-o parte ºi de alta a vieþii noastre.”

20 de ani în slujba
culturii româneºti

Dintr-o curiozitate destul de puþin întemeiatã, am deschis Micul

dicþionar enciclopedic sã vãd ce scrie la cuvântul revistã ºi –

printre alte sensuri ale termenului – am citit: „Publicaþie periodicã

cuprinzând articole, studii, schiþe, recenzii etc. din domenii diferite

sau de specialitate”. O definiþie, scurtã, simplã, în conformitate

cu rigorile logicii – genul proxim plus diferenþa specificã – care

m-a trimis cu gândul la lungul ºi complicatul proces real al editãrii

unei publicaþii, fie ea ºi de culturã, la risipa de energie ºi talent pe

care aceasta o presupune, la momentele de enervare inerente

unei asemenea întreprinderi, în sfârºit, la acele clipe de neliniºte

provocate de stãruitoarea întrebare Cui

prodest? O neliniºte care poate inhiba,

demobiliza, mai ales atunci când o astfel de

publicaþie se naºte practic, din nimic, respectiv,

fãrã antecedente similare care sã-i confere un

temei moral, fãrã un „ambient” cultural

semnificativ ºi, aspect esenþial, fãrã

posibilitãþile financiare necesare unei apariþii

sigure, certe. Adicã exact auspiciile, contextul

în care a vãzut lumina tiparului, în urmã cu

zece ani, revista Sud. Pentru cã, trebuie spus,

Bolintin Vale, deºi are o lungã istorie, fiind

atestat documentar în 1433, deºi în ultimele

2-3 decenii a cunoscut o susþinutã dezvoltare

social-economicã ºi culturalã, este, totuºi, o

localitate micã. (Oraºul numãrã în prezent

circa 12.000 de locuitori.) Istoria naþionalã i-

a reþinut numele datoritã trecerii lui Tudor

Vladimirescu pe aici, în drum spre Bucureºti,

ºi, bineînþeles, naºterii autorului Florilor

Bosforului, poetul Dimitrie Bolintineanu, pe

meleagurile sale. Istoria localã este – normal

– mai generoasã prezentându-l ca un vechi

centru comercial ºi administrativ al zonei (în

secolul al XIX-lea avea statutul de centru de

plasã) cu bogate tradiþii culturale. Prezentare întru totul adevãratã

cu singurul amendament – important pentru „biografia” revistei

Sud – cã localitatea nu are o tradiþie în materie de publicaþii, de

presã. Nu existã acea moºtenire publicisticã – chiar mãruntã – la

care sã se raporteze prezentul ºi care, astfel, sã uºureze renaºterea,

reapariþia vreunui ziar, vreunei reviste cum s-a întâmplat, dupã

1989, în multe localitãþi din þarã, unele chiar de mãrimea ºi

importanþa Bolintinului. Apoi, deºi în oraº sunt destui intelectuali

– medici, avocaþi, cadre didactice, cu întinse ºi variate lecturi –

preocupãrile extraprofesionale ale acestora sunt altele decât

gazetãria. Puþini, foarte puþin s-au simþit sau se simt atraºi de

publicisticã, au avut sau au pasiunea scrisului. Pe scurt, când în

1996, câþiva bolintineni ºi câþiva giurgiuveni am pornit sã facem

revista Sud, în lada noastrã de zestre se gãseau o anumitã

experienþã gazetãreascã, multã bunãvoinþã ºi mult entuziasm.

Atât ºi nimic mai mult. Lesne de înþeles cã, în asemenea condiþii,

oscilam, cotidian, între speranþã ºi deznãdejde, între gândul

reuºitei ºi cel al eºecului. De altfel, incertitudinea în ce priveºte

„speranþa de viaþã” a publicaþiei noastre, teama ca primul numãr

sã nu fie ºi ultimul, ne-au determinat sã nu respectãm nici mãcar

obiceiul începutului, adicã sã publicãm un articol-program cu

puncte ºi subpuncte, în care sã explicãm cititorilor la ce este bunã

ºi la ce foloseºte revista Sud. Desigur, ne erau cunoscute acele

O publicaþie culturalã într-un „buzunar al sãrãciei”
exemple celebre, de la noi sau de aiurea, când dintr-o publicaþie

nu au apãrut decât 2-3 numere iar acestea au fãcut carierã, istorie,

însã am considerat cã, în ce ne priveºte, „nu este cazul”. În

consecinþã, în locul unui editorial, mai mult sau mai puþin „bãþos”,

am preferat ºi am pus pe frontispiciul revistei (acum nu mai este)

un citat din Xenopol, citat care, sintetic ºi clar, era în concordanþã

cu ideile noastre. Iatã-l: „Publicaþiile provinciale fac sã conlucreze

intens poporul la munca culturalã, pe lângã cã rãspândesc idei ºi

gustul frumosului în cercul îngust în care trãim”.

Acum, la împlinirea unui deceniu de la apariþie, s-ar putea

oare spune cã revista Sud a urmat îndemnurile marelui istoric?

A contribuit, cumva, aceasta la rãspândirea unor idei, a gustului

pentru frumos în cercul mai larg sau mai îngust al sudului

muntenesc de la care a împrumutat numele? Noi credem cã da.

ªi facem aceastã afirmaþie gândind cã numeroasele articole,

comentarii, cronici, note, reportaje s.a. privind istoria acestei

zone, moºtenirea sa culturalã, creaþia artisticã contemporanã

(literarã, plasticã, muzicalã), activitatea unor instituþii culturale

etc., publicate în cele aproape 80 de numere ºi peste 1000 de

pagini apãrute pânã în prezent, au contribuit la rãspândirea unor

idei, reprezinta o pledoarie pentru frumos. Ba mai mult, credem

cã chiar acele articole în care am criticat diverse aspecte ale

activitãþii culturale, lipsa unor instituþii adecvate, a banilor ºi a

specialiºtilor, au stat sub semnul preocupãrii de a sluji valoarea,

frumosul. Pentru cã – fapt ºtiut, cunoscut ºi care trebuie avut

mereu în vedere – întinsul areal dintre Olt ºi Borcea, aceastã

lume a soarelui ºi a câmpiei, locul unde, spun poeþii, „se

cristalizeazã mai repede o stare de sentimente ºi metafore” (Florin

Costinescu, Teleorman), existã „un surplus de imaginaþie” (Gh.

Dobre, Ialomiþa), iar „specificul sensibilitãþii artistice este de

naturã metafizicã” (Horia Gârbea), reprezintã unul dintre

„buzunarele sãrãciei” din România de azi. O sãrãcie care, în

1996, când a apãrut Legea dezvoltãrii regionale ºi s-a înfiinþat

Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia era caracterizatã, în primul

rând, printr-un nivel cultural scãzut ºi prin precaritatea instituþiilor

culturale. Astãzi, în sudul muntenesc, în judeþele Cãlãraºi, Giurgiu,

Ialomiþa ºi Teleorman, situaþia este, practic, aceeaºi. Trist, dar

adevãrat, existã în aceastã zonã, pe de o parte, o bogãþie cultural-

artisticã reprezentatã fie de moºtenirea trecutului, fie de

certitudinile, promisiunile valorice ale prezentului, un interes real

pentru culturã ºi artã manifestat la nivel personal, dar, uneori, ºi

colectiv (în cazul tinerilor) iar, pe de altã parte, o

sãracã ºi prost întreþinutã reþea a instituþiilor

culturale, ºi o condamnabilã indiferenþã – cu unele

excepþii, care confirmã regula – a autoritãþilor locale

(judeþene, orãºeneºti, comunale) faþã de actul de

culturã, faþã de consumatorul de culturã. În

amintitele judeþe, cãminele culturale, în marea lor

majoritate, dacã nu au devenit bodegi, sunt în

paraginã, bibliotecile la fel ºi lipsite de cãrþi, muzeele

abia îºi duc zilele. Dar direcþiile judeþene pentru

culturã funcþioneazã cu doi oameni ºi jumãtate ºi

cu bugete derizorii. Cum sã vezi un spectacol de

teatru când în cele patru judeþe, adicã la cca.

1.500.000 de locuitori, funcþioneazã un singur

teatru profesionist, la Giurgiu? Cum sã asculþi un

concert sau sã admiri un tablou când în aceleaºi

judeþe existã o singurã filarmonicã – tot la Giurgiu

ºi cu activitate „intermitentã” – ºi una-douã galerii

de artã? ªi nu sunt semne cã cineva ar avea în

vedere aceastã situaþie ºi cã ea s-ar putea schimba.

Am participat, de la Ploieºti, la o dezbatere

organizatã sub auspiciile Agenþiei pentru dezvoltare

Sud-Muntenia pe tema „Dezvoltarea localã ºi

regionalã durabilã”. O întâlnire de un formalism

ameþitor ºi în cadrul cãreia, nici în documentele

supuse dezbaterii, nici în intervenþiile unor participanþi, nu a

existat un singur cuvânt despre culturã. Cum sã faci o dezvoltare

durabilã fãrã a te raporta la culturã, fãrã a lua în considerare

nivelul cultural al celor chemaþi sã realizeze aceastã dezvoltare?

În sfârºit, noi, Fundaþia Culturalã „D. Bolintineanu”, revista

Sud, am reuºit sã supravieþuim în acest buzunar al sãrãciei datoritã

sprijinului unor instituþii – excepþiile despre care vorbeam mai

înainte – ºi în primul rând al Consiliului Local Bolintin Vale,

precum ºi al unor instituþii judeþene: Centrul de îndrumare al

creaþiei populare, Biblioteca judeþeanã „I.A. Bassarabescu”,

Muzeul judeþean ºi Direcþia judeþeanã pentru culturã. Aducem

mulþumirile noastre tuturor acestor instituþii, aºa cum mulþumim

tuturor colaboratorilor noºtri – mai tineri sau mai în vârstã, mai

vechi sau mai noi, mai iluºtri sau mai puþin iluºtri, care au fost

mereu alãturi de revistã, ºi cu vorba, ºi cu fapta.

Încheind aceste rânduri, îmi vin în minte – ºi nu-mi prea pot

explica din ce cauzã – cuvintele bãtrânului meu tatã, profesorul

de limba românã Ion Carbarãu, care îmi spunea cã, pentru a

aprecia corect efortul celui ce a ajuns în vârful muntelui, trebuie

sã ai totdeauna în vedere ºi adâncimea vãii de unde a plecat.

(Sud, ediþie specialã la împlinirea a zece ani de apariþie, f.a., p.

1, 8; Sud, (85-86), septembrie-octombrie 2006, p. 1, 11)

Constantin CARBARÃU

Constituirea Fundaþiei “Dimitrie Bolintineanu”, martie 1996
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Nicolae Dan FRUNTELATÃ

Dragã Vasile Grigore, dragã ªtefan Crudu, dragi prieteni care

faceti o revistã aparte în oraºul de lângã Bucureºti! Adicã, revista

Sud, cea care continuã truda ºi visul unui prieten al nostru de

tinereþe, gazetar ºi cãrturar, Constantin Carbarãu, de loc din oraºul

ce poartã numele unui poet de la începuturile literaturii române.

În aceastã toamnã, când împlineºte 20 de ani, revista pe care o

slujiþi, vã rog ºi eu, colaboratorul vostru, sã vã urmaþi visul ºi

zidirea.

ªtiu cã este greu, ºtiu cã sunt oameni ºi instituþii care nu înþeleg

cã nimic nu e mai important decât tradiþia locului, decât iubirea

pentru pãmântul natal ºi pentru þara care ne îngãduie pe toþi.

Dar opera pe care o continuaþi, revista Sud, cu toate ale ei, cu

profundele cercetãri de arhivã, cu obiceiurile locului, cu extensia

cãtre tot ce înseamnã Sudul românesc, ieºirea noastrã spre Levant

ºi spre eternitatea istoriei vechi, bizantine ºi, mai mult, getice,

este o ºansã pe care le-o oferim tinerilor de azi ºi de mâine, într-

o þarã ce face eforturi aproape disperate pentru a supravieþui,

pentru a se indentifica, pentru a exista în lumea globalizatã, rece,

indiferentã.

Vã urez La Mulþi Ani, vã rog sã pãstraþi revista Sud ca ºi când,

ca ºi cum de asta ar depinde continuitatea noastrã!

Scrisoare cãtre Sud
Daniel TRÃISTARU
Primarul oraºului Bolintin Vale

La mulþi ani Sud

Consiliul Local ºi Primãria Bolintin Vale transmit felicitãri

revistei Sud ºi colaboratorilor acesteia, cu prilejul împlinirii a

douãzeci de ani de la prima apariþie.

Consiliul Local ºi Primãria îºi exprimã deosebita lor

consideraþie pentru contribuþia adusã de Asociaþia pentru Culturã

ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu ºi revista Sud la valorificarea

tradiþiilor culturale bolintinene, la îmbogãþirea vieþii spirituale a

localitãþii noastre, la mai buna cunoaºtere a oraºului Bolintin

Vale în întreaga þarã.

Noi, autoritãþile locale, suntem conºtiente de importanþa unui

vector cultural, generator de prestigiu ºi imagine precum revista

Sud ºi vom continua colaborarea cu aceasta în folosul dezvoltãrii

localitãþii.

Suntem ºi vom fi alãturi de acest inconfundabil reper cultural

bolintinean ºi urãm „la mulþi ani” ºi o activitate cât mai lungã

Asociaþiei ºi revistei Sud.

Au fost douã decenii de încercãri ºi de cãutarea direcþiei acestei

reviste, cât ºi a locului sãu pe piaþa publicaþiilor culturale

româneºti.

Da, douã decenii de trudã a unui grup de entuziaºti care doreau

ca în spaþiul publicistic românesc sã se regãseascã ºi vocea lor. O

voce la început timidã, iar în ultimii ani o voce puternicã ºi bine

individualizatã, de care se þine seama tot mai mult, atât de cãtre

mediile culturale cât ºi politice, pentru cã ea reprezintã vocea

unei societãþi civile tot mai fracturatã ºi lipsitã de mesaj ºi coerenþã.

La acest moment aniversar se cuvine sã aducem un pios omagiu

iniþiatorului proiectului, regretatul publicist ºi om de litere, Titi

Carbarãu ºi sã adresãm mulþumiri actualului colectiv de redacþie,

condus de d-nul Vasile Grigore, pentru inspiratele tematici lansate

dezbaterii publice cât ºi pentru interesul constant de a descoperi

ºi pune în valoare tinere talente literare din bazinul inepuizabil de

resurse umane din zona de sud a României.

La mulþi ºi fructuoºi ani dragi colaboratori ºi truditori ai revistei

Sud!

Gl.bg(r) Gheorghe DRAGOMIR
Preºedintele Centrului de Eticã ºi Strategii

La mulþi ºi rodnici ani
revistei Sud

O revistã este, într-un fel, o cronicã despre un loc ºi oamenii

lui, despre memoria acelui loc ºi gândurile ºi preocupãrile acelor

oameni, despre idealurile lor. O astfel de revistã-cronicã este

publicaþia Sud din Bolintin Vale, care împlineºte astãzi 20 de ani

de existenþã. O performanþã. Pentru cã a te încumeta la o asemenea

lucrare nu este o întreprindere uºoarã. Sã ne amintim. În istorie,

cronicarii sunt numãraþi pe degete; de aceea, statura gestului lor

capãtã semnificaþie de simbol pentru urmaºi. Gestul lor este un

act de conºtiinþã ºi sacrificiu. Nu întâmplãtor Miron Costin (care,

de altfel, a plãtit cu viaþa) îºi începe lucrarea De neamul

moldovenilor cu o zicere cãreia timpul i-a conferit valoare

axiomaticã: „Biruit-au gândul sã mã apuc de aceastã trudã, sã

scot lumii la vedere felul neamului…”. Aceeaºi grea

responsabilitate apasã ºi pe umerii cronicarului modern,

contemporan, care îºi asumã actul întocmirii unei reviste-cronicã

– fie ea a unui loc mai puþin bãtut de poºtalioanele marilor agenþii

de presã, sau poate tocmai de aceea.

Întâiul pe care l-a biruit gândul sã se apuce de truda creãrii

acestei reviste la Bolintin Vale este scriitorul-filolog Constantin

Carbarãu: el a înfiinþat-o, el i-a dat nume, el i-a fixat bornele

identitare. Evenimentul s-a petrecut acum 20 de ani, într-o vreme

devenitã deja istorie ºi legendã. ªi tot el a alcãtuit un grup de

colaboratori statornici: de-ai locului, dar ºi din alte pãrþi ale þãrii,

asigurând revistei atât prin semnãturi, dar mai ales prin temele

abordate, dreptul la circuit naþional. Nu ºtiu prin câte peripeþii a

trecut redactorul-ºef Constantin Carbarãu în cei 15 ani, cât s-a

aflat la postul de veghe ºi sacrificiu al publicaþiei, dar ºtiut este

cã la finalul celui de-al treilea lustru, inimosul ºi talentatul bãrbat

a murit, epuizat ºi fericit. ªi, odatã cu el, ºi-a încetat apariþia,

pentru scurt timp, ºi revista…

Ca peste tot pe acest pãmânt românesc, hãrãzit de Dumnezeu cu

geniu, nasc ºi la Bolintin oameni. Prin binecuvântarea locului, a

apãrut scriitorul-istoric Vasile Grigore, tot om al locului, care ºi-a

pus umãrul ºi mintea la edecul lãsat liber de Carbarãu. ªi astfel

revista Sud a renãscut ca o pasãre Fenix, strãlucitoare în orizontul

limbii române. Sud-ul de dupã Sud este o continuare a bunei tradiþii,

dar ºi o îmbogãþire cu colaboratori noi ºi talentaþi, cu idei ºi teme noi.

Colectivul de redacþie este ºi el înnoit – ºi-l numesc aici, în semn de

meritatã preþuire. Pe lângã redactorul-ºef Vasile Grigore ºi secretarul

general de redacþie ªtefan Crudu, graviteazã oameni ai locului, de

înaltã probitate intelectualã ºi valoroasã iniþiativã: Constantin Bãrbuþã,

Constanþa Crudu, Marian Grigore, Corneliu State, Gabriel Dragnea,

Ciprian Necºuþu, Geanina Mehedinþu, Mircea Paraschiv. Un senior

editor, Florentin Popescu, face legãtura cu vechiul pavilion. ªi,

desigur, Raluca Tudor, cea care asigurã frumoasa concepþie graficã.

Fie binecuvântaþi cu o creangã de liliac înzãpezit de dragoste

ºi recunoºtinþã. Cu aceeaºi creangã înmiresmatã fie binecuvântaþi

colaboratorii ºi cititorii. Iar revistei noastre dragi, Sud – vechea

urare academicã: Vivat! Crescat! Floreat!

Lia-Maria ANDREIÞÃ
Ion ANDREIÞÃ

Biruit-au gândul…

Pentru mine întâlnirea cu revista Sud, deºi s-a produs mai

târziu, a însemnat deschiderea spre noi orizonturi ale cunoaºterii

ºi ale exprimãrii. De la bun început, am fost impresionat de

calitatea materialelor selectate spre publicare, fiind reliefate atât

creaþii ale autorilor din trecutul cultural ºi artistic românesc, dar

ºi cele ale unor talentaþi în ale condeiului contemporan.

Pe de altã parte, punerea în evidenþã în paginile revistei a

istoriei locale ºi nu numai, a avut  ºi are o importanþã excepþionalã

pentru locuitoriii micii urbe bolintinene ºi în mod deosebit pentru

generaþia tânãrã. Din acest punct de vedere, sunt demne de

subliniat spusele lui René Al. de Flers, un apropiat al marelui

Pamfil ªeicaru, care afirma cã: „Peste trecut se lasã din ce în ce

mai mult umbra uitãrii, iar generaþia care s-a ridicat ºi se va

ridica, habar n-are de valorile trecutului”. De aceea dezvoltarea

tematicii istorice în paginile revistei se impune de la sine.

Acum, la ceas aniversar, nu pot decât sã urez revistei Sud, un

entuziast La mulþi ani de apariþie pe drum luminos ºi plin de

realizãri!

Niculae STOICA

Cuvânt aniversar

Mioara MÃNESCU

revista sufletului meu,
îþi doresc ca sã reziºti,
sã fii cititã
ºi cât mai mult cunoscutã.
La mulþi ani!

Sud

Alãturi ºi împreunã

cu SUD

În luna octombrie a acestui an de graþie 2016, se împlinesc 20

de ani de la apariþia primului numãr al revistei de culturã Sud,

eveniment memorabil în viaþa spiritualã ºi, de ce nu, în istoria

secularã a Bolintinului, deopotrivã emoþionant pentru cei ce i-au

fost aproape, ab origine, în vorbã, cu fapta ºi sufletul.

Într-o vreme dominatã de incertitudine, confuzie ºi pasivitate,

iniþiativa celui ce a rãmas în conºtiinþa localã ºi naþionalã drept fondator,

Constantin Carbarãu, fiu al satului, jurnalist ºi scriitor de talent, se va

dovedi, în ciuda vicisitudinilor, nu puþine, un act curajos ºi durabil, o

intuiþie genialã, fondatã pe autentic patriotism local, ce avea sã

transforme treptat arealul bolintinean ºi nu numai într-un reper socio-

cultural inconfundabil, definit unanim drept „fenomenul Sud”.

O mãrturie mai mult decât elocventã despre ceea ce a insemnat

ºi continuã sã reprezinte, dupã douã decenii, revista predestinatã

ariei de culturã ºi civilizaþie sudicã, regãsim în lucrarea Revista

Sud, bibliografie 1996-2011 (Editura Rawex Coms, 2014), al

cãrui autor, Vasile Grigore, nimeni altul decât noul redactor ºef,

colaborator valoros, acum coordonator ºi continuator, expune,

sintetic ºi pertinent, „consideraþii” asupra etapelor ºi tematicii,

contribuþia ºi rolul remarcabil al unor personalitãþi culturale ºi

colaboratori consecvenþi.

Onorat de încrederea ºi aprecierea primului redactor ºef,

Constantin Carbarãu, am fost prezent în toate momentele care au

marcat scurta ºi consistenta istorie a Sud-ului, articolul, modest,

intitulat De ce Bolintin?, apãrut chiar în numãrul 1 (5 octombrie

1996), fiind scris la dorinþa ºi insistenþa sa, probabil ca prim test.

Inevitabil ºi treptat, sfera activitãþilor ºi preocupãrilor comune,

alãturi ºi împreunã cu Sud, se extind ºi diversificã, raportate la

douã paliere determinante: interesul în creºtere al cititorilor ºi latura

concretã, administrativ-financiarã, fiecare cu amprentã specificã.

În primul caz, opþiunea Redacþiei, inteligentã ºi sensibilã totodatã,

a constat în valorificarea experienþei ºi capacitãþii rare de

persuasiune a lui Titi Carbarãu în atragerea unor prestigioºi scriitori,

critici literari, alþi oamnei de culturã, adevãrate simboluri ce vor

onora de-a pururi cartea de aur a Sud-ului, atât prin creaþii originale,

cât ºi prin prezenþa dinamizatoare la marile evenimente ºi acþiuni:

Teodor Vârgolici, Fãnuº Neagu, Nicolae Breban, Liviu Ioan Stoiciu,

Radu Cârneci, Petre Ghelmez, Mircea Sântimbreanu, Neagu

Udroiu, Florentin Popescu, Victoria Milescu, Radu Voinescu, Ion

Andreiþã, Dumitru Matalã º.a., însoþiþi în consecvenþã ºi ataºament

de grupul numeros ºi valoros al colaboratorilor locali, între care

Emil Pãunescu, Dumitru Dumitricã, Emil Talianu, Ion C. ªtefan,

Aureliu Goci, Constantin Bãrbuþã, Vasile Grigore, Floricã Dan,

Bogdan Pascu, Milica Dan º.a.

În plan personal, cele douã decenii alãturi de Sud, au marcat o

etapã ascendentã ºi unicã a unei cariere semnificative, prin

semnãtura ce se regãseºte în peste optzeci de numere, complexul

de activitãþi permanente, concursul de creaþie, monografia, Zilele

Bolintineanu, fiind, de fiecare datã, cele mai solicitante, în noi

relaþii interumane ºi, nu în ultimul rând, o nouã experienþã

profesionalã ºi de viaþã, pe care o ilustrez, la încheierea acestor

gânduri, printr-un instantaneu cu consecinþe benefice, purtat acum

un deceniu cu fostul preºedinte al Fundaþiei „D. Bolintineanu” ºi

primul redactor ºef al Sud-ului:

C.C. – Colega, sã facem pagina de istorie mai interesantã, sã o

revigorãm. Ce zici de tema, „porecle” celebre ale unor voievozi

români?

C.B. – Impedimentele constau în timp ºi spaþiu…

C.C. – Lasã colega, te descurci, dracul nu este atât de negru.

C. B. – Atunci zic DA! ºi voi începe chiar cu el, Vlad Dracul!

Astfel, cititorii Sud-ului, tinerii dascãli îndeosebi, s-au putut

documenta despre epoca ºi contextul istoric – când, unde, cum ºi de

ce, unii voievozi români au primit ºi au rãmas mai cunoscuþi în

istorie graþie poreclelor celebre, precum Vlad Dracul, Radu cel

Frumos, Vlad Cãlugãrul, Radu de la Afumaþi, ªtefan Lãcustã, Petru

Cercel, Petru ªchiopul, Papurã Vodã, paginile revistei fiind puse în

continuare la dispoziþia iubitorilor Clio, pentru a continua cercetarea

împrejurãrilor istorice ale altor porecle cu care voievozi români se

identificã în istoria neamului, precum „Uzurpatorul”, „Praznaglava”,

„Înecatul”, „cel Orb”, „cel Rãu”, „Turcitul” etc. Îi aºteptãm.

Apariþia revistei Sud a fost o revelaþie. Continuarea ei, într-un

moment de cumpãnã, o datorie. ªtim cã redactorii depun eforturi,

dar ceea ce este mai important este unirea colaboratorilor în jurul

unor idei comune, pentru a descoperi mãrturii inedite ale trecutului,

pentru a promova literatura, arta, frumosul ºi a deazvãlui aspecte

ale realitãþii pe lângã care nu putem trece nepãsãtori.

Dacã s-au scurs deja douãzeci de ani de existenþã, o cincime

de veac, nimic nu a fost în zadar ºi s-a demostrat cã timpul,

dimensiune relativã, curge în favoarea noastrã. Talentul, voinþa,

credinþa, tenacitatea pot surmonta obstacolele de tot felul, care la

ceas aniversar, par uitate.

Ca membri ai Asociaþiei ºi ai Redacþiei revistei ne animã

speranþa cã ea va supravieþui încã multã vreme, cã ne vom bucura

de longevitatea sa întrucât mai are, încã, multe de prezentat.

ªi dacã s-ar gândi cineva la un „brand” al Bolintinului, credem

sincer cã acesta este revista Sud.

Constanþa CRUDU

Sudul nostru
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Revista Sud a început cu personalitãþi bolintinene, a continuat

cu personalitãþi bolintinene ºi în prezent, printr-o largã activitate,

bolintinenilor li s-au alãturat ºi alþi iubitori de istorie, de culturã,

de tradiþii ºi de credinþã din zona Bolintin. Printre aceºtia mã

numãr ºi eu, Corneliu State, profesor de istorie de aproape 48 de

ani. Iubitor de istorie, dar mai ales de istoria acestor locuri

bolintinene, cu toate cã de origine sunt muscelean, am fost atras

de activitatea Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã

Bolintineanu.

Faptul cã în cadrul Cercului de Istorie poþi sã-þi exprimi anumite

pãreri sau teorii despre evenimente de istorie localã, fãrã a avea

pretenþia de mari istorici, m-a convins sã fiu alãturi de membrii

acestei asociaþii. Principalul þel este sã facem sã nu se uite, sã nu

se piardã tradiþii locale, sã facem cunoscut celor din jur evenimente

istorice petrecute în acest areal bolintinean.

Prin revista Asociaþiei, Sud, se face o mare propagandã istoriei

locale. Revista Sud mi-a oferit posibilitatea sã prezint evenimente

ºi documente privind istoria comunei mele, Floreºti-Stoeneºti.

Doresc ca împreunã cu toþi iubitorii de istorie, culturã, tradiþii sã

atragem tineretul spre a cunoaºte trecutul local. Trebuie sã

conservãm patrimoniul local, sã aducem în faþa copiilor ºi tinerilor

într-un mod cât mai atrãgãtor, istoria acestor locuri.

Prin revista Sud sunt prezentate momente de culturã, artã ºi

credinþã. Dacã nu avem culturã, tradiþii ºi credinþã suntem morþi.

Revista Sud reînvie trecutul ºi-l aduce în faþa celor care vor sã

trãiascã. Sunt alãturi de aceastã oazã bolintineanã, pentru tinerii

mei elevi, pe care, prin pasiunea unora pentru istorie, s-au alãturat

Asociaþiei ºi revistei Sud.

Doresc ca prin activitatea mea în cadrul Asociaþiei ºi revistei,

sã trezesc interes în rândul tinerilor  pentru istoria localã, pentru

tradiþii, a unor evenimente importante din viaþa omului, botezul,

nunta, înmormântarea, readucerea în memorie a portului popular

local aproape dispãrut.

Sã nu uitãm cã un copil cãruia nu-i spunem poveºti, nu a avut

copilãrie, iar Istoria este cea mai frumoasã poveste.

Prof. Corneliu STATE

Dupã 20 de ani…

Floricã DAN

Îºi dorea atât de mult ca

revista SUD sã nu fie o

apariþie efemerã

Revista Sud a apãrut în toamna anului 1996, dupã ce în

primãvarã, pe 15 martie, se înfiinþase Fundaþia Culturalã „Dimitrie

Bolintineanu”. Condiþiile precare de finanþare de la momentul

apariþiei i-au insuflat mentorului ei, Constantin Carbarãu, temerea

cã revista nu va avea zile multe, deºi îºi dorea ca sã poatã rezista

mãcar zece ani.

Constantin Carbarãu nu era un oarecare, trezit aºa deodatã sã

zideascã o revistã la Bolintin Vale. Era consilier în Ministerul

Culturii, era fiul uneia din marile personalitãþi ale localitãþii,

profesorul de limba ºi literatura românã Ion Carbarãu, toatã viaþa

trãise la Bolintin (deºi avea un apartament în Bucureºti în cartierul

Drumul Taberei, de prin anii 70), era un publicist de vazã în

puterea deplinã a facultãþilor sale intelectuale, cu o mare putere

de muncã ºi nu în ultimul rând cu mulþi prieteni scriitori redutabili,

de primã mânã, din Bucureºti ºi din þarã, cu o mare pasiune

pentru culturã ºi literaturã ºi o vastã informaþie în domeniu,

specializat totodatã pe literatura africanã.

În aceste condiþii începe lucrul la primul numãr al revistei

Sud, care apare la 5 octombrie 1996, cu ocazia Festivalului

naþional de creaþie literarã dedicat poetului de talie naþionalã,

Dimitrie Bolintineanu. Nu i-a fost greu sã atragã sponsorizãri

periodice din partea Consiliului Local Bolintin Vale, a Consiliului

Judeþean Giurgiu, iar atunci când trebuia mai mulþi bani, în special

la evenimentele mari, anuale, de la personalitãþi din Bolintin ºi

împrejurimi, absolvenþi ai liceului bolintinean, cum sunt de

exemplu Alecu Nicolae, profesor universitar la Agronomie.

Revista a trecut cu bine cei zece ani, programaþi la început, a

durat chiar cincisprezece pânã la sfârºitul vieþi sale, iar astãzi prin

efortul unei conduceri reînnoite sub cârma istoricului Vasile Grigore

împlineºte nesperata, la începuturi, existenþã de douã zeci de ani.

Sud-ul a fost cunoscut încã din primii ani de apariþie nu numai

în Bolintin Vale dar ºi în þarã ºi strãinãtate, nume de prestigiu ale

literaturii române contemporane semnând în paginile sale: Petre

Ghelmez, Gabriel Dimisianu, Ion Rotaru, Paul Everac, Mircea

Sântimbreanu, Eugen Simion, Nicolae Manolescu, Radu Cârneci,

Dumitran Frunzã, Florentin Popescu etc.

SUD – polul de luminã al

culturii giurgiuvene

Întotdeauna, aniversarea unei reviste înseamnã un succes

remarcabil, un triumf asupra timpului trecãtor ºi o statornicie pe

câmpul etern al culturii.

În judeþul Giurgiu, apar mai multe publicaþii culturale, dar cea

mai dragã sufletului meu este revista Sud, de la Bolintin Vale,

înfiinþatã cu ani în urmã de Constantin Carbarãu ºi continuatã, cu

aceeaºi abnegaþie ºi pricepere, de Vasile Grigore, ªtefan Crudu,

Constantin Bãrbuþã, Dan Floricã, Constanþa Crudu, Marian

Grigore ºi alþii; de numeroºii  lor colaboratori din Bucureºti ºi

din þarã, între care îi amintesc pe Nicolae Dan Fruntelatã,

Florentin Popescu, Victoria Milescu, Nicolae Scurtu, Ion

Andreiþã ºi ceilalþi – pãsãri cântãtoare pe ramurile unui pom

înflorit din dragostea de þarã ºi de culturã, de la Dimitrie

Bolintineanu pornind, cel care rostea cuvintele profetice „Viitor

de aur þara noastrã are”, pânã la Dumitru Dumitricã, poetul sensibil

ºi delicat al Sabarului, din Bolintin Deal, care, deºi destinul l-a

strãmutat în eternitate, a rãmas încã statornic în minþirile noastre

ºi în paginile acestei reviste.

Sunt judeþe cu numeroºi oameni de culturã, oraºe mari centre

spirituale, care nu ajung însã la statornicia ºi prestigiul acestei

reviste.

Nu-i vorba de un miracol, ci de forþa unui colectiv unit, de

intelectuali talentaþi, în rândurile cãrora am intrat cu toatã dãruirea

sufletului  meu.

Sud – întrupare de luminã ºi creaþie, curcubeu înãlþat peste

timp ºi spaþiu, zbor prelung spre împlinirile dorite, care ne vor

purta mai departe!

Ion C. ªTEFAN

Florin COLONAª
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“ Unde zici cã apare revista asta literarã, Sud?

“ Undeva, lângã Bucureºti. La Bolintin.

“ Bine, dar locul este cunoscut pentru zidarii sãi, vestiþi pentru

mãiestria lor. ªi uite dom’le, ce revistã apare acolo!

Un fragment cât se poate de adevãrat, dintr-un dialog purtat cu

un mare scriitor român, stabilit în Franþa de aproape jumãtate de

veac.

Nu este singurul personaj cultivat, din þarã sau din strãinãtate,

care s-a arãtat surprins de faptul cã într-o localitate ruralã poate

apãrea o revistã culturalã, de þinutã ºi nu numai atât, dar ºi

longevivã.

Într-adevãr, douãzeci de ani reprezintã ceva în viaþa unei

publicaþii.

Cunosc câte ceva din istoria care însoþeºte publicaþia, dar viaþa

ei o urmãresc ºi particip la ea doar în anii din urmã.

Am cunoscut doi entuziaºti, despre care am aflat cã sunt chiar

veri, Vasile ºi ªtefan, apoi o doamnã profesoarã, Constanþa ºi un

tânãr doctorand în cele economice, Marian, care ºi ei sunt tot veri

ºi iatã cum acest mãnunchi de mari entuziaºti duc mai departe o

muncã începutã de un om despre care toþi vorbesc cu respect,

profesorul Carbarãu.

Am început sã colaborez, propunându-le teme pe care le-au

acceptat fãrã rezerve. Dovedind o deschidere cu totul remarcabilã,

sprijinind cu entuziasm subiecte destul de delicate, chiar pentru

publicaþii prestigioase.

Desigur, pentru mine, orice succes al revistei este ºi unul

personal, iar faptul cã am reuºit sã mã integrez rapid ºi fãrã

probleme în aceastã cuadraturã a verilor, mã face sã mã simt ºi eu

vãr de-al lor ºi în cor, din inimã, sã urãm: Mulþi ºi prodigioºi ani

revistei Sud!

Nicolae SCURTU

ªtefan CRUDU

O instituþie culturalã –
Revista „SUD”

Revista Sud, publicaþie literarã, istoricã ºi culturalã, apare în

oraºul Bolintin din Vale de douãzeci de ani, mai exact spus, din

ziua de 5 octombrie 1996, când un grup de intelectuali, la

propunerea lui Constantin Carbarãu, au decis sã imprime întâiul

numãr al acestei aºa de însemnate gazete.

În rãstimpul celor patru luºtri de existenþã, revista Sud adunã

în paginile ei un impresionat numãr de poeþi, prozatori, istorici ºi

critici literari, eseiºti, istorici, traducãtori ºi memorialiºti, care s-

au impus prin contribuþiile lor.

Accentul cade, cum e ºi firesc, pe cercetarea ºi cunoaºterea, în

detaliu, a acestui spaþiu geografic, istoric, cultural ºi literar, care,

în deceniile anterioare, nu s-a bucurat de o atenþie specialã ca cea

de astãzi.

Investigarea arhivelor locale ºi naþionale, a bibliotecilor

particulare ºi publice, precum ºi a unor martori credibili, care au

participat la înfãptuirea unor evenimente din acest areal,

contribuie, esenþial, la clarificarea ºi cunoaºterea unui topos din

cele mai interesante al istoriei naþionale.

Relevante, sub multiple aspecte, sunt articolele, studiile,

cercetãrile ºi notele privind folclorul, etnografia, literatura, istoria,

biserica, ºcolile, târgurile ºi alte îndeletniciri specifice zonei.

Un moment de referinþã în istoria acestei publicaþii îl constituie,

desigur, apariþia cãrþii lui Vasile Grigorescu – Revista Sud.

Bibliografie 1996–2011, [Bucureºti], Editura RawexComs, 2014,

246 pagini, în care, în chip original, sunt consemnate toate

colaborãrile timp de cincisprezece ani de existenþã.

Relaþiile mele cu aceastã prestigioasã revistã au început târziu,

dar au început bine ºi continuã în condiþii ireproºabile.

ªi acest fapt se datoreazã domnilor Vasile Grigorescu ºi ªtefan

Crudu cãrora le urez sã aibã rãbdare, înþelepciune, tenacitate ºi

multã sãnãtate.

Sud, citadelã de
cuvinte

Revista Sud nu a apãrut din neant sau ca o chestiune de orgoliu

ctitoricesc. Ea era plãmãditã mai demult în acest târg, în care

activitatea culturalã ºi artisticã s-a manifestat la superlative cu

concursul unor dascãli de excepþie care au coagulat potenþialele

talente zonale. Efemere reviste liceale, având ca suport cercuri

literare, au fost exerciþii pedagogice pentru elevi. La începuturile

tranziþiei postdecembriste, jurnalistul filolog Constantin Carbarãu

a considerat cã trebuie fãcut ceva care sã dãinuie la Bolintinul din

Vale. A înfiinþat întâi Fundaþia „Dimitrie Bolintineanu”, idee la

care au aderat zeci de adepþi. Apoi, revista literarã Sud, al cãrei

fondator fiind, meritã recunoºtinþa tuturor. Au urmat 15 ani de

apariþie neîntreruptã, aproape lunar, având drept colaboratori

nume de primã mânã: poeþi, scriitori, critici literari, istorici etc.

Muncind fãrã preget, a mers mai departe ºi urmãtorul pas a fost

Festivalul Naþional de creaþie literarã „D. Bolintineanu” care a

fost de fapt apogeul. Tot parcursul a fost presãrat de multã trudã

ºi de umilinþe pentru rezolvarea problemelor financiare, obstacole

greu de trecut pentru fiecare numãr de revistã. Viaþa l-a doborât

însã ºi s-a crezut cã revista va dispãrea odatã cu el. Dar, pentru

cã „cineva, acolo sus, iubeºte literatura” a trimis iarãºi un ziditor,

idealist dar ºi pragmatic, bolintinean get-beget care nu s-a împãcat

cu situaþia. Vasile Grigore, omul providenþial, ºi-a strâns prietenii

ºi a conchis cã Sud trebuie sã reaparã. ªi, treptat, sub umbrela

nou înfiinþatei Asociaþii pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã

Bolintineanu, cu tot atâtea greutaþi financiare, dar cu mult

entuziasm ºi cu un colectiv de redacþie tânãr ºi hotãrât, Sud ºi-a

recâºtigat locul bine meritat în galeria revistelor culturale. Având

alãturi colaboratori mai vechi ºi mai noi, revista creºte continuu

în valoare. Personal, am aderat de la început la acest concept

cultural cu tot sufletul ºi cu toatã priceperea (neprofesionistã). ªi

recunosc cã satisfacþiile sunt deosebite, având ºansa sã cunosc

oameni minunaþi care sprijinã apariþia revistei bolintinene.

Îi doresc o apariþie îndelungatã.
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În aceastã varã  s-au împlinit 25 de ani de la incidentele

intercomunitare ce au avut loc între populaþia majoritarã românã

ºi unele grupuri ale minoritãþii rrome,  produse în localitãþile

Bolintin Deal, Ogrezeni, Bolintin Vale ºi Gãiseni, din judeþul

Giurgiu. Despre aceste conflicte s-a scris mult ºi se va mai scrie

încã, întrucât ele au izbucnit într-o perioadã când toatã lumea

credea cã lucrurile în þarã s-au liniºtit cât de cât ºi când, pe scena

societãþii româneºti nu mai rãmãseserã decât frãmântãrile dintre

adepþii vechilor partide istorice renãscute ºi grupãrile de emanaþi

ai evenimentelor din 1989.

Pentru cei neavizaþi facem precizarea cã etnia rromã din þara

noastrã nu se prezintã ca o comunitate omogenã, ci în sânul sãu

existã mai multe neamuri þigãneºti, cum ar fi: romii de vatrã sau

vãtraºii, care sunt cei mai numeroºi, cãldãrarii (nomazi corturari,

cunoscuþi ºi sub numele de zlãtari sau lãieþi/lãieºi), spoitorii,

rudarii, ursarii, cocalarii, lãutarii, florarii, argintarii, cei ,,de

mãtase” ºi altele. În ceea ce priveºte organizarea internã ºi ierarhia

în cadrul comunitãþii rome, unele dintre aceste grupuri au rãmas

tributare vechilor tradiþii, potrivit cãrora ºef este bulibaºa,

judecarea unor pricini se face în cadrul staborului, iar cãsãtoria

se produce la vârste fragede ºi de regulã, contra unor sume cu

multe zerouri. Aceste grupuri nu au în comun decât limba (pentru

cei care o mai vorbesc, însã ºi aici existã deosebiri importante),

în rest ele se deosebesc prin atitudinea faþã de muncã, nivelul de

pregãtire, modul de viaþã, obiceiuri, port, afinitãþi religioase etc.

Referindu-mã la romii ursari, implicaþi în evenimentele amintite,

precizez cã ei s-au stabilit pe aceste meleaguri dupã anul 1960, în

cadrul acþiunii de sedentarizare, dispersare ºi integrare socialã a

lor ºi de la bun început trebuie arãtat cã autoritãþile locale au încercat

sã-i angreneze în viaþa comunitãþilor, dându-le terenuri pentru

construcþia de case, alocaþii pentru copii ºi alte ajutoare sociale, dar

ei nu au reuºit sau dorit sã se încadreze într-un mod de viaþã

civilizatã, bazat pe respect faþã de ceilalþi locuitori, refuzând munca

ºi asigurându-ºi traiul din ,,ciordealã” ori din alte expediente.

Conflictele consumate în localitãþile menþionate, au fost generate

de acumularea în rândul populaþiei majoritare a unor nemulþumiri

de-a lungul timpului, determinate în primul rând de comportamentul

antisocial al unor membri aparþinând etnicilor ,,ursari”, concretizat

în sãvârºirea a tot felul de fapte penale asupra celorlalþi locuitori.

Pe de altã parte, timorarea ºi intervenþia anemicã a organelor de

menþinere a ordinei din acea perioadã, au dus la gestionarea

necorespunzãtoare a tensiunilor acumulate, inducând pe plan

infracþional o anumitã ,,îndrãznealã” în rândul unor grupuri de

romi, ce a culminat cu sãvârºirea unor fapte infracþionale grave.

Pe scurt, evenimentele s-au derulat astfel:

În comuna Bolintinul din Deal, în seara zilei de 6 aprilie 1991,

un rom ursar l-a asasinat prin înjunghiere, în noaptea de Înviere,

pe tânãrul student Melinte Cristian Constantin. În ziua urmãtoare,

fiind sãrbãtoarea Paºtelui, locuitorii comunei s-au adunat în grupuri

mari ºi pe fondul tensiunilor existente au hotãrât sã incendieze

locuinþele romilor ºi sã-i alunge din comunã, acþiune ce s-a consumat

în aceeaºi searã. Pânã la sosirea forþelor de ordine ºi a pompierilor,

fuseserã deja incendiate 22 de case din cele 26 existente, restul de

patru fiind doar devastate. Dupã o lunã de zile, o parte din romii

fugiþi s-au reîntors cu scopul de a se restabili în localitate, hotãrâre

ce nu a fost agreatã de locuitori ºi, ca avertisment, au incendiat ºi

casele care iniþial fuseserã doar devastate.

Evenimentele din comuna Ogrezeni, din punct de vedere al

cauzelor generatoare ºi al modului de desfãºurare au fost identice

cu cele de la Bolintinul din Deal. Astfel, în seara zilei de 16 mai

1991, la bufetul din comunã, unde se gãseau mai multe persoane

printre care ºi romi, s-a produs o altercaþie între unul dintre

aceºtia ºi ceilalþi consumatori, un român fiind înjunghiat. Acest

incident a dus la izbucnirea conflictelor intercomunitare,

concretizate în aceeaºi searã prin devastarea locuinþelor romilor,

care între timp fugiserã din localitate, poliþia reuºind cu greu sã

restabileascã ordinea. Ca urmare, în aceeaºi noapte au fost aduse

efective suplimentare de poliþie ºi jandarmi, luându-se mãsuri de

pazã a locuinþelor romilor, fiecãrei case fiindu-i destinat câte un

subofiþer de poliþie ºi un militar jandarm.

A doua zi dimineaþa, în comunã s-a deplasat un ofiþer superior

din cadrul Inspectoratului General al Poliþiei ºi împreunã cu un

cadru din conducerea Poliþiei judeþene Giurgiu au încercat prin

discuþii amiabile cu locuitorii comunei sã detensioneze situaþia

creatã. Deºi, în aparenþã, se pãrea cã lucrurile se liniºtiserã, totuºi,

în dupã amiaza zilei de 17 mai 1991, în jurul orelor 17, s-a tras

clopotul de la bisericã, astfel cã în scurt timp s-a adunat o masã

mare de oameni, de peste 1.500 de persoane, care au trecut imediat

la incendierea a 14 locuinþe din cele 15 existente, ignorând ºi

agresând dispozitivul de ordine menþionat.

Cei doi ofiþeri, când au încercat un dialog cu locuitorii revoltaþi,

au fost acuzaþi cã þin partea romilor, fiind agresaþi fizic ºi injuriaþi,

ei reuºind cu greu sã se retragã din rândul mulþimii ºi sã ajungã

la sediul postului local de poliþe, de unde, prin radio, s-a raportat

ºefului Inspectoratului General al Poliþiei situaþia creatã. Acesta

a ordonat sã nu se facã uz de armã, chiar dacã se va continua

agresarea forþelor de ordine ºi a asigurat cã în scurt timp va

trimite în zonã forþe de intervenþie, forþe care din motivele arãtate

în continuare, nu au mai ajuns la Ogrezeni.

La Bolintinul din Vale, deºi nu a existat o scânteie

declanºatoare (omor sau vãtãmare corporalã), totuºi, ca urmare a

tensiunilor preexistente, în seara zilei de 17 mai 1991, în timp ce

la Ogrezeni evenimentele erau în plinã desfãºurare, locuitorii

micii urbe aflând ce se întâmplã în comuna vecinã, au tras clopotele

de la bisericã, fapt în urma cãruia s-au adunat  circa 5.000 de

persoane, care, pânã la sosirea forþelor de ordine, au trecut ºi au

reuºit sã incendieze douã locuinþe ale romilor ursari ºi sã

devasteze alte nouã. Ca urmare, forþele de intervenþie care trebuia

sã ajungã la Ogrezeni s-au oprit la Bolintinul din Vale, reuºind sã

previnã incendierea celorlalte locuinþe rãmase, acþiune în cadrul

cãreia s-au folosit, ºi de o parte ºi de cealaltã, toate ,,argumentele”

specifice luptei de stradã, înregistrându-se un numãr de rãniþi.

La Gãiseni, în ziua de 6 iunie 1991, un grup de romi rudari

din satul Cãrpeniºul au lovit un cetãþean din comunã provocându-

i vãtãmãri corporale. La aflarea acestei veºti, locuitorii comunei

s-au adunat în grupuri ºi s-au deplasat în zona locuitã de romi,

unde au incendiat casele aparþinând a doi dintre agresori ºi au

devastat alte ºapte. Intervenþia operativã a forþelor de ordine a

dus la stoparea actelor de distrugere ºi la detensionarea situaþiei.

Astãzi, când  ne aflãm la un sfert de secol distanþã faþã de acele

evenimente ºi o nouã generaþie a ajuns la maturitate, constatãm

cu surprindere cã nu s-au produs prea multe schimbãri în viaþa

comunitãþilor rome, dar nici pe planul relaþiilor interetnice

româno-rome, continuând sã se înregistreze conflicte ce afecteazã

ordinea de drept, cazuistica adusã la cunoºtinþa opiniei publice

de cãtre mass media fiind elocventã în acest sens. Deºi, de-a

lungul timpului, organele de menþinere a ordinei au intervenit în

aplanarea unor stãri conflictuale, ele nu au reuºit prin modul de

acþiune sã asigure o rezolvare durabilã a acestor situaþii, ceea ce

nu exclude posibilitatea dezvoltarii în sânul comunitãþilor rurale

sau urbane, a unei stãri de spirit asemãnãtoare cu cea de acum 25

de ani. De aceea o implicare mai fermã a autoritãþilor statului în

aplicarea legii ºi gãsirea de soluþii trainice ar fi binevenite.

Aderarea României la Uniunea Europeanã ºi deschiderea

frontierelor spre Occident a  produs un adevãrat exod al unei

pãrþi a populaþiei rrome spre þãrile vest-europene, care a avut

ocazia sã cunoascã în mod nemijlocit ,,filozofia” despre lume ºi

viaþã a romilor din România. Intervenþia unor state europene ºi

destinarea unor fonduri bãneºti pentru integrarea socialã a

acestora, nu a dus la rezultatele aºteptate. Pe plan intern, acordarea

necondiþionatã a tot felul de ajutoare sociale ºi alocaþii nu a fãcut

decât sã-i îndepãrteze de muncã, sã-i împingã la o procreere

necontrolatã ºi la un trai bazat pe alocaþiile de Stat destinate

copiilor. La aceste aspecte se mai adaugã ºi faptul cã, în timpul

unor alegeri, în schimbul unor stimulente materiale sau pecuniare,

unele grupuri de romi au putut fi uºor transformate într-o masã

de manevrã electoralã în interesul anumitor candidaþi. Nu este

astfel de mirare, de ce mulþi dintre etnicii rromi au rãmas în

continuare tributari mentalitãþii cã ei au numai ,,drepturi”, uitând

faptul cã legea fundamentalã a þãrii, Constituþia, conferã drepturi,

dar în acelaºi timp impune ºi obligaþii tuturor cetãþenilor,

indiferent de etnie, printre care ºi aceea de a munci ºi în acest fel,

de a contribui ,,prin impozite ºi taxe, la cheltuielile publice”, iar

pe de altã parte de a respecta legile þãrii ºi normele de civilizaþie.

Col. (r.) Niculae STOICA

25 de ani de la conflictele intracomunitare din judeþul Giurgiu

Nume: Constantin Bobe, zis Hruºciov, n. 1961.
Verdict: vinovat pentru violare de domiciliu

ºi distrugere de bunuri în revolta din 1991.
Pedeapsã: doi ani cu suspendare.

Recunoaºte cã a participat alãturi de alte zeci de tineri la

manifestarea spontanã din mai 1991, atras mai mult de curiozitate

ºi de spiritul de camaraderie, fiind cu toþii vecini ºi cunoscuþi.

Martorii l-au identificat apoi ca participant, când a fost pus sub

acuzare. El considerã cã a fost nevinovat, simplu participant

(„gurã-cascã”) ºi nu s-a dedat la violenþe. Cele douã case despre

a cãror distrugere a fost acuzat (a lui Vasile ursaru’ de pe Palãncii

ºi a Mariei þiganca ursãreasa de pe str. Poenari), nu au fost grav

afectate: doar un geam spart ºi o poartã ruptã. Proprietarii fugiserã.

În Bolintin Vale, niciuneia din cele zece case de ursari nu i s-

a dat foc, aºa cum se întâmplase la Bolintin Deal ºi Ogrezeni.

Þiganii ursari erau nou veniþi în localitate, de prin anii ’60, însã

reuºiserã sã creeze o stare de veºnicã râcã, de animozitate cu

ceilalþi cetãþeni, inclusiv cu þiganii spoitori. Comportamentul le-

a fost perceput ca arogant ºi sfidãtor, vãdit antisocial, pãrere ce a

pãrut a fi confirmatã de comiterea a trei crime de o sãlbãticie

extremã, victime fiind doi români ºi un þigan spoitor. Însã, cum

am spus, nu s-a dat foc la nicio casã, iar violenþe fizice n-au fost,

pentru cã ursarii fugiserã. Totuºi, contrar modului cum acþionaserã

la Bolintin Deal ºi Ogrezeni, unde avuseserã o atitudine de

expectativã, fãrã a interveni, la Bolintin Vale poliþia ºi jandarmii

au folosit din plin forþa ºi mijloacele din dotare pentru

„înfrângerea” revoltei. De fapt, n-au fãcut altceva decât s-o aþâþe.

Agitaþia a fost mare. Luptele între poliþie, jandarmi ºi tineri au

avut loc pe strada Republicii ºi în zona centralã. La ele, C. B. nu

a participat. Una din tacticile aplicate de poliþiºti era urmãtoarea:

mai întâi atacau folosind zgomote, strigãte, gaze lacrimogene,

dupã care simulau retragerea, moment în care tinerii incitaþi

porneau în urmãrire cu „armamentul” din dotare (ciomege,

pietroaie). Numai cã poliþiºtii ºi jandarmii nu se retrãgeau cu

toþii, ci se ascundeau prin curþile oamenilor, de unde înhãþau pe

care apucau, îl încãtuºau, pentru ca în momentul în care reluau

atacul sã îl ducã la dube. Atunci au fost arestaþi ºi duºi la Giurgiu

zeci de tineri din toatã localitatea. Alþii au picat la mijloc ºi au luat

bãtaie nevinovaþi. M. A., om temãtor, a rãmas acasã la el, pe

strada Republicii. Având nevoie la closet, a ieºit afarã din casã

unde, în propria curte, a fost bãtut de poliþiºtii ascunºi aici pânã

l-au zãpãcit. N-a fost singurul caz.

Despre zecile de tineri prinºi ºi duºi cu dubele la Giurgiu s-a

aflat abia spre dimineaþã, când pãrinþii au constatat cã nu le

veniserã copiii acasã. A fost rândul acestora sã se revolte. S-au

strâns cu sutele în faþa sediului Poliþiei Bolintin, ameninþând cu

ce e mai rãu dacã nu li se elibereazã imediat copiii. A intervenit

Constantin Olteanu, secretarul general al guvernului din acea

perioadã, care a dispus sã fie eliberaþi, pentru a detensiona situaþia

care devenise extrem de gravã.

Tinerii bolintineni nu au avut intenþia sã distrugã sau sã atenteze

la viaþa cuiva, ci doar sã sperie, sã-i facã sã plece din localitate pe

cei pe care ei îi considerau capul rãutãþilor. Nu au avut loc

incendieri de case ca la Bolintin Deal sau Ogrezeni. A fost o

rãbufnire spontanã, neorganizatã, la care au participat sute de

persoane (inclusiv þigani spoitori!), cei mai mulþi curioºi.

Constantin Bobe nu a fost delator ºi nu a declarat despre

nimeni, nimic. A fost anchetat de procuratura localã, procuror

anchetator fiind o doamnã slabã ºi înaltã. Nu-ºi mai aduce aminte

numele, cãci a vrut sã uite. A fost dus în cãtuºe la Giurgiu de

ºeful de post de atunci, care i-ar fi spus: „Hai cã te fac eu, nu te

las!” Pe timpul anchetei a fost bãtut pânã a urinat pe el de durere

ºi fricã. ªi-a revenit cu greu din ºocul psihic. ªi-a pierdut serviciul

de la Spitalul Poenari, fiind chemat repetat la Poliþie, iar apoi, din

cauza cazierului (era paznic) nu s-a mai putut reangaja.

A fost judecat la Judecãtoria Bolintin ºi condamnat la doi ani

cu suspendare pentru violare de domiciliu ºi distrugeri materiale.

A plãtit 3.000 de lei despãgubiri – bani mulþi atunci, pentru el.

A fost acarul Pãun. Considerã cã a fost condamnat pe nedrept,

pentru cã el a participat doar la cele douã adrese menþionate, din

apropierea domiciliului sãu, unde n-au fost pagube. Adevãratele

distrugeri (maºinã de poliþie distrusã, TV rãsturnat ºi cu geamuri

sparte, luptele de stradã cu numeroase pagube colaterale)

avuseserã loc în altã parte, pe strada Republicii pânã în centru.

ªi doar el – cãci a fost singurul! – condamnat. Era cel mai

„slab pregãtit” (necãsãtorit, fãrã „pile”, nu foarte înstãrit), iar

autoritãþile trebuia sã justifice, în faþa strãinilor îndeosebi, faptul

cã luaserã mãsuri ºi vinovaþii (citeºte vinovatul!) au fost identificaþi

ºi pedepsiþi.

La Bolintin Deal ºi Ogrezeni, þiganii ursari n-au mai revenit.

La Bolintin Vale s-au întors, ºi-au reparat casele, au mai cumpãrat

ºi altele ºi prosperã.

[Mãrturiile ºi aprecierile de mai sus aparþin lui Constantin

Bobe. Le-am reprodus pentru cã descriu destinul unui om slab

în lumea celor puternici. N-am fãcut altceva decât sã le aºternem

pe hârtie cu niºte cuvinte pentru care el n-a posedat niciodatã

suficientã dexteritate.]

Mãrturia unui condamnat

Conflictele intracomunitare din 1991

Bolintin, Ogrezeni, Gãiseni...
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 Gl.Bg.(r) Gheorghe DRAGOMIR
Preºedinte Centrul de Eticã ºi Strategii (CES)

Cum putem descifra semnele vremurilor în care trãim?

APOCALIPSA: între ºtiinþã ºi religie

(continuare în pag. 14)

Motto:

Omul ºi ºtiinþa vor aduce sfârºitul lumii. (Pr. Arsenie Boca)

Când va fi aproape sfârºitul lumii, vor fi mari persecuþii,

ura va creºte între oameni, vor apãrea profeþi mincinoºi ºi

se va propovãdui aceastã Evanghelie în toatã lumea, spre

mãrturie la toate neamurile ºi atunci va veni Sfârºitul lumii.

(Cuvântare eshatologicã a Mântuitorului Iisus Hristos,

Matei 24, 14)

Sã pornim deci, în aceastã cãlãtorie iniþiaticã de la originea

cuvântului grecesc APOKALYPSIS, care înseamnã

descoperire, dezvãluire ºi sã pãtrundem înþelesul tainic al

APOCALIPSEI scrisã de Sf, Ev. Ioan în exilul din

insula Patmos sub inspiraþia Duhului Sfânt, dar fãcând

apel ºi la texte sacre ale unor religii monoteiste

iudaism, creºtinism, islamism, cât ºi la unele profeþii

formulate de mistici creºtini, ori oameni de ºtiinþã.

Apocalipsa Sf. Ioan este cea mai misterioasã dintre

toate cãrþile Bibliei, conþinând profeþii absconse

privitoare la vremurile din urmã, explicând sfârºitul

lumii prin simboluri, pe care cercetãtorii biblici ºi

oamenii de ºtiinþã s-au strãduit sã le decripteze ºi sã

le atribuie sensuri diverse în funcþie, uneori  de interese

oculte ori politice.

Referiri la semnele care prevestesc vremurile de

pe urmã regãsim ºi în cartea profetului Daniel (sec.

VI î.Hr.) destinatã pentru timpul sfârºitului, pentru noi

cei de azi ºi de mâine, care suntem martorii acestor

semne prevestitoare ale începutului sfârºitului. La

dorinþa profetului de a înþelege corect  viziunile sale

profetice care i s-au arãtat pe malul rîului Ulai ºi

Hidechel, marele fluviu din  Sinear (Tigru),

Dumnezeu I-a zis “Du-te Daniele! Cãci cuvintele

acestea vor  fi ascunse ºi pecetluite pânã în vremea

sfârºitului. Atunci mulþi o vor citi ºi cunoºtinþã se va

înmulþi” (Daniel 12, 4, 9, 10).

„Cartea lui Daniel este temelia cãrþii Apocalipsei.

Cea dintâi strãluceºte ca luna nopþii Vechiului

Testament. Iar cartea Apocalipsei strãluceºte ca

Soarele Dreptãþii, Iisus Hristos, care a dat la o parte

umbrele ºi preanchipuirile Vechiului Testament”

(Uriah Smith, Explicaþia profeþiilor lui Daniel, Ed.

Pãzitorul Adevãrului, Bucureºti, 1932).

Cartea lui Daniel pune în legãturã istoria lumii vechi

cu evenimentele istorice care aveau sã se desfãºoare

în era creºtinã ºi se întind pânã la a doua venire a

Mântuitorului Hristos.

Despre importanþa profeþiilor lui Daniel ne vorbeºte

chiar Domnul Nostru Iisus Hristos când zice: „Când

veþi vedea urãciunea pustiirii, despre care a vorbit

Daniel, aºezatã  în locul sfânt, atunci cei ce vor fi în

Iudea sã fugã în munþi.” (Matei 24, 15)

Ca ºi Apocalipsa Sf. Ioan, Cartea lui Daniel este scrisã în

exilul babilonian, care a început în 606 î.Hr., când Daniel

(Dumnezeu este judecãtorul meu), însoþit de cei trei prieteni

ai sãi: Hanania (Domnul iartã), Misael (Cine este Dumnezeu)

ºi Azaria (Dumnezeu ajutã), a fost adus la curtea împãratului

Nabucodonosor. Dupã multe încercãri la care au fost supuºi

pentru a le testa statornicia credinþei, Dumnezeu îi face plãcuþi

mãreþului împãrat care le permite accesul la învãþãturile

secrete ale magilor ºi vrãjitorilor de la curtea sa. Atât Daniel

cât ºi prietenii sãi ºi-au pãstrat curate credinþa în Dumnezeu,

pregãtind momentul mãrturisirii puterii Celui Prea Înalt, în

faþa împãratului ºi curtenilor.

Ca rãsplatã pentru viaþa sã cumpãtatã ºi în credinþa

neîntinatã faþã de Dumnezeu, Daniel a fost binecuvântat cu o

viaþã lungã, fiind martor la cãderea imperiului babilonian sub 

Împãratul Cirus I al perºilor ºi la momentul eliberãrii poporului

iudeu din captivitate.

Dumnezeu a dat împãratului Nabucodonosor nu numai visul

premonitoriu care a fost tãlmãcit de profetul Daniel sub

inspiraþia Duhului Sfânt, dar ºi rãspuns la gândurile ºi

frãmântãrile trufaºului împãrat  în privinþa viitorului imperiului

creat de el în aproape jumãtate de secol de domnie. Chipul

înfricoºãtor apãrut în visul împãratului avea capul de aur pur;

pieptul ºi braþele din argint; pântecele ºi coapsele din aramã;

iar fluierele picioarelor ºi picioarele din fier ºi lut. Acest chip

a fost lovit de o piatrã fãrã ajutorul vreunei mâini ºi s-a prãbuºit

sfãrâmat în bucãþi.

Prin acel vis, Dumnezeu încerca sã-l previnã pe Nabuco

sã renunþe la trufie ºi la credinþa în zeul  Bel, sã înþeleagã cã

imperiile nu sunt veºnice, cã ele sunt ca un organism viu care

se naºte, creºte se maturizeazã, dupã care începe declinul ºi

moartea.

Exact acest ciclu de evoluþie a avut ºi imperiul babilionian,

care dupã moartea lui Nabucodorosor, a fost cucerit de

împãratul persan Cirus I (538.I.Hr.), într-o noapte când armata

ºi curtea imperialã chefuia în desmãþ, neacordând atenþie

apãrãrii capitalei.

Prãbuºirea imperiului babilonian, cel care a distrus templul

de la Ierusalim, a fost un act de justiþie divinã, deºi Cel Prea

Înalt, îndelung rãbdãtor, care l-a iubit pe pãcãtosul împãrat

dorind ºi aºteptând întoarcerea sa la pocãinþã a primit drept

rãspuns din partea acestuia  o dovadã de trufie ºi idolatrie

nestãpânite, drept urmare l-a pedepsit.

Împãrãþia persanã care s-a ridicat pe ruinele Babilonului a

fost binecuvântatã de  Dumnezeu pentru cã împãratul Cirus I

a decretat eliberarea israeliþilor din captivitate ºi pentru cã a

recunoscut ca Dumnezeul lor este Dumnezeul Adevãrat. Dar,

domnia lui Cirus I deºi a fost scurtã, totuºi în timpul sau imperiul

persan se întindea de la Indus ºi pânã la Marea Egee ºi Canalul

de Suez, cãci Mesopotamia, Fenicia ºi Palestina, cât ºi

Babilonul cãzuse sub puterea lui. Succesorul sãu, tiranul

Cambise, a supus Egiptul (525 î.Hr.), însã era urât de propriul

popor pentru crimele comise, desfrâu ºi corupþia funcþionarilor

ºi a preoþilor sãi.

Darius al III-lea domneºte cu înþelepciune ºi nobleþe pânã

în anul 330 î.Hr, când a fost ucis de o mânã trãdãtoare, în plin

rãzboi cu Alexandru Macedon, întemeietorul celui de-al

treilea imperiu mondial (pântecele ºi coapsele îi erau din

aramã). Noul imperiu macedoneean, care a biruit pe perºi,

folosea în confecþionarea armelor ºi platoºelor arama, de

aceea soldaþii lui Alexandru erau numiþi soldaþii de aramã.

ªi acest imperiu, care într-un deceniu cucerise Asia ºi o

parte din  India, a durat foarte puþin, steaua norocoasã a lui

Alexandru l-a pãrãsit în plinã glorie, când în trufia sa se

proclamase zeu, fiu al lui Apollo ºi Amon Ra. Dupã moartea

sa, imperiul s-a împãrþit în patru regate de cãtre cei mai

apropiaþi generali ai sãi, care ajunseserã deja rivali. Cele

patru regate rezultate au fost: Macedonia, Tracia, Egiptul,

Siria.

Apare pe firmament al patrulea imperiu, Imperiul Roman,

cu „fluierele picioarelor din fier ºi lut”, întemeiat în 753 î.Hr.,

de Romulus ºi Remus ºi care are o creºtere ºi descreºtere ca

celelalte imperii, începutul sfârºitului fiind marcat de uciderea

pruncilor din Betleem ºi crucificarea lui Iisus Hristos din

ordinul guvernatorului Pilat, iar din ordinul împãratului Nero,

generalul Titus pustieºte Ierusalimul ºi distruge Templul lui

Solomon (70 d.Hr.)

ªi aceastã împãrãþie se va prãbuºi sub loviturile barbarilor,

iar „piatra” care a sfãrâmat chipul apãrut în visul lui

Nabucodonosor simbolizeazã pe Iisus Hristos care

întemeiazã o nouã împãrãþie, Împãrãþia Cerurilor, care este

veºnicã ºi se va rãspândi pe tot pãmântul.

Apariþia Creºtinismului spulbera Imperiul Roman închinãtor

la idoli.

Profetul Daniel în cap. 2,44, menþioneazã despre aceastã

nouã împãrãþie, care nu este creatã de om, ci de Dumnezeu

cã este veºnicã.

„În zilele regilor acestora, Dumnezeul cerurilor

va ridica o împãrãþie care nu va fi nimicitã

niciodatã.”

De la 538 ºi pânã la 1798, papismul a fost

considerat stãpânul lumii, adicã 1260 de ani conform

profeþiei, deºi Imperiul Roman s-a scindat în zece

regate („degetele de la picioarele chipului visat de

Nabuco”).

Piedicile ºi prigonirile la care a fost supus

Creºtinismul în cele douã milenii de existenþã, sunt

cercãri date de Dumnezeu pentru a ne testa

statornicia credinþei ºi a alege grâul de neghinã.

Profeþiile lui Daniel se întind pânã în zilele noastre,

trecând prin faþa noastrã ca pe un imens ecran,

evenimentele istorice însemnate care au marcat

evoluþia umanitãþii. Apocalipsa Sf. Ioan,

completeazã ºi confirmã profeþiile lui Daniel

inspirate de Duhul Sfânt, de aceea este nevoie ca

studierea lor sã se realizeze împreunã.

Nu voi insista în detalierea textelor Apocalipsei,

ci mã voi apleca doar asupra acelora care ne

vorbesc despre semnele vremurilor de pe urmã,

încercând sã pun în oglindã ºi modul în care oamenii

de ºtiinþã încearcã sã le explice.

În Matei 24, 30, 31 se menþioneazã cã „dupã

aceastã perioadã de strâmtoare, soarele se va

întuneca, stelele vor cãdea din cer ºi puterile cerului

se vor zgudui. Apoi se va arãta pe cer semnul Fiului

Omului ºi vor plânge toate neamurile pãmântului”.

Astrofizicienii Adam ºi Laughlin au consemnat

în simulãrile lor cã „vor arde stelele, soarele va

cãdea, luna îºi va pierde strãlucirea”. Tot cei doi

oameni de ºtiinþã ne spun cã civilizaþiile vor migra

în spaþii paralele, adicã acolo unde viaþa va fi

posibilã, iar Biblia ne vorbeºte despre „un cer nou ºi

un pãmânt nou”, pe care Dumnezeu le va institui

dupã judecata de apoi, universuri în care vor trãi cei

drepþi.

ªi Sf. Ap. Petru vorbeºte despre „arderea stihiilor

ºi a stelelor, a întregului cer ºi a pãmântului cu vuiet mare”,

ceea ce înseamnã o explozie generalã aºa cum vãd ºi cei doi

astrofizicieni.

Filosoful ºi omul de ºtiinþã Stefan Lupaºcu, vorbind despre

universuri paralele le prezintã ca fiind anti-univers, aºa cum

este ºi anti-materia. Acest anti-univers ar fi “un spaþiu aspaþial

mai aproape de Dumnezeu, mai asemãnãtor structurii ideale

ºi total spiritual a dumnezeirii”.

Pr. Gheorghe Calciu Dumitreasa în Tâlcuirea Apocalipsei,

arãta cã „Prin aceastã abordare ªt. Lupaºcu era mai aproape

de realitãþile spirituale, decât sunt cei doi astrofizicieni, Adam

ºi Laughlin”.

APOCALIPSA ºi cel de-al Treilea Rãzboi

Mondial

Tot mai des în conclavuri esoterice, dar ºi în mediile

religioase, politice ºi militare se asociazã profeþiile din Vechiul

ºi Noul Testament, din Cartea lui Daniel, cât ºi din catrenele

lui  Nostradamus sau scrierile unor mistici creºtini ºi islamici,

cu semnele care anunþã iminenþa declanºãrii unui nou rãzboi

mondial care prin magnitudinea sa ar putea pune în pericol

însãºi existenþa planetei Terra ºi a rasei umane. Acest al treilea

rãzboi mondial ar porni din Orientul Mijlociu ºi s-ar extinde la

nivel planetar, opunând forþele occidentului ºi pe cele ale

islamului reprezentate de ISIS, la care s-ar asocia ºi Turcia,

care viseazã la refacerea Marelui Califat care sã acopere ºi

continentul european.

De altfel, expertul în problemele Orientului Mijlociu, Joel

Richardson, ne aratã cã „semnele Apocalipsei încep sã prindã

contur prin radicalizarea Turciei ºi influenþei sale tot mai
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(urmare din pagina 13)

profunde în problemele Orientului Mijlociu”.

Profeþiile lui Daniel (8, 11) ºi Ezechiel (38, 39) vorbesc

despre „rolul Turciei în Asia Micã, care va fi unul preeminent

în vremurile de pe urmã”.

Astãzi, dupã lovitura de stat eºuatã, poziþia preºedintelui 

Erdogan pare întãritã, ca urmare a poziþiei ambigue exprimatã

de preºedintele  Obama la summitul G-20 din China, când a

afirmat cã cei implicaþi în puci, deºi se aflã pe teritoriul

american vor rãspunde în faþa justiþiei. Aºa cum anticipãm,

preºedintele turc, imediat dupã arestarea puciºtilor ºi trimiterea

lor în judecatã, a trecut la aplicarea unei noi strategii de

apropiere de Moscova ºi China, arãtând „pisica neagrã”

americanilor ºi europenilor, producând frisoane alianþei euro-

atlantice.

În preajma alegerilor prezidenþiale din SUA, NATO nu-ºi

permite sã riºte pierderea unui aliat puternic cum este Turcia,

întrucât ar vulnerabiliza ºi mai mult flancul de sud-est al

Alianþei ºi transforma  Turcia într-un inamic periculos. Drept

urmare, atât SUA cât ºi UE au trecut sub tãcere mãsurile

agresive de limitare a drepturilor ºi libertãþilor  omului ºi

separarea puterilor în stat luate de Erdogan, în condiþiile în

care asupra regimulu Bashar al Assad, ales democratic

conform constituþiei siriene, SUA ºi aliaþii sãi occidentali ºi

din Golf au declanºat Apocalipsa, sprijinind opoziþia cu

armament ºi echipament militar, opoziþie care ulterior a trecut

de partea Al Nosra, Al Qaeda, ISSIS.

Sunt convins cã dupã alegerea noului preºedinte, indiferent

care va fi acela, SUA nu vor lãsa nepedepsita atitudinea

arogantã a lui Erdogan ºi va pregãti o altã loviturã de stat,

activând opoziþia turcã, la care se va alãtura simpatizanþii ºi

familiile puciºtilor arestaþi.

Este ciudat cã nu se pomeneºte nimic despre zecile de

elicoptere ºi nave de rãzboi „dispãrute” în timpul puciului,

având la bord armament ºi muniþie de luptã. Cine le-a asigurat

protecþie ºi de ce oficialii turci nu mai discutã aceastã

problemã, rãmâne un mister! Posibil ca acestea sã facã parte

dintr-un „pachet” ce va fi pus pe masa negocierilor secrete

cu  NATO, alianþa care le asigurã umbrelã de securitate ºi

condiþioneazã Turcia sã-ºi respecte angajamentele de

Securitate asumate în cadrul NATO ºi UE (în problema

migranþilor)?

Cred cã ºi de aceastã datã, americanii vor sacrifica

interesele kurzilor în favoarea Turciei, Turcie care se opune

creerii unui stat kurd la frontiera sa cu Siria ºi Irak.

Vom urmãri cu atenþie evoluþiile politico-militare din zona

Orientului Mijlociu ºi Mãrii Negre, unde se întâlnesc ºi se

confruntã interesele geostrategice ale noilor imperii SUA,

Rusia, UE, Turcia, ºtiind cã în aceste vremuri tulburi alianþele

sunt volatile iar statele din acest areal, inclusiv România, sunt

prinse în aceastã uriaºã menghinã geopoliticã ºi vor plãti oalele

sparte de alþii.

Interesant cã experþii în problemele Orientului Mijlociu ºi

Islamului leagã profeþiile lui Daniel ºi Ieremia (49, 26) de

Armaghedon, care se va da în oraºele Dabiq ºi Amaq din

nordul Siriei, în care se vor confrunta „forþele cruciaþilor” cu

armatele Islamului reprezentate de ISIS. Ideologii ISIS ºi-au

însuºit aceastã profeþie pe care o regãsim ºi în Coran, unde se

descrie lupta finalã care va avea loc în aceste oraºe, iar

numãrãtoarea inversã pânã la Apocalipsã începe „în momentul

în care romanii (un termen pentru a denumi americanii ºi

aliaþii lor) vor pune piciorul în Dabiq”.

Nu întâmplãtor, în 2015, militanþii ISIS l-au decapitat pe

soldatul american Peter Kassig în mod simbolic la Dabiq,

declarând „Iatã-ne aici, îngropând primul cruciat american

în Dabiq ºi aºteptând cu nerãbdare sã ajungã ºi restul armatei

voastre”. Dupã acest eveniment, Dabiq a devenit numele

revistei online a ISIS, iar Amaq, denumire asumatã de militanþii

ISIS.

De altfel, ISIS îºi doreºte ca SUA ºi aliaþii sãi sã poarte

rãzboiul terestru, iar când trupele americane au invadat Irakul

(2003), Abu Musab Zarqawi, unul dintre cei mai mari

susþinãtori ai miºcãrilor teroriste ce a contribuit la înfiinþarea

ISIS, a numit aceastã invazie, „O invazie binecuvântatã”.

Subiectul profeþiei din Coran, însuºitã de ISIS este tratat de

prof. Jean Pierre Filiu, expert în problemele Orientului Mijlociu

de la Sciences Po, din PARIS ºi autor al cãrþii Apocalipsa

Islam, atunci când þinea sã atragã atenþia asupra pericolului

ce-l reprezintã o invazie terestrã americanã în zonele

controlate de ISIS. „Am spus-o repetat, cã din cauza acestor

profeþii, sã începem o luptã terestrã ar fi cea mai mare

capcanã în care am putea cãdea. Ei vor sã trimitem armata

sã lupte terestru pentru cã au prevãzut ºi vizualizat acest

lucru. Pe aceste profeþii se bazeazã ideologia ISIS. Cartea

lor sfântã este o naraþiune foarte puternicã, emoþionantã. Le

dã potenþialilor recruþi ºi actualilor luptãtori sentimentul nu

doar cã fac parte dintr-o elitã, ci cã sunt ºi cei chemaþi sã ia

parte la lupta finalã”.

În SUA, aflatã în plinã campanie prezidenþialã, republicanii

propun sã se procedeze la ruperea dinamicii ºi demitizarea

profeþiilor prin lansarea unui atac terestru pe terenul ISIS,

folosind ºi forþe locale sunnite ºi kurde, care însã nu sunt

încântate de aceastã ofensivã terestrã. Preºedintele Obama a

refuzat o asemenea strategie declarând cã „SUA ar trebui sã

urmãreascã o victorie sustenabilã, care implicã atacuri aeriene

ºi susþinerea cu armament a trupelor locale împotriva ISIS,

strategie care eliminã din calcul lupte terestre în teren ofensiv

cu militari americani”.

APOCALIPSA ar putea fi ºi o eliberare de

prejudecãþi ºi de reîntoarcere cu faþa spre

Dumnezeu?

Dupã cum am vãzut în rândurile anterioare, suntem în plinã

afirmare a semnelor prevestitoare începutului Apocalipsei,

profeþitã ºi de proorocul Ieremia (49, 26) când afirmã „Iar Eu

voi aprinde foc în zidurile Damascului ºi va mistui rãspântiile

fiului lui Benhadad”. Deci, dupã distrugerea Damascului care

se produce sub ochii noºtri, rãzboiul Gog/Magog poate fi

urmãtorul atac multinaþional asupra Israelului. Damasc

(Dimasq, în arabã) este cel mai vechi oraº locuit continuu din

timpuri imemoriale  ºi simbol de plãmãdire a iudeo-

creºtinismului.

Toate aceste evenimente pe care le trãim astãzi au o

dinamicã fãrã precedent, genereazã modificãri în mentalul

individual ºi colectiv al popoarelor, vechile structuri exterioare

ale societãþii se schimbã cu repeziciune ori sunt puse sub

semnul întrebãrii.

Descoperirea la care face referire Apocalipsa Sf. Ioan se

poate interpreta ca o dezvãluire tainicã fãcutã de sursa

interioarã, de Dumnezeu, celor care sunt pregãtiþi sã primeascã

învãþãtura eliberatoare. Este vorba de revelaþie interioarã,

dezvãluirea Adevãrului pentru cei care sunt pregãtiþi sã iasã

din sfera iluziilor. De fapt, Apocalipsa în vise are o

simbolisticã clarã ºi semnificã o schimbare emoþionalã ºi

dramaticã care a avut loc în interiorul tãu anunþând renunþarea

la hainele vechi ale prejudecãþilor ºi începerea unui nou ciclu

de viaþã în iubirea ºi respectul de sine, de aproapele tãu ºi faþã

de Divinitate.

Revenind la profeþiile misticilor creºtini, Justin Pârvu, Ilarion

Argatu, Arsenie Boca, care ne previn asupra încercãrilor la

care va fi supus poporul roman în viitorul apropiat ºi apelul

lansat de aceºti cuvioºi pãrinþi, duhovnici ai României, pentru

a pãzi credinþa strãbunã ºi a nu ne pierde nãdejdea în

Dumnezeu care ne va ajuta ºi de aceastã datã sã supravieþuim

acestui ceas de cumpãnã în destinul nostru, vã vom prezenta

opiniile acestora pentru a înþelege mai bine vremurile pe care

le trãim.

Pr. Justin Pârvu ne-a avertizat cã „Vin cutremurile, vedem

toate încercãrile astea, apropierea sfârºitului numai Dumnezeu

ºtie. Faptul cã nu ne miºcãm deloc ºi rãmânem în amorþire

parcã am fi stãpâniþi de un duh al îndãrãtniciei, exprimã stadiul

la care a ajuns civilizaþia asta profund tehnologizatã”.

Pr. Ilarion Argatu de la Cernica, ne explicã cauzele care au

creat aceastã stare de lucruri: „Vin vremuri grele pentru cã s-

a împuþinat credinþã. Din cauza sãrãciei oamenii îºi vor vinde

sufletul pentru hranã ºi îmbrãcãminte. Lumea se va înrãi ºi

vor dispãrea dragostea ºi milã dintre oameni... Se vor contopi

preoþii cu mirenii ºi nu va mai fi cine sã conducã pe credincioºi.

Credincioºii vor rãtãci, cã nu vor mai gãsi pãstor ºi nici calea.

Vor conduce banul ºi interesul de a câºtiga averi. Nu va mai

avea nimeni grijã de sufletul credincioºilor. Se vor vinde unii

pe alþii. Rãutatea în lume va fi de nesuportat”.

Sfântul Ardealului, Arsenie Boca, ne-a lãsat înainte de a

urca la Domnul, profeþii privind viitorul României: „Îmi pare

rãu pentru voi cã sunteþi slãbiþi în credinþã. Veþi cãdea din

cauza fricii. Frica-i de la diavol. Nu vã fie fricã  pentru a vã

salva sufletele. Vor veni vremuri grele, dar toate sunt îngãduite

de Dumnezeu, care este tovarãºul de drum al fiecãruia de la

naºtere ºi pânã la moarte. Vor cãdea ºi cei aleºi. Îmi pare rãu

cã sunteþi cei de pe urmã. Vã vor lua totul! Sã ºtiþi cã mulþi

vor pleca din þarã, dar puþini se vor mai întoarce. Va veni

vremea când ar dori sã se întoarcã ºi n-or mai putea cãci

România va fi înconjuratã de flãcãri”.

Referitor la un eventual nou rãzboi mondial care ar putea

aduce Apocalipsa, pr. Justin Pârvu þinea sã ne atragã atenþia

cã „Noi nu ne-am sprijinit niciodatã pe puterile Americii, nici

pe puterile Rusiei ºi pe nici o altã putere din lumea aceasta,

decât pe acoperãmântul Maicii Domnului. Într-un rãzboi

mondial sã nu ne bizuim pe nimeni. Sigur cã ºi noi vom fi

implicaþi pentru cã statele mari îºi protejeazã todeauna

teritoriile ºi nu deschid câmp de luptã pe terenul lor. Îl deschid

la români, bulgari ºi alte state mai puþin însemnate în ochii lor.

Cum putem descifra semnele vremurilor în care trãim?

APOCALIPSA: între ºtiinþã ºi religie
Ei intervin când au un interes anume. Sã nu credem cã ne

vrea cineva binele, sã ne ocroteascã pe noi de vreun stat.

Într-un conflict cu ungurii sau cu alþii nu vom primi nici un

sprijin extern. Dimpotrivã, au uneltit împotriva noastrã cât s-

a putut ca sã ne distrugã din ce în ce mai mult, dar nu le-a fost

cu putinþã. Pentru cã Europa nu se poate lipsi de cuvântul

sfânt al României...”

Revenind la concluzia astrofizicianului Stephen Hawking

„sã ne temem de capitalism ºi nu de roboþi ºi inteligenþa

artificialã”, acesta avea în vedere noua formã de capitalism,

ce va fi reprezentatã de proprietarii acestor tehnologii care

vor refuza sã-ºi împartã averea. Tehnologia viitorului va

conduce la o inegalitate economicã din ce în ce mai pronunþatã.

Proprietarii acestor maºini vor devein „burghezii” unei noi

ere, în care corporaþiile pe care ei le deþin nu vor mai oferi

locuri de munca oamenilor ci roboþilor, generând o prãpastie

mai mare între bogaþi ºi restul oamenilor.

Cred însã cã ºtiinþa necontrolatã poate aduce sfârºitul

planetei ºi al omenirii, cã ea se va comporta ca un cal sãlbatic

care înºeuat cu forþa de dresor, va aºtepta momentul de

neatenþie pentru a-l arunca din ºa ºi ai aplica câteva copite,

dupã care va zbura liberã ca Pegasus spre zãri cunoscute

numai de ea.

Avem suficiente momente din istoria zbuciumatã a

umanitãþii care atestã cã prin folosirea necontrolatã a

tehnologiilor avansate s-au produs accidente care au fãcut sã

disparã continentul Atlantida, civilizaþia lemuriana ºi Mu, iar

în istoria recentã accidentele de la  centralele nucleare

Cernobâl ºi Fukusima au produs dezastre ecologice  ºi

biologice pe termen mediu ºi lung, nebãnuite.

La 12 decembrie 2012 lumea era alertatã de falºi profeþi cã

suntem în faþa unui iminent sfârºit al lumii consemnat în

calendarul maya. Atunci, ca ºi acum, cred cu toatã convingerea

cã acel moment a marcat sfârºitul unui ciclu cosmic ºi

începutul unei noi ere care ne-a dezvãluit  cã din ceruri s-au

transmis spre pãmânt noi energii care provin de la Conºtiinþa

Universului, energii ce activeazã transformãri la nivelul

conºtiinþei individuale în baza principiului conlucrãrii.

Da, întregul, totul influenþeazã partea, dar ºi partea poate

sã influenþeze întregul, într-un cuvânt karma popoarelor ºi a

planetei Terra, influenþeazã ceea ce se petrece în Univers ºi

invers, „precum în cer aºa ºi pe pãmânt”. Aceste energii au

deschis omului drumul spre propria conºtiinþã ºi cãtre un mod

real de a trãi, unde binele, frumosul, viaþa, adevãrul,

corectitudinea, echilibrul, înþelepciunea, iubirea necondiþionatã

ºi compasiunea, sunt noi posibilitãþi pentru a ne curãþi ºi purifica

de energiile ºi prejudecãþile negative, alegând armonia cu

energiile naturii ºi universului.

Acestea fiind împrejurãrile în care trãim, se impune sã fim

veghetori atenþi  la tot ce se întâmplã în jurul nostru ºi sã ne

pregãtim pentru ceea ce va urma, dar eliminând teama, frica

pentru cã acestea sunt date de diavol ºi controlate de forþele

întunericului care ne vor þine captivii propriilor noastre angoase.

Pentru a izbândi în vremurile care anunþa amurgul actualei

civilizaþii profund materialistã ºi rãsãritul alteia mai

spiritualizatã, este nevoie sã ne pregãtim inima ºi sã ne pãstrãm

dragostea pentru cã în acele vremuri inima se va împietri ºi

se va încerca stingerea focului sacru al credinþei ºi nãdejdei

în Dumnezeu. Sã nu uitãm atunci cã ºi în alte momente de

mare încercare pentru destinul omenirii, Dumnezeu a fost

alãturi de copiii sãi ºi I-a ajutat sã treacã cu bine  aceste

cumpene ale istoriei.

În încheiere vã sugerez sã urmãm îndemnul Mântuitorului

Iisus Hristos care spune „Cel ce va rãbda pânã la sfârºit se va

mântui”. (Ps. 76, 7, 9)

Totul va depinde de modul în care fiecare îºi va înþelege

propriul suflet care îi va dezvãlui zbuciumul permanent din

lãuntrul nostru ºi de felul în care vom gestiona Inteligenþa

Emoþionalã.

Noi suntem cei care atragem binele sau rãul, prin modul

nostru de a gândi ºi acþiona, deci noi suntem creatorii lumii în

care vrem sã trãim.

APOCALIPSA este, dupã opinia mea, o stare de spirit

care face apel la deschiderea minþii ºi a sufletului spre a face

voia Celui Prea Înalt care ne-a creat din iubire ºi pentru a

oferi iubire.

Deci APOCALIPSÃ uºoarã dragii mei ºi drum bun în

aceastã cãlãtorie iniþiaticã în interiorul nostru pentru a ne

autocunoaºte ºi a descoperi dumnezeirea din noi picuratã în

ADN-ul nostru de Marele Creator.

Nu vã temeþi de ceea ce veþi descoperi în acest periplu,

pentru cã umbra care mai acoperã sufletul nostru este de fapt

lumina care aºteaptã sã invadeze sufetul ºi sã-l însufleþeascã

prin iubirea faþã de Dumnezeu ºi faþã de Soarele Dreptãþii,

Iisus Hristos care ne va lumina calea!
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Tipãrituri româneºti la Sfântul Munte Athos

Convorbiri duhovniceºti cu †Ioan al Banatului (X)

Luminita
Cornea

,

„Aprindeþi o lumânare ºi pentru aceastã maicã a noastrã, a tuturor, România.”

Luminiþa Cornea: Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit, v-am

ascultat de câteva ori rostind cuvinte de învãþãturã despre Maica

Domnului. Deoarece recent v-am auzit predica

rostitã în cadrul sãrbãtorii sfinte a Adormirii Maicii

Domnului, vã rog sã vã referiþi la aceasta.

Î.P.S. Ioan: Binecuvântat sã fie Dumnezeu cã

ºi-a fãcut îndurare de noi ºi ne-a chemat la

praznicul închinat Prea Sfintei Nãscãtoare de

Dumnezeu. Binecuvântaþi sã fie ctitorii sfintelor

lãcaºe ºi credincioºii care au pus ctitoriile lor sub

acoperãmântul Maicii Domnului. Niciunul dintre

aceia care au rãmas sub acoperãmântul Maicii

Domnului n-a pierit, ci toþi, rând pe rând, la ceasul

chemãrii au ajuns în Patria de Sus. Dumnezeu

sã-i învredniceascã ºi pe cititorii acestei reviste

sã poatã cãlãtori cu Maica Domnului mai departe,

pânã la poarta Raiului ºi apoi, în veºnicie, sã

rãmânã întru bucuria Sfinþilor, în Raiul cel de

Sus.

L.C.: În ajunul sãrbãtorii Adormirea Maicii

Domnului, creºtinii ortodocºi participã la

prohodul Maicii Domnului. Eu am participat de

câteva ori la aceastã minunatã slujbã religioasã la

mânãstirea de la Izvorul Mureºului ce poartã

hramul acestei sfinte sãrbãtori. Am trãit momente

deosebite de fiecare datã. Vã rog, Înaltpreasfinþite

Pãrinte, sã ne spuneþi câteva cuvinte despre importanþa

prohodului închinat Sfintei Fecioare.

Î.P.S. Ioan: Întrucât mulþi credincioºi participã la slujba

prohodului Maicii Domnului, mã simt dator sã le mulþumesc, în

numele Fiului sãu, Domnul nostru Iisus Hristos, cã au participat

la prohodirea Maicii Sale. Fericiþi sunt aceia care au participat la

prohodul Maicii Domnului, pentru cã dintre cei care participã la

prohodul Maicii Domnului vor fi întâmpinaþi de Fiul sãu, de

Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în Cer, Care le va spune faþã

cãtre faþã: -Îþi mulþumesc cã ai fost la prohodul maicii Mele.

Atunci veþi / vom zice: -Doamne, dar când am fost eu la prohodul

Maicii Tale, cã eu am trãit cu douã mii de ani dupã. ªi va spune

Hristos: -Atunci, în seara de 14 august, când ai pãºit cu smerenie,

în bisericã ºi ai participat la slujba prohodului Maicii Mele,

pentru aceea îþi mulþumesc. Auziþi ce mulþumire primesc cei care

participã la prohodul de searã al Maicii Domnului! Pânã la

întâlnirea cu Hristos, vã mulþumesc eu, în numele Lui, cã aþi fost

lângã apostoli, lângã îngeri, la prohodirea Maicii Domnului.

Obiceiul la noi, la români, este ca, dupã ce ne aºezãm pãrinþii

în mormânt, cei ai casei sã ofere o masã de pomenire celor care

au fost prezenþi. Aceia care au fost la slujba din ziua sãrbãtorii

Adormirii Maicii Domnului au participat la masã, la cina oferitã

de Hristos în cinstea Maicii Sale. Numai cã la aceastã cinã nu se

oferã doar pâine ºi apã, ci însuºi Hristos împarte fãrãmiþã cu

fãrãmiþã celor care participã la aceastã liturghie, la aceastã masã

de pomenire a Maicii Sale. În ziua când Mântuitorul pomeneºte

adormirea Maicii Sale, credincioºii vor mai primi o rãsplatã.

Adevãrat cã este hram, în aceastã zi, la multe biserici ºi mânãstiri

din þarã, dar este hram ºi în Cer, pentru cã îngerii ºi sfinþii din

Cer o cinstesc, în mod deosebit, pe Maica

Domnului... Deci fiecare credincios va lua

rãsplatã îngereascã ºi de sfânt, pentru cã a

participat la o slujbã unde a fost cinstitã în

mod deosebit Prea Sfânta Nãscãtoare de

Dumnezeu.

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte, aº spune cã

în general credincioºii cunosc, în mare, viaþa

Maicii Domnului. V-am mai pus aceastã

întrebare, totuºi insist: de ce o cinstim pe

Maica Domnului?

Î.P.S. Ioan: Dacã v-aº întreba câþi

evangheliºti avem prezentaþi în Noul

Testament, veþi rãspunde desigur cã acolo

avem prezentate evangheliile lui Matei,

Marcu, Luca ºi Ioan. Nu scrie pe titlul

niciunei pagini de Scripturã ºi numele Maicii

Domnului, dar am putea spune cã, în

principiu, avem unu plus patru evangheliºti,

nu cinci, ci unu plus patru. Cel dintâi ºi cel

mai profund a fost ºi rãmâne Maica

Domnului. Vã rog sã citiþi Evanghelia scrisã

de Sf. Luca ºi veþi vedea cu ce lux de

amãnunte descrie Evanghelistul Luca

momentul Bunei Vestiri, în care se aflau doar Arhanghelul Gavril

ºi Fecioara Maria. Nimeni n-a mai fost prezent la acel moment

binecuvântat de Dumnezeu. De unde ºtia Sf. Luca toate aceste

amãnunte? Le ºtia de la Maica Domnului ºi le-a aºternut pe

pergament, pe papirus. N-a scris un cuvânt pânã când n-a întrebat-

o pe Maica Domnului dacã într-adevãr aºa au fost anumite

învãþãturi ºi minuni sãvârºite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Iatã deci cã am putea s-o numim pe Maica Domnului

„Evanghelie vie” – „Evanghelia cea vie”.

În aceastã Evanghelie, au „citit” cei patru evangheliºti ºi tot în

aceastã Evanghelie au „citit” în decursul timpului, pânã la plecarea

sa din lume, toþi apostolii, ucenicii ºi primii misionari ai

creºtinismului pe pãmânt. Când se întorceau din depãrtãri,

apostolii veneau, din locurile de pe unde propovãduiau, cu câteva

persoane, care se încreºtinaserã, veneau sã vadã Ierusalimul,

însã mai întâi apostolii le-o prezentau pe Maica Domnului. Toþi

doreau, venind de la mii de km, s-o cunoascã pe ea, pe „Evanghelia

vie”, ce pe fiecare îl primea ºi-i rãspundea la întrebãrile pe care le

puneau despre viaþa Fiului lui Dumnezeu.

De aceea, la noi, în Ortodoxie, pe lângã Sfânta Scripturã, noi

þinem foarte mult ºi la Sfânta Tradiþie, pentru cã în Sfânta Tradiþie

a Bisericii se pãstreazã mãrgãritarele de aur pe care le-a rostit

Maica Domnului, Sfinþii Pãrinþi ºi alþi pãrinþi ai Bisericii. E bine

sã facem deosebire între „Sfânta Tradiþie”, cuvinte scrise cu

majuscule, ºi „tradiþie”, cuvânt scris cu t mic. Multe se sãvârºesc

în bisericã dupã rânduiala Sfintei Tradiþii, a Sfinþilor Apostoli ai

Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În concluzie, Maica

Domnului e întâiul evanghelist, „Evanghelia vie”.

L.C.: Înaltpreasfinþia Voastrã, în predica la care fãceam

referire, aþi accentuat opinia Înaltpreasfinþiei Voastre  despre

ce-a mai fost ºi ce-a rãmas întru veºnicie Maica Domnului.

Î.P.S. Ioan: Da. Înainte de a începe postul Paºtelui, una din

duminici este numitã Izgonirea lui Adam din Rai. Cuvântul „Rai”,

acolo, este la singular. Ne putem întreba dacã existã un singur

Rai sau sunt mai multe Raiuri. Existã un singur Rai. Mântuitorul

nostru Iisus Hristos a coborât din Rai, la întruparea Sa, la naºtere,

însã n-a coborât în iad ca atunci la Înviere, ci la naºtere Hristos

a coborât în Raiul cel de jos care era ºi a rãmas Maica

Domnului.

Atât timp cât Pruncul cel dumnezeiesc a stat pe braþele maicii

sale a avut totul ca în Rai. Când a coborât de pe braþele Maicii

Domnului, a ajuns în Ghetsimani, a fost pe Golgota, a ajuns pe

cruce. De aceea ºi braþele mamelor noastre este primul Rai, în

care trãim noi, în viaþa aceasta ºi care ne-a pãzit ca pe lumina

ochilor. Atâta timp cât am fost în braþele maicii noastre, ne-a fost

aºa de bine, ca ºi în Rai. Cred cã fiecare dintre noi ne aducem

aminte cât era de bine în Raiul maicii noastre.

Dupã ce am coborât din braþele maicilor noastre au venit

peste noi durerile acestei vieþi, fiecare dintre noi urcãm Golgota

vieþii noastre. Ce n-aº da sã mai fiu o clipã pe braþele maicii

mele! Ce n-aº da sã mai fiu o clipã în Raiul maicii mele!

L.C.: Foarte frumos spus!  Desigur cititorii au lacrimat,

mai ales cei care nu mai au mamele pe acest pãmânt.

Înaltpreasfinþite Pãrinte Mitropolit, vã rog un mesaj, un

cuvânt de mângâiere ºi de suflet.

Î.P.S. Ioan: Vedeþi, noi, la români, nu spunem: sãrut fruntea

maicii mele, nu spunem sãrut obrazul maicii mele, ci spunem:

sãrut mâna, maica mea, pentru cã braþele mamelor sunt sfinte.

Cu aceste braþe, au legat mii ºi mii de sfinþi în împãrãþia lui

Dumnezeu. Cei care mai aveþi mame pe pãmânt, vã rog sã le

sãrutaþi mâna cã este sfântã ºi binecuvântatã de Dumnezeu. Este

o pãrticicã din Rai. Sãrutaþi Raiul care v-a crescut ºi v-a pãzit ºi

v-a hrãnit cu palmele muncite. Eu, acum, nu mai am mamã, n-am

cum sã-i mai spun „sãrut mâna, maica mea”, dar le spun mamelor

care vor citi aceste rânduri: iubite mame creºtine, am venit sã vã

sãrut mâna aceea cu care legãnaþi zi de zi copiii binecuvântaþi

ai neamului nostru românesc.

Maica Domnului este ºi maica maicilor noastre, nu numai

maica lui Dumnezeu, ci maica maicilor noastre. Însã mai avem

cu toþii o dulce maicã al cãrui nume este România.

România este maica noastrã a tuturor care ne lasã pe fiecare sã

ne plecãm capul pe pieptul ei. Aceastã maicã dulce România

odihneºte pe braþele ei, pe strãmoºii noºtri, pe eroii neamului

românesc ºi pe toþi aceia care în aceastã þarã au iubit-o, au cinstit-

o ºi s-au jertfit pentru ea. Deci sãrbãtoarea închinatã Maicii

Domnului aº zice cã este ºi ziua dulcii noastre maici, România.

Mã adresez tuturor cititorilor: atunci când vã rugaþi ºi când

aprindeþi o lumânare pentru mamele frãþiilor voastre, aprindeþi

o lumânare ºi pentru aceastã maicã a noastrã, a tuturor,

România.

A consemnat Luminiþa Cornea

(continuare în pag.16)

Volumul la care ne vom referi în
continuare are titlul mai lung ºi complet:
Tipãrituri româneºti în biblioteca
Chiliei „Sfântul
Gheorghe” Livadogheni,
Capsala, Sfântul Munte
Athos1. Autorii sunt trei,
ieromonah Petroniu
Cobzaru, superiorul
actual al Chiliei „Sfântul
Gheorghe” Livadogheni;
cercetãtorul Florin
Marinescu din Atena
(Fundaþia Naþionalã
pentru Cercetare),

cunoscut ºi recunoscut pentru scoaterea la ivealã ºi
valorificarea a mii de documente româneºti din
mânãstirile Muntelui Athos, ºi colaboratorul sãu,
profesorul universitar Ciprian Lucreþius Suciu de
la Catedra de Limba ºi Literatura Românã din cadrul
Departamentului de Studii Balcanice, Slave ºi
Orientale al Universitãþii Macedonia, Salonic.

Dupã Prologul Egumenului Sfintei Mânãstiri
Pantocrator (un fel de prefaþã ºi binecuvântare a
superiorului ierarhic), urmeazã Prologul
Superiorului Chiliei „Sfântul Gheorghe”
Livadogheni, din care aflãm cã volumul se constituie
ca „un efort de a evidenþia dragostea de carte ºi
hranã sufleteascã a cãlugãrilor români ce s-au nevoit în chilie
din epoci mai vechi ºi pânã astãzi, dar ºi preþuirea de care se
bucurã obºtea acesteia din partea numeroºilor scriitori care
ne-au onorat trimiþându-ne exemplare din operele lor.” (p. 11)

Cartea este structuratã în douã pãrþi. În prima parte, Repere
istorice ale Chiliei „Sfântul Gheorghe”, Livadogheni (p. 15-
122), autorii prezintã cu emoþia credinþei ºi cu acribie ºtiinþificã

istoricul Chiliei „Sfântul
Gheorghe” Capsala aflatã în
cuprinsul Sfintei Mânãstiri
Pantocrator. Numele „Capsala”
provine de la zona Capsala în care
se aflã „o vale largã ºi însoritã,
acoperitã cu pãduri, livezi de
mãslini ºi viþã-de-vie.” Cuvântul
„Livadogheni”, etimologic,
înseamnã „cel ce dã viaþã livezii”
sau „în jurul cãruia, ca o barbã,
sunt rãspândite livezi”, însã dupã
opinia autorilor, acest nume, cu
referire la zona Capsalei de Sus,
are în vedere râpa în care se adunã
apele de pe versaþii din jur,
îndreptându-se spre Golful Tracic.

Chilia „Sfântul Gheorghe”
Livadogheni a fost cunoscutã ºi
sub numele de „chilia lui Hariton”,
probabil dupã numele unui vechi
monah athonit, care „se nevoise
cândva în aceastã chilie sau poate
chiar întemeietorul acesteia” (p.
23).

Conform unor documente aflate în arhiva Mânãstirii
Pantocrator, aflãm cã schitul (chilia) ar data din secolul al XV-
lea, însã primul document care s-o ateste dateazã abia din anul
1769 ºi se referã la rezidirea pe vechea temelie a micului paraclis

închinat Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Autorii studiului
istoric introductiv au identificat cel mai vechi înscris despre
aceastã chilie ca datând din 3 ianuarie 1803. Domniile lor au
cercetat cu pasiune izvoare ºi documente de mare preþ pãstrate cu
grijã în bibliotecile ºi arhivele mânãstirilor de la Athos, scoþând
la luminã pagini din istoria chiliei, cu date concrete ºi cu referiri
speciale la superiorii Chiliei „Sfântul Gheorghe” din Muntele
Athos, de-a lungul vremurilor. Evidenþiem bibliografia solidã
utilizatã, din care autorii redau o Bibliografie selectivã”.

Chilia „Sfântul Gheorghe” Livadogheni de la Capsala se
aflã printre puþinele aºezãminte româneºti de la Athos care, de-a
lungul veacurilor, a reuºit sã treacã peste greutãþi ºi sã rãmânã
pânã astãzi româneascã.

Considerãm foarte interesantã afirmaþia cã la Athos, în Grãdina
Maicii Domnului, originea etnicã nu are importanþã, de aceea în
arhivele cercetate de la Athos nu se aflã indicii cã aici au vieþuit
neîntrerupt monahi români. Totuºi autorii susþin „românitatea
acestei chilii de la Athos bazaþi mai ales pe argumentul cã nici
mãcar atunci când cercetãtorul are dovezi clare asupra faptului
cã superiorul chiliei este de origine românã, acest lucru nu este
menþionat în vreun document grecesc” (p. 23). Documentele de
la Athos nu dezvoltã aceastã idee, recurgând doar la grecizarea
numelui ºi la dreptul monahilor de a vieþui ºi a se nevoi la chilie
– fapt menþionat ºi de arhim. Ioanichie Bãlan.2

Dupã încadrarea generalã geograficã ºi istoricã, autorii prezintã,
în ordine cronologicã, superiorii aºezãmântului, cu date istorice
concrete. Celor cãrora li se acordã capitole speciale (locul naºterii,
studii, nevoinþe la mânãstiri din þarã, ascultãri la Athos, diverse
documente, corespndenþã cu þara etc.) sunt Gherasim Sperchez,
Damian ºi Gherasim Gheorghe Sperchez, Nichifor Constantin,
Ioachim Sârbu, Meletie Ifrim ºi actualul superior Petroniu
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Cobzaru (din 2008, dar sosit la Athos din 1993).
Pagini folositoare celor interesaþi ºi instructive pentru cititori

sunt cele referitoare la paraclisul Chiliei „Sfântul Gheorghe”
Livadogheni, la procesul de restaurare, la corpurile de chilii, la
catapeteasmã ºi picturã, la relicvariul ºi osuarul sfintei chilii.

Cu interes ºi mulþumire am aflat menþionarea noastrã referitoare
la bibliografia superiorului Gherasim Sperchez. Prin articolele
publicate de noi, menþionate în volumul prezentat3, am evidenþiat
ºi susþinem în continuare locul de origine al monahului Gherasim
ca fiind satul Mãrtãnuº din jud. Covasna, deºi autorii volumului
înclinã spre alt loc natal, respectiv Zãrneºti, jud. Braºov.
Argumentul nostru se aflã în „actul de mulþumire” (colecþia
familiei Mioara Dobrilã, originarã din Mãrtãnuº), de fapt o
scrisoare-felicitare de Paºti datând din anul 1911(redatã în copie
în volum), în care autorul, chiar superiorul Gherasim Sperchez,
noteazã: „vã scriu Nepoatã Ecaterina alu Costandin Bârlã din
mãrtãnuºu cã sau primit în pustnicescul nostru schit milosteniea
sau darul Dumneavoastrã ce aþi trimes din preunã cu pomelnecu
prin ucenicul nostru cel credincios Nil Monahul Clinciu pândza
ºi banii 12 coþi ºi 20 l(ei). Domnul Hristos sã vã primeascã
darul în altarul sãu cel mai presus de ceruri. Spune închinãciune
ºi multã sãnãtate dela noi lu Bãrbatu D-mitale ºi Leli(i)
Paraschivii Maicãti(i) fosta soþie lu Petrea Renþea asemenea ºi
la tote neamurile Dumneavoastrã ...” Amãnuntele referitoare la
neamurile din Mãrtãnuº dovedesc originea monahului Gherasim.
El se adreseazã nepoatei a cãrei mamã este numitã „lele” (mãtuºã),

despre care ºtia cã mai fusese cãsãtoritã, ºtia inclusiv numele
fostului soþ. Nu ne mirã adresarea la plural întâlnitã frecvent la
cãlugãri, ºi în ziua de astãzi, chiar în cazul rudelor. Meritã a se
cerceta în continuare aceastã problemã.

Se cuvine, chiar dacã a trecut un secol, ca noi, cei de astãzi,
aflaþi oriunde în þarã, sã scotocim prin documentele de familie.
De ce sã nu sperãm cã vom mai afla, tãinuit vremurilor, vreun act
de mulþumire de la Athos!?

Partea a doua, Tipãrituri româneºti la Chilia „Sfântul
Gheorghe” Livadogheni (p. 123-510) este cea mai substanþialã
ºi mai ... migãloasã. De la început, remarcãm cã tipãriturile de la
Chilia „Sfântul Gheorghe” din Athos sunt numeroase ºi variate
tematic. Ele trec de 1900 de volume, plus o colecþie importantã
de periodice. Autorii cãrþii le-au împãrþit în urmãtoarele categorii:
Tipãrituri între anii 1737-1830 (ceea ce reprezintã Bibliografia
Româneascã Veche), apoi dintre anii 1831-1918 (Bibliografia
Româneascã Modernã), dintre anii 1919-1945, dintre anii 1945-
1989 ºi dintre anii 1990-2015, la care se adaugã tipãrituri fãrã
foaie de titlu, tipãrituri bilingve, dicþionare, albume, ghiduri ºi
atlase, manuale, almanahuri, periodice, calendare ºi tipãrituri
dactilografiate / xeroxate. La fiecare se menþioneazã anul apariþiei,
autorul, titlul, locul tipãririi, însemnãri (dacã existã – unele foarte
interesante pentru istorie, în special la cãrþile vechi) ºi numãrul
curent. Un volum impresionant de muncã.

Cele 510 pagini, format A4, alcãtuiesc un tom cu o prezentare
graficã de excepþie, copertã cartonatã ºi supracopertã cu imaginea

fotografiatã a Chiliei „Sfântul Gheorghe” Livadogheni (fotograf
Laurenþiu Tãtulescu, Bucureºti), iar coperta interioarã înfãþiºeazã
o gravurã a schitului realizatã de arh. Corneliu Dan (1999).
Menþionãm ºi ilustraþiile interioare (icoane vechi, coperþi, foto
vechi) de o calitate ireproºabilã.

Volumul Tipãrituri româneºti în biblioteca Chiliei „Sfântul
Gheorghe” Livadogheni, Capsala, Sfântul Munte Athos  ºi-a
atins scopul ºtiinþific propus, acela de a cerceta, de a evidenþia ºi
a demonstra existenþa unui important fond de carte româneascã
în bibliotecile mânãstirilor de la Athos, de-a lungul unei perioade
îndelungate de timp. Valoarea ºtiinþificã este evidentã. Felicitãm
autorii, urându-le succes în a continua aceastã minunatã ºi plãcutã
lui Dumnezeu muncã de cercetare a istoriei ºi a credinþei noastre

ortodoxe.

Tipãrituri româneºti la Sfântul Munte Athos

1 Ediþie a Chiliei „Sfântul Gheorghe” Livadogheni, Capsala,
Sfântul Munte Athos, 2016, 510 p.
2 V. Ionichie Bãlan, Vetre de sihãstrie româneascã (secolele IV-
XX), Editura Institutului Biblic ºi de Misiune al B.O.R., ediþia a
II-a, Bucureºti, 2001, p. 365-366
3 Luminiþa Cornea, Adeverinþã de la Sf, Munte Athos din anul
1911, în Magazin de filatelie, cartofilie ºi numismaticã, nr. 5,
iulie-august 2002; Idem, Cãlugãri din Mãrtãnuº-Covasna trãitori
în Sfântul Munte Athos, la început de secol XX, în Grai românesc,
nr. 2 (55), 2012, p. 6; Idem, Monahi ºi monahii din Arcul
Intracarpatic, în Mesagerul de Covasna, din 4 decembrie 2015.

Încã din volumul de debut Clipe ºi treceri (Braºov, 1992), versurile poetului
Ioan Gliga (n. 19 aprilie 1944, com. Ibãneºti Pãdure, jud. Mureº – d. 15 mai
2015, Bucureºti) conturau o lume idilicã ºi cuminte, în linie tradiþionalistã.
Cartea Poezii de Ioan Gliga, apãrutã recent la iniþiativa bunului sãu prieten, dl.
acad. Alexandru Surdu, la Editura KronArt, Braºov, 2016, în cadrul colecþiei
Corona Artisticã, seria Scriitori din Braºov, cuprinde o poezie de evocare
contemplativã. Ioan Gliga a debutat în anii de ºcoalã, în revista Muguri a
Colegiului Naþional „Andrei ªaguna” din Braºov, sub îndrumarea scriitorului
Constantin Cuza ºi mai târziu în revista Astra cu versuri diafane, mãrturisind
candoare.

Poetul este un individ ce rãzbate prin „noianul de-amintiri”, un simplu
„purtãtor de cruce”, „un renãscut creºtin”. Caracteristic poeziei din recentul
volum Poezii este un anumit sentimentalism matur, rezultat al unei existenþe
dominate de bucurii simple. Este o naturaleþe ºi un firesc... o poezie a
lucrurilor fireºti, dar nu banale. Zeul morþii, trimis al vieþii de dincolo,

Thanatos deschide volumul Poezii cu „Robert”, un Yorick actual, care „pierdut, a ajuns jucãrie”, dar ºi
„stãpân în întreaga odaie”. Conºtient de iminenta plecare, poetul ar lua cu sine ceea ce i-a fost drag în de-
a lungul vieþii: „Cu mine zestre mi-aº lua / Surâsul dulce de copil / ªi-un crâng în floare de april [...] Poate
doar firul vieþii mele / ªi doar cu el m-aº pierde-n stele”. Omul-fantasmã trece „în goanã ca o umbrã”,
apãsat de amintirile acoperite de „colbu-aducerii-aminte”.

Poetul transilvan, surprins de zilele ce trec haotic, mediteazã îndelung pe tema „Fugit irreparabile
tempus” ºi a efemeritãþii tinereþii: „ªi fugind de nemurire / Pizmui-voi pe cei duºi”. Întoarcerea la
Dumnezeu se realizeazã prin recunoºtinþã ºi rugãciune, singura cale de înãlþare a sufletului rece ºi gol:
„Doar ºoaptele, spre Tine le-nãlþam / Noi pãmânteni-n suflet reci ºi goi”.

Se observã cã poetul era un român adevãrat, îndrãgostit de patria strãbunã, natura creatoare de
minuni, codrul verde „bun sfãtuitor”, casa pãrinteascã ºi de limba românã „ecou al pãrinþilor” ºi „azimã
caldã la inimi”. De aceea, temele poetice sunt alese din sfera celor mai simple ºi aparent modeste
realitãþi ºi simboluri naþionale: trudita pâine, pânza de acasã, scrisoarea de la mama ºi chipul ei, sfintele
sãrbãtori, prima zi de ºcoalã, colindul, pasiunea pentru flori ºi vieþuitoare, balada „Mioriþa”, divinitatea,
Ardealul, pãstrat în inimã, viaþa la þarã cu tradiþiile specifice.

Mândru urmaº al „seminþiilor strãbune” unite de Burebista „pisc carpat de-nþelepciune”, poetul evocã
ºi alte figuri din istoria ºi cultura naþionalã: domnitorul Alexandru Ioan Cuza, poetul Mihai Eminescu,
Horea conducãtorul rãscoalei ºi Mãria Sa Þãranul, eroi ce nu au contenit sã dea putere, libertate ºi dreptate
neamului românesc ºi care prin a lor „mãreþe fapte / Pe români i-a luminat”.

Poezia lui Ioan Ibãnescu (pseudonim dupã locul natal) surprinde o þarã ca în poveºti, o „Gurã de
Rai”, „de la Danubiu în Carpaþi”. Natura este cântatã în fiecare anotimp: primãvara „coborâtoare cu
soarele la brâu”, când „sãmânþ-ncolþeºte în solul fecund”, vara „spicul greu de boabe e rostuit în clãi”,
iar toamna este, desigur, „bacovianã”.

Se remarcã nostalgia dupã anii copilãriei, lume sfântã, când poetul „copilul de-odinioarã” era „Supus
cu greu la treburi, cu gândul dus la joacã / Nemulþumit mereu de lipsa de veºminte” ºi când firul pânzei
þesute cu dragoste de maica bãtrânã ascundea „gânduri ºi poveºti, o mie [...] o filã / ca de basm:
copilãrie”. Este rememoratã iubirea de odinioarã, primul sãrut, povestea de dragoste este iterativã
pentru cã „Pe-aceeaºi cale trec acum / Privind prin nuci în amintire, / O fatã ºi-un bãiat timid / Albiþi de-
a lunei poleire”.

Motivul oniric sugereazã o lume a visului ademenitor: „Lãsaþi-mi somnul lin sã m-odihneascã”;
„Ademeneºte somnul pe-nserat / ªi micul prunc viseazã cosânzene / ªi somnu-i e adânc ºi-nseninat”;
apoi „un vis de primãvarã” în care „se fãcea cã...” incitã imaginaþia cititorului.

Pasiunea poetului transilvan pentru epigramã este de notorietate încã din volumele Vânzãtorul de

urzici (vol. I, II, III); ºi în volumul Poezii catrenele scrise ad hoc delecteazã prin haz: „S-a întors din þãri
strãine / Foarte bine pregãtit / Rupe douã limbi strãine / ªi-i maestru la... ciordit”.

O altã temã a poeziei lui Ioan Gliga este evocarea unor locuri dragi: satul natal Ibãneºti, odatã „bãtut
cu talpa goalã”, oraºul de sub Tâmpa, bãtrânul burg este surprins toamna, bãtut de ploaie ºi de vânt: „Pe
Tâmpa, sus, peste pãduri / Nori grei, ploi dese cern. / Sub bici de ploaie ºi de vânt”. Vechea cetate
Corona cu istoria, legendele ºi castele sale este evocatã în „Nocturnã”, „Oraºul de sub brazi” ºi
„Toamna la Braºov”.

Iniþial publicate în volumul Poeme cãlãtoare/Travelling poems (Braºov, Ecran Magazin, 2014) sunt
reeditate în volumul Poezii ºi câteva poeme ce descriu locuri exotice sau metropole, pe unde regretatul
poet le-a vizitat, pentru cã se ºtie cã îºi însoþea fiica la expoziþiile de artã din þarã ºi de peste hotare. Din
acestea se desprinde unicitatea unor meleaguri speciale: „La Efes, sunt munþi de istorie / ª i falã, ºi
faimã, ºi glorie - / Pãmântul îþi pare mai sfânt / Pe-aproape, dorm sfinþi în mormânt”; la Veneþia sunt
„strãzi de ape”; „New York e o minune fãuritã de om / De la coloºii de oþel, la atom / Pe clãdirile-nalte
ce mângâie norii”; Florida „un univers multicolor”; o locaþie regalã, Londra are „Parcuri pline de copii
/ Albe lebede pe lac / Veveriþe în copac”. Purtat de destin prin locuri nebãnuite, poetul este veºnicul
rãtãcitor „cu gândul”, „pe drumuri lungi de dor”.

Pentru Ioan Gliga, reprezentant al „Coronei artistice”, poezia este un îndemn de preþuire a vieþii.
Apariþia prezentului volum este o dovadã cã prietenia adevãratã dãinuie, chiar ºi atunci când unul dintre
prieteni a plecat în „cãlãtoria veºnicã”.

Dacã mergi mereu circular...

Emilia
Motoranu

Un poet neuitat, Ioan Gliga

Emil
Talianu

La Giurgiu, pe strada Abundenþei (astãzi Victoriei) la nr. 13, se

naºte la 13 mai 1907, Ionescu Emil Gulian, fiul magistratului

Ionescu Iulian Gulian ºi al profesoarei Ionescu Elena Gulian, dupã

cum atestã actul de naºtere 304 din 1907, al Primãriei Giurgiu.

Despre anii copilãriei ºi adolescenþei se cunoaºte mai puþin. Doar

Colegiul Naþional Ion Maiorescu mai pãstreazã încã, tabloul

promoþiei 1925-1926, care are în centru pe ºeful acesteia, Emil

Gulian ºi dintre colegi, cel mai cunoscut, distinsul profesor Marinel

Marinescu. Alãturi, profesori de excepþie: Savin Popescu, Dan

Barbilian, Alexandru Cartojan. Cert este cã dupã absolvirea liceului,

Emil Gulian se mutã cu familia în Bucureºti, unde urmeazã studiile

superioare.

Anul 1934 rãmâne un moment de referinþã în activitatea sa literarã

marcând debutul sãu editorial. Institutul de arte grafice Luceafãrul,

cu sediul în Bucureºti, strada Numa Pompiliu, nr.7-9, va edita

volumul de versuri, deosebit de sugestiv intitulat Duh de basm, ilustrat de un mare grafician

al timpului, Mac Constantinescu.

Volumul cuprinde câteva traduceri din lirica francezã contemporanã poetului, dar ºi creaþii

originale „de facturã ermeticã, care cultivã cu predilecþie metaforele glaciaþiunii, puritãþii ºi

maternitãþii” (Ov.S. Crohmãlniceanu).

Nota originalã a volumului este datã de ciclul Basme, unde motivele fantastice tradiþionale

sunt investite cu sensuri abstracte.

„Temperamental”, consemneazã marele critic George Cãlinescu, în monumentala sa Istorie

a literaturii române de la origini pânã în prezent, „poetul e un sentimental, cu înclinãri spre

feeric (baluri la care femei fardate, cu mantiile preþioase, sosesc în landouri întâmpinate de

lachei înmãnuºaþi), nestãpân pe coloarea verbelor ºi care abia când prinde un amãnunt

prozaic, cum e fotoliul ros, gãseºte acel echilibru între aerian ºi terestru, ce este condiþia

poeziei”.

Emil Gulian, însã, dupã cum remarcã Cãlinescu este un traducãtor lãudabil din Edgar

Alain Poe.

„Gulian”, apreciazã ºi Vladimir Streinu în Pagini de criticã literarã, „traducând întâia

oarã masiv, a fãcut cititorilor noºtri un serviciu de cunoaºtere dând în versiune româneascã

poemele lui Edgar Poe, cel dintâi”.

„Traducerea lui Gulian, pe care în versuri o socotim cea mai reuºitã din câte cunoaºtem”,

dupã cum apreciazã criticul Vladimir Streinu, îl va determina pe acesta sã-ºi exemplifice

pledoaria pentru a nega ideea de intraductibilitate în eseul Poemele lui Edgar Poe în româneºte,

alãturând, comparativ originalul cu traducerea, menþionând cã „traducerea lui Emil Gulian

ne întãreºte astfel convingerea noatrã despre traductibilitatea poeziei în toate elementele ei.

Dealtfel el, cum reiese din Prefaþã, va mai consemna criticul, ºi-a pus preliminar toate

dificultãþile traducerii, învingând pe acelea pe care le învinge talentul ºi luptându-se brav

chiar cu celelate”.

Iatã doar cîteva considerente care stârnesc interesul pentru opera poetului giurgiuvean, ce

se cuvine a fi adusã la lumina cunoaºterii pentru a da strãlucirea necesarã a celui care, aici,

pe malul bãtrânului fluviu, a pãtruns pe deplin sensul sunetelor sferelor.

Din pãcate, în încleºtarea ultimului rãzboi mondial, pe întinsul þinut rusesc, viaþa sa a fost

frântã. Pentru soþia sa, Hortance Maria Lucia Dejoiu, cu care se cãsãtorise abia cu ºase ani

în urmã, la 19 aprilie 1936, conform actului 413 al Primãriei sectorului 1 Bucureºti, dispariþia

soþului a fost incredibilã. Trãind cu speranþa unei întoarceri de pe front, abia peste 35 de ani,

la 7 noiembrie 1977, judecãtoria sectorului 2 Bucureºti emite o hotãrâre deliberativã de

deces (numãrul 3.742) prin care se consemneazã ca datã a decesului lui Emil Gulian, pe

baza unor documente militare ºi informaþii certe, 20 noiembrie 1942. Pe baza acestei hotãrâri,

se va elibera, la Giurgiu, actul de deces 35 din 28 ianuarie 1978.

În ciuda faptului cã Poetul s-a stins din viaþã pe frontul îndepãrtat,  Emil Gulian se va lega

prin moarte tot de oraºul în care s-a nãscut ºi pe care l-a iubit. Se închide, astfel, cercul vieþii

lui Emil Gulian tot la Giurgiu.

Pentru consolare, / Plimbare- / Un turn provincial fãrã pretenþii de stil, / Cu cercuri

concentrice salbã, / Lîngã el te înfãºori circular / ªi nu e nimic. / Dacã mergi mereu

circular, / Te apropii, în timp, de moarte.

(Giurgiu)

Întâmplare sau nu, la împlinirea unui gând de a readuce acasã pe Poetul Emil (Gulian), a

trudit, scormonind zeci de file îngãlbenite de vreme, tot un Emil (Talianu), având alãturi

sprijinul ºi generozitatea nepotului, care a oferit, necondiþionat, spre a fi cercetate manuscrisele

pãstrate, ºi botezat, cum putea altfel, decât Emil (Achimescu-Gulian)!



1717171717EVENIMENTEVENIMENTEVENIMENTEVENIMENTEVENIMENT

Unii au pronosticat „sfârºitul

istoriei” degeaba, mulþi se

întreabã încotro merge ea. Umil

slujitor al muzei Clio,

mãrturisesc cã domeniul istoriei

este mult mai întins decât se

crede îndeobºte. Prezent în 1980,

când Bucureºtii au gãzduit un

congres mondial, am vãzut cã

titulatura oficialã a aceluia (ca ºi

a Comitetului Internaþional

organizator) era „de ºtiinþe

istorice”. Multe dintre

disciplinele auxiliare ale istoriei au evoluat spectaculos

în epoca ce a urmat celui de-al doilea rãzboi mondial,

impunându-se ca ºtiinþe de sine stãtãtoare,

diversificându-se la rândul lor, intrând în dialoguri

profitabile cu alte ºtiinþe socio-umane. Nu mã voi

aventura mai mult în teoretizarea fenomenului, pe care

am dorit doar sã-l semnalez, pentru mai buna înþelegere

a ceea ce am observat de curând, la primul Congres

Naþional al Istoricilor din România, desfãºurat la finele

lunii august în Cluj-Napoca.

Câteva observaþii generale
Vorbim despre primul congres al istoricilor români, în

condiþiile în care manifestãri de o asemenea amploare

ale acestei categorii profesionale nu au avut loc nici în

România monarhistã, nici în cea comunistã, nici în sfertul

Quo vadis Historia? (I)
de veac postdecembrist anterior iniþiativei clujene.

Aceasta spre deosebire de geografi de exemplu, care au

avut asemenea întâlniri în toate perioadele menþionate.

Principalul organizator a fost Universitatea „Babeº-

Bolyai”, secondat de filiala clujeanã a Academiei

Române. Comitetul Naþional al Istoricilor din România,

o organizaþie rareori vizibilã (revitalizatã, probabil, de

preºedenþia academicianului Ioan Aurel Pop), a apãrut ºi

el pe afiºul Congresului. În schimb, Societatea de ªtiinþe

Istorice continuã sã agonizeze, ca ºi alte O.N.G.-uri din

domeniu.

Cât de reprezentativ a fost acest congres? Aproape

40% dintre participanþi au venit din partea gazdelor, mai

mult ori mai puþin localnici. Vreo 20% au fost

bucureºteni, peste 10% au provenit de la Iaºi ºi Sibiu, iar

alte zece procente au fost români din afara graniþelor (în

principal de la Chiºinãu). Ceilalþi congresiºti au

reprezentat peste 30 de oraºe din toate provinciile

istorice. Chiar dacã au lipsit destule personalitãþi ale

istoriografiei contemporane, unele chiar din Cluj-Napoca

(ºi nu ne referim la absenþele obiective!), putem

considera cã s-a atins o cotã de reprezentativitate

mulþumitoare.

Din punct de vedere tematic s-au înregistrat 15

prelegeri în plen, vreo 50 de secþiuni (cu o medie de

peste ºapte comunicãri fiecare) ºi aproape 20 de mese

rotunde. Diversitatea tematicii a fost impresionantã, fiind

însã suficient de echilibratã, ca urmare a compromisului

dintre cererea orientativã a organizatorilor ºi oferta

participanþilor.

Scopul principal al organizãrii Congresului a fost

descris astfel în cuvântul de deschidere al profesorului

Pop: „Menirea acestui congres este, între altele, dorinþa

de reaºezare pe baze sigure a prestigiului istoriei ca formã

de cunoaºtere a vieþii omenirii ºi poporului român, de

revigorare a cercetãrii ºtiinþifice în domeniu, de

reconsiderare a statutului istoricului în societate ºi de

asigurare a statutului de disciplinã ºcolarã a istoriei, la

toate clasele ºi profilurile, în acord cu importanþa

cunoaºterii istorice”.

În cadrul manifestãrii a funcþionat un târg de carte de

specialitate, nu mai puþin de 16 edituri prezentând

standuri ºi demonstrând o producþie impresionantã. Au

fost programate peste 20 de lansãri de carte, cea mai

importantã fiind rezervatã chiar preºedintelui

Congresului (Ioan-Aurel Pop, Transilvania – starea

noastrã de veghe, Editura „ªcoala Ardeleanã”, Cluj-

Napoca, 2016).

Programul general, extrem de dens, nu le-a permis

participanþilor contactul cu prea multe dintre obiectivele

cultural-turistice ale municipiului-gazdã. Impresiile lor

fugare au fost însã, neîndoielnic, pozitive, dupã cum

Congresul ca atare s-a încheiat cu un bilanþ încurajator.

Centrul universitar Iaºi ºi-a asumat deja organizarea

ediþiei urmãtoare (în 2018), dupã cum s-a propus ca a

treia ºi a patra ediþie sã aibã loc la Bucureºti (în 2020) ºi

Alba Iulia (în 2022).

În partea a doua a acestui articol voi reveni cu unele

consideraþii personale, vizând plusuri ºi minusuri

organizatorice, observaþii asupra situaþiei „tagmei”

istoricilor români, propuneri pentru viitor.

Curtea bisericii „Sf. Gheorghe” din Cartojani, ziditã la 1852 în zilele domnitorului

ªtirbei Vodã, este plinã de lume. Au rãmas în continuare cei ce luaserã parte la slujba de

dimineaþã, dar au mai venit numeroºi alþi sãteni, mulþi însoþiþi de copii ºi nepoþi. Sunt

invitaþi cu toþii sã participe la ceremonia de sfinþire a Troiþei Eroilor, ansamblu fixat în

stânga intrãrii, orientat spre aleea ce vine dinspre ºcoalã ºi coboarã imediat cãtre necropola

sãteascã.

Un comitet de iniþiativã format din intelectuali nãscuþi în aceastã aºezare de pe

Drâmbovnic a convocat atenþia publicã pentru a marca scurgerea a 480 de ani de la

atestarea documentarã a numelui localitãþii. La 7 iulie 7004 (1536) într-un hrisov

domnesc semnat de voievodul Radu Paisie în cetatea de scaun de la Târgoviºte apare

pentru întâia oarã denumirea Cârtojani.

Troiþa Eroilor a fost circumscrisã listei de obiective ale anului aniversar ºi iat-o

consemnatã ca realitate în preajma zilei de calendar din actul domnesc. Este compusã

dintr-o cruce de mari dimensiuni din lemn, ornatã cu însemne biblice ºi a fost executatã

de meºterul Teodor Bârsan din Bârsana-Maramureº, la comanda unui localnic,

ambasadorul Neagu Udroiu, care a dãruit-o bisericii din satul natal.

Ansamblul în sine a comportat cheltuieli suplimentare, legate de aducerea Troiþei din

îndepãrtatul þinut nordic, acoperite din fondul parohial cu participarea prin contribuþie

proprie a profesorului de matematicã Ion Marin, nãscut în sat ºi retras la pensie în casa

pãrinteascã. Pe douã plãci de marmurã albã sunt caligrafiate numele celor aproape douã

sute de ostaºi din Cartojani cãzuþi în tranºeele celor douã rãzboaie mondiale.

Confecþionarea plãcilor ºi afiºarea numelor proprii se datoreazã meºterului pietrar Mihai

Marian ºi fiicei sale, din comuna Sãbãreni.

Edificarea ansamblului în curtea bisericii a fost preluatã de preotul-paroh Ionel Andrei,

care s-a dovedit extrem de devotat ideii ºi, tototodatã, un coordonator plin de abnegaþie

ºi pricepere al lucrãrilor de ºantier. A avut alãturi, a vãzut tot satul, pe pãrintele Marian

Antone cu care face echipã de mulþi ani în slujirea bisericii din Cartojani. S-au implicat

efectiv în execuþia operaþiilor de ordin pur tehnic trebuincioase, cu dãruire ºi mãestrie

profesionalã de invidiat, sãtenii Marin Stan sudor, Florin Pãun mozaicar, ªtefan Geatãrã

lãcãtuº.

Slujba de sfinþire a Troiþei Eroilor a fost oficiatã de cãtre preoþii Ionel Andrei, Marian

Antone ºi colegul lor de la parohia vecinã Sadina. În desfãºuraea ei, ceremonia religioasã

a inclus episodul, cu puternicã încãrcãturã emoþionalã, în care au fost rostite unul dupã

altul, în ordine alfabeticã, numele tuturor eroilor cãzuþi pe front.

Cu gândul la ei ºi din dorinþa chemãrii lor în neuitare a ºi fost înfãptuit acest modest

dar atât de puternic generator de emoþii. De azi înainte, noi nepoþii ºi strãnepoþii, rudele,

prieteni ori simple cunoºtinþe, legaþi de întâmplarea de a le ºti de nume, vom avea

posibilitatea de a lãcrima cu gândul la ei. Neuitând nicio clipã cã le-a fost dat sã moarã

pe te miri unde, fãrã a avea parte de o lumânare la cãpãtâi înainte de a-ºi da duhul, cu atât

mai puþin de creºtineasca binecuvântare  a preotului ºi fãrã a ºti cineva unde le-a fost

soarta sã fie ascunºi sub pãmânt. Noi le putem aprinde când dorim o candelã, ca ºi cum

ne-am afla în dreptul lespedei care îi adãposteºte de friguri ºi ploi. De ce nu le-am aºeza

alãturi de nume o floare  culeasã special din iarba verde de acasã ori de pe câmpul

strãbãtut cu piciorul de ei înºiºi pe când aveau viaþa în faþã. Aºa vom cãuta sã-i ajutãm

sã se simtã mai puþin singuri.

De toatã isprava iniþiativa ºcolii din sat de a nu lipsi de la eveniment. Dascãli – între

aceºtia preotesele  Anton ºi Andrei, profesoara Mariela Trãncuþã – au pregãtit momentul

litererar artistic axat pe cultul eroilor. O încântare sã vezi acel grup de elevi îmbrãcaþi în

frumoase costume populare recitând, cântând, povestind!

Odatã intraþi în anotimpul nuanþelor arãmii, când perele de Bolintin dau în

pârg, Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu pregãteºte

tradiþionalul festival cultural al sudului. Ajuns la cea de a patra ediþie, cea din

2016 coincide cu aniversarea a douãzeci de ani de la prima apariþie a revistei

Sud. Este încã un motiv pentru a ne bucura cã spiritul autentic românesc

supravieþuieºte în acest colþ de câmpie care este Bolintinul.

Festivalul TOAMNA CULTURALÃ BOLINTINEANÃ vã propune ºi vã

invitã sã participaþi la urmãtoarele evenimente:

15-16 octombrie – La pas prin Bolintin – preumblare ghidatã de un

cunoscãtor pe strãzile pline de povesti ale Bolintinului istoric, acompaniatã de

gogoºi calde ºi un vin tânãr. (ora 14.00-15.00)

21 octombrie – Dincotro Apocalipsa – dezbatere publicã despre provocãrile

lumii contemporane, susþinutã de d-nii Alexandru Mironov, Gheorghe Dragomir

ºi moderatã de dl Neagu Udroiu. (ora 13.00-14.30)

22 octombrie – SUD 20 ANI – manifestare complexã dedicatã aniversãrii a

douãzeci de ani de apariþie a revistei Sud, cu participarea colaboratorilor mai

vechi ºi mai noi, a cititorilor ºi susþinãtorilor ºi cu înmânarea unor însemne de

recunoºtinþã (ora 11.00-15.00):

- slujbã religioasã ºi depunere de coroane în memoria poetului D. Bolintineanu;

- dezvelirea plãcii dedicate memoriei bolintinenilor Ion ºi Constantin Carbarãu;

- mini-concert de muzicã clasicã ºi jazz;

- simpozionul aniversar al revistei Sud.

30 octombrie – Interferenþe culturale franco-române – scriitori români ºi

francezi îºi prezintã creaþiile. Invitat special d-na Linda Bastide, Secretar General

al Societãþii Poeþilor Francezi ºi redactor al rubricii de poezie „Poètes à vos

plumes” în revista Paris-Montmartre. (ora 11.00-12.00)

26 noiembrie – Bolintin - Cartea oraºului – lansarea lucrãrii monografice

dedicate oraºului Bolintin Vale. (ora 11.00-13.00)

Parteneri ai Asociaþiei ºi revistei Sud întru buna desfãºurare a evenimentelor

vor fi:

Primãria ºi Consiliul Local Bolintin Vale;

Liceul Tehnologic „D. Bolintineanu”;

ªcoala Gimnazialã Bolintin Vale;

ªcoala Gimnazialã nr. 3, Palanca;

Biblioteca Orãºeneascã Bolintin Vale;

Centrul de Eticã ºi Strategii, sucursala Bolintin Vale;

Editura Rawex Coms Bucureºti;

Editura Oscar Print Bucureºti;

C54 Photography;

Restaurant Pensiune Traian Chiva.

Pentru informaþii ºi confirmarea participãrii:

e-mail – revistasud@yahoo.com

Facebook – Bolintin Vale ºi Zona Bolintin

telefon – 0720350555

Marin UDROIU

Troiþa eroilor Toamna Culturalã
Bolintineanã 2016

Emil
Pãunescu
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Clubul de istorie
Ciprian NECªUÞU

Sâmbãtã, 17 septembrie 2016, într-o superbã

zi, în care soarele ne-a desfãtat cu lumina-i

blândã de toamnã, împãtimiþii de istorie au avut

o nouã întâlnire în cadrul Clubului de Istorie.

Manifestarea, începutã cu cinci ani în urmã,

este organizatã de Asociaþia pentru Culturã ºi

Tradiþie Istoricã Bolintineanu, care este formatã

din iubitori de culturã din mai multe localitãþi din jurul Bolintinului

din Vale (Dârvari, Floreºti, Palanca, Stoeneºti, Ogrezeni, Poenari,

Hobaia, Crivina etc.), inclusiv din Capitalã. Ediþia despre care

vorbim, la invitaþia generoasã fãcutã de dl Marius Niþescu, primar

al comunei Floreºti-Stoeneºti, el însuºi unul dintre membrii

Clubului, a avut loc la Floreºti, într-o locaþie cu totul deosebitã.

Este vorba despre fostul Conac Djuvara, monument istoric, astãzi

aflat în proprietatea d-lui Gheorghe Balcan, un om care ºtie sã

aprecieze ºi sã pãstreze un ansamblu de aceastã valoare. Adicã,

se poate spune cã ansamblul arhitectonic Conacul Djuvara a

avut norocul sã intre în mâinile cele mai potrivite, care vor ºti sã-

l readucã la viaþã ºi sã-l ofere românului preþuitor de trecut.

Desigur, ajutorul comunitãþii locale este indispensabil, însã, din

câte am vãzut, se prefigureazã o bunã colaborare între preþuitorul

de culturã ºi patrimoniu care este dl Balcan ºi inimosul

administrator al destinelor localitãþii, dl primar Marius Niþescu.

Aceastã ediþie a Clubului a debutat la Conacul Gavril

Drugãnescu de la Stoeneºti, unde am fost întâmpinaþi de maica

stareþã Filofteia Plãcintar, care ne-a oferit o foarte instructivã

vizitã ghidatã prin aceastã construcþie brâncoveneascã. Parcul ºi

zona, bine îngrijite de adevãrate mâini de gospodari, dovedeau

preþuirea arãtatã acestor vechi vestigii. La fel de interesantã a

fost ºi vizita la biserica aflatã în apropiere, ctitorie ºi gropniþã a

neamului Drugãneºtilor, care ne-a impresionat prin culorile vii

ale unei picturi peste care au trecut trei veacuri.

Urmãtoarea oprire a fost la Conacul Djuvara, unde am fost

întâmpinaþi cu o deosebitã cãldurã ºi ospitalitate de dl. Gheorghe

Balcan. Lucrãrile s-au desfãºurat în sala de festivitãþi, o micã bijuterie

arhitectonicã, o salã de teatru în miniaturã aflatã în inima clãdirii.

Dupã discursul de deschidere al d-lui primar Marius Niþescu

ºi cel de bun venit al gazdei noastre, dl. Gh. Balcan, s-a trecut la

„muncã”. Primul punct avea sã-l susþinã dl Vasile Grigore, care,

începând din secolul al XIII-lea, de la cneazul Ioan ºi pânã în

secolul al XIX-lea, avea sã facã o succintã trecere în revistã a

istoricului satului Floreºti ºi a familiei boierilor Florescu. S-a

propus, cu aceastã ocazie, ca datã a primei atestãri documentare

a satului Floreºti anul 1477 ºi s-a reþinut cã unul dintre boierii

Floreºti, Radu Florescu, fiul jupaniþei Maria cea Bãtrânã, ar fi

foarte posibil sã fi fost frate vitreg cu marele domn al Unirii,

Mihai Viteazul.

A urmat un moment de relaxare, dupã o încãrcatã expunere

istoricã, în care fraþii Ana ºi Raul Cârciumaru au susþinut un

miniconcert de chitarã clasicã, iar eleva Florentina Grigore a

rostit versuri dedicate satului natal. Lor le-a urmat o prietenã de

suflet a Clubului de Istorie, membrã a Uniunii Scriitorilor din

România, poeta Victoria Milescu, care ne-a recitat câteva sensibile

versuri dedicate anotimpului în care urmeaza sã intrãm.

Pagina de istorie a fost reluatã prin intermediul d-lui ªtefan

Crudu, care a abordat un subiect mai puþin cunoscut, legãtura de

Conacul Djuvara din Floreºti

Domitorul Mavrocordat în biserica din Drugãneºti

iubire dintre Luxiþa Florescu (ai cãrei pãrinþi stãpâniserã moºiile

Floreºti ºi Palanca) ºi marele revoluþionar paºoptist Nicolae

Bãlcescu. Fructul acestei iubiri, profesorul Bonifaciu Florescu,

ºi-a avut ºi el locul în expunere.

Dupã un alt moment, în care dl profesor Florin Iordache a dat

o mostrã de indubitabil talent literar ºi a relevat, încã o datã,

temperamentul vulcanic al unui adevãrat iubitor de neam

românesc, am fost îndreptaþi cãtre vremuri mai apropiate de noi.

Expunerea d-lor Ciprian Necºuþu ºi Iulian Bãeþel a surprins prin

ineditul informaþiilor ºi prin faptul cã se referea tocmai la locul în

care ne aflam, la Conacul Djuvara ºi foºtii sãi proprietari.

Evocarea a stârnit nostalgie în rândul publicului, prin faptul cã

unele din personajele menþionate de vorbitori îºi aveau în salã

rude ºi cunoscuþi. Într-o astfel de ipostazã s-a gãsit d-na prof.

Raluca Niþescu, care a promis sã întregeascã informaþiile oferite

cu altele noi.

Urmând drumul început, dl

prof. Corneliu State a prezentat

date inedite privitoare la

proprietatea ºi familia unui

binefãcãtor al satului Palanca,

omul politic Ion Ionescu-

Brãila, al cãrui nume îl poartã

principala stradã a satului.

Chestiuni interesante, pe care,

fãrã îndoialã, orice locuitor cu

spirit patriotic ar trebui sã le

cunoascã ºi sã le respecte.

Alocuþiunea dumnealui a fost

completatã de eleva Adriana

Pãduraru, cu amintirile bunicii

ei (Niculina Petre) din anii

instaurãrii regimului comunist.

La final, am mai consemnat

încã o ediþie reuºitã, plinã de

informaþii inedite a Clubului de

Istorie, de care s-au bucurat, pe

lângã cei mai înainte menþionaþi, Andrei Gheorghe, Silvia Stancu,

Erasmina Iuliana Porojan, Elena Maria Chelu, Nicolae Ciubuc,

ªtefania Costache, Constantina Chiva, Marian Grigore, Gianina

Mehedinþu, Mioara Mãnescu, Mirela ºi Vasile Dorobanþu, Sanda

Man, Constantin Bãrbuþã, Niculae Stoica, Valerian Creþu-

Taulescu, pr. Vasile Valeriu Dumitrescu, Constanþa Crudu,

Gheorghe ªerban, Marin Florin Valentin, Pãun Stelian, pr. Lucian

Neacºu ºi un numeros grup de elevi de la ºcolile din Floreºti,

Stoeneºti ºi Palanca. Vã invitãm pe toþi acei dintre dvs care iubiþi

istoria ºi aveþi respect pentru neamul din care ne tragem, sã vã

alãturaþi nouã la urmãtoarea ediþie, de sâmbãtã, 19 noiembrie

2016. Promitem sã fie specialã! Ca de obicei, intrarea este liberã

ºi vã aºteptãm cu drag.

Întâlnirea de la Floreºti s-a încheiat aºa cum se cuvine într-un

conac boieresc, sub bolþile brâncoveneºti, unde vinul bun a curs

în valuri iar bucatele au fost precum în cronici. De-asta ne-am ºi

despãrþit parcã mai „grei” ºi mai greu decât niciodatã…

Mulþumim boier dumneavoastrã!

Prof. Gianina Mehedinþu ºi Marian Grigore
împreunã cu elevii înainte de începerea Clubului

Dupã lucrãrile Clubului, o vizitã în beciul brâncovenesc

Tabloul ctitorilor din biserica Drugãneºti

Conacul Gavril Drugãnescu din Stoeneºti
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Litere, anul XVII, nr. 7-8 (196-197), iulie-august 2016, revistã

lunarã de culturã a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni. Director

Tudor Cristea; Redactor ºef Mihai Stan.

Actualitatea literarã, anul VII, nr. 61, iulie 2016, revistã a

Unirii Scriitorilor din România editatã de Societatea Culturalã

Lugojpress. Director Nicolae Silade; Redactor ºef Remus V.

Giorgioni.

România literarã, anul XLVIII, nr. 33, 5 august 2016, revistã

a Uniunii Scriitorilor din România. Director Nicolae Manolescu;

Redactor ºef Rãzvan Voncu.

Viaþa Româneascã, nr. 7, 2016, revistã a Uniunii Scriitorilor

din România. Redactor ºef Nicolae Prelipceanu; Redactor ºef

adjunct Daniel Cristea Enache.

Apostrof, anul XXVII, nr. 7 (314), 2016, revistã a Uniunii

Scriitorilor din România. Redactor ºef Marta Petreu; Redactor

ºef adjunct Irina Petraº.

Amurg sentimental, anul XXII, nr. 8 (256), august 2016,

revistã de literaturã, informare ºi divertisment. Director Ion

Machidon.

Periscop, anul IX, nr. 2 (34), aprilie-iunie 2016, publicaþie

editatã de Asociaþia Cadrelor Militare în Rezervã ºi în Retragere

din Serviciul de Informaþii Externe. Redactor ºef Ioan Popa.

Familia ortodoxã, nr. 9 (92), septembrie 2016. Redactor ºef

Mihai Cristea; Redactor ºef adjunct Gheorghe Fecioru.

Reviste primite la redacþie

Mersul târgului
ªtefan CRUDU

14.08.2016: Riscuri asumate
Existã, pentru participanþii la târg, destule riscuri. Pentru

cumpãrãtori, în mare, acestea ar fi: de a cumpãra marfã de calitate
necorespunzãtoare, de a înghiþi praf ºi a inspira fum, de a-ºi
umple încãlþãmintea de noroi, de a fi pãcãliþi la cântar, de a fi
furaþi la înghesuialã, de a nu (mai) gãsi ceea ce cautã ºi multe
altele. Pentru vânzãtori, deºi mai puþine, existã riscul suprem:
acela de a fi surprinºi de ANAF ºi a pierde tot. Se întâmplã cam
de acum doi ani înaintea unei sãrbãtori mai mari. Stolul de cerberi
ai legalitãþii fiscale, singura armatã din aceastã þarã care se preteazã
la ofensivã ºi nu pierde nicio luptã, se abate mai ales peste sectorul
carne ºi lactate, mai aprovizionat ca de obicei, fãcând numeroase
victime (confiscãri ºi amenzi). Azi, legumele ºi fructele de varã
au fost din belºug ºi de calitate. Varza, cam micã, 1 leu/kg. Vinete
frumoase, tot 1 leu/kg. Pepeni verzi: 0,7 lei/kg. Ceapa, zisã
româneascã: 1,5-2 lei/kg. Cartofii: 1 leu/kg. Verdeþurile ºi alte
zarzavaturi se expuneau pe tarabe în toatã verziciunea lor.
Surprinzãtor însã preþul la roºii: 3,5 lei/kg. La fel ardeii capia
roºii. Unele doamne ºi-au cumpãrat pentru zacuscã doar ceapa ºi
vinetele, sperând ca altã datã sã cumpere ºi roºii mai ieftine.
ªansa de bulion este minimã în aceastã situaþie: doar câteva
borcane (pentru sarmalele de Crãciun) fãcute pe aragaz. Nicio
speranþã pentru cantitãþi mai mari, fabricate în cãldãri de aramã
sau tuciuri de aluminiu pe pirostrii, în curte. Le trecem la trecut ºi
tradiþii pierdute. Ardeii graºi, foarte frumoºi, 1,5 lei/kg. Sã sperãm
la recolta a doua de roºii ºi sã mai aºteptãm pânã luna viitoare.
Cerealele, mai ales porumbul (compromis 50-70% de secetã) se
scumpesc la fiecare sãptãmânã. Sfatul meu: tãiaþi cocoºii, curcanii
ºi gâscanii. Mãnâncã degeaba pânã la primãvarã. Învãþaþi de la
albine (noaptea Sf. Bartolomeu) ºi de la vãru’ Marin.

21.08.2016: Giganþii tarabelor!
O zi cu temperaturi foarte ridicate (încã). ªi dupã ora 10:00

târgul era foarte animat. Cumpãrãtorii aveau ce ºi de unde alege.
Marfã frumoasã ºi proaspãtã. Preþuri în general convenabile la
marea majoritate a legumelor ºi zarzavaturilor. Excepþie tomatele
(de culori ºi forme neobiºnuite, mergând pânã la negre!) care se
menþin la 3-3,5 lei/kg ºi ardeii capia roºii ºi gogoºarii roºii, la 3-
4 lei/kg. În rest, cum am spus, acceptabil: vinete 1,5 lei/kg (la
lichidare chiar 1 leu/kg – dacã iei tot stocul rãmas), ardei graºi 2
lei/kg, pepeni verzi 0,6-0,7 lei/kg, cartofi mari 1 leu/kg.

Ceea ce m-a surprins au fost dimensiunile exagerat de mari ale
multora dintre acestea: vinete Aragon de circa 1 kg/bucata, roºii
„Fantezia” – 3 buc/kg, ardei capia „ureche de elefant” exagerat de
mari, pepeni verzi de la 10 la 15 kg/bucata, usturoi cu cãþei cât
dulãul, morcovi cât coada de teslã etc. Explicaþia este simplã.
Grãdinarii folosesc numai seminþe din import, hibrizi modificaþi
genetic, „româneºti” fiind doar pentru cã sunt cultivaþi la noi. La
asta se adaugã tratamentele exagerate cu pesticide interzise deja de
normele europene ºi folosirea la greu a îngrãºãmintelor minerale
prin apã sau prin stropire cu îngrãºãminte foliare care accelereazã
creºterea ºi înflorirea. Cineva a cumpãrat roºii din Obor ºi le-a
aruncat întrucât miroseau puternic a substanþe chimice. O
grãdinãreasã mi-a spus cã roºiile se culeg verzi ºi apoi se stropesc
cu o anumitã substanþã ºi în trei zile se înroºesc. Deci, iatã ce
mâncãm. Otrãvuri. Aici ar trebui sã fie controalele, dar... Am luat
un pepene galben de 3 kg „românesc” care într-adevãr era foarte
gustos. Am vrut sã iau seminþe dar am constatat cã erau atrofiate,
seci, niciuna nefiind viabilã pentru a fi folositã. Concluzia: hibrid
neromânesc. Nu ºtiu ce urmãri pot avea în timp la om, dar am citit
în revista Fermierul cã la iepurii care rod aceºti pepeni scade
fertilitatea pânã la 10%, afectând specia. Om trãi ºi om vedea!?
ªi-aºa s-a înmulþit lumea exagerat. La sectorul carne nu am mai
gãsit decât o bucatã de pastramã. De frica ANAF, cumpãrãtorii
interesaþi vin dis-de-dimineaþã, încã de la ora 6:00 ºi pânã la ora
8:00 se vinde aproape tot. Adaptare, nu-i aºa?

28.08.2016: Operaþiunea „cleºtele”
Spuneam acum o sãptãmânã de riscul controalelor ANAF

înaintea unor sãrbãtori religioase mai mari, când târgul se umple
de carne, pãsãri, lactate ºi brânzeturi. ªi iatã, parcã aº fi prevestit
ceea ce s-a întâmplat azi. ANAF ºi-a modificat planul de acþiune.
Nu a mai blocat incinta târgului la ora de vârf (8.00), ci a efectuat
filtre totale, împreunã cu efective impresionante de Poliþie de la
circulaþie ºi jandarmi, pe ºosele de la ora 6.00 dimineaþa, oprind
tot ce a intrat ºi ieºit la podul peste Argeº, la intrare Autostradã
Km 30, la podul peste Sabar ºi chiar în Crivina, practic toate
cãile rutiere ce duceau spre Bolintin. S-au confiscat importante
cantitãþi de carne de viþel ºi porc, s-au dat amenzi foarte mari.
Carnea confiscatã s-a depozitat într-o camerã a A.D.P.-ului de
lângã târg, urmând ca abia marþi sã fie preluatã de PROTAN ºi
incineratã. Desigur, pânã atunci va colcãi de larve ºi se va împuþi.
Probabil va fi fotografiatã ca sã se spunã: „iatã ce carne s-a
confiscat”. Pãcat de animalele sacrificate în zadar. Sigur cã apoi
au intrat ºi controlat cam tot târgul: cereale, cherestea, legume.
Este clar cã aceastã operaþiune a fost planificatã din timp ºi atent
pregãtitã, cu monitorizarea desfãºurãrii târgului. De altfel, cu o
sãptãmânã în urmã s-a acþionat la magazinele din centru, dându-
se amenzi uriaºe ºi chiar suspendându-se activitatea (vezi
„Dalia”). ªi cu toate aceste acþiuni, planul la încasãri al ANAF
nu s-a îndeplinit pe þarã (comunicat oficial de presã). Din pãcate,
aceste nãvãliri în forþã asupra micilor comercianþi nu sunt eficiente.
Sã confiºti mãturi, sticle cu lapte de la niºte necãjiþi care
supravieþuiesc muncind din greu, nu vor reduce adevãrata

evaziune fiscalã. Iar aceºti comercianþi-producãtori care vin în
târgul din Bolintin Vale nu vor sã-ºi abandoneze mica afacere, ci
doresc doar sã li se ofere condiþii corespunzãtoare de desfacere
a mãrfurilor. În rest, legumele au susþinut vânzãrile. Toate de
calitate foarte bunã în acest vârf de sezon, când în sfârºit au venit
ºi ploile mult aºteptate. Preþuri corecte, asemãnãtoare cu
sãptãmâna trecutã, dacã nu chiar puþin mai mici. Înainte de plecare
unii ºi-au redus preþurile destul de mult. Capia roºii (mai mici,
dar proaspeþi ºi sãnãtoºi) i-am luat cu 2 lei/kg. Deh, ofrande
pentru îmbunarea celor care stricã mersul firesc al târgului.

4.09.2016: Ispite autumnale
Prima duminicã de septembrie s-a dovedit a fi feritã de factori

perturbatori (ANAF). De aceea, activitatea s-a desfãºurat sub
auspicii favorabile unui comerþ activ, în care pãrþile au avut fiecare
de câºtigat. Marfa variatã, de calitate, proaspãtã ºi relativ ieftinã,
s-a vândut aproape în totalitate. Vinetele au dispãrut repede de pe
tarabe (1 leu/kg). Ceapa, prezentã la prea mulþi vânzãtori cu 1,5
lei/kg, m-a fãcut sã-mi pun întrebarea de ce atât de multã ºi
ieftinã. Petricã din Hobaia a zis cã s-ar putea sã aibã defecte (foi
interioare afectate) ºi cã vor sã scape de ea. N-aº crede. Mai
degrabã oferta mare a scãzut preþul. Gogoºari frumoºi la maxim
3 lei/kg (spre final cu 2,5 lei), capia roºu cu 2 lei/kg au posibil
aceeaºi explicaþie: abundenþã. Roºiile obiºnuite 2 lei/kg. Pânã la
urmã, am luat ceapa cu 1,3 lei/kg. Pepeni proaspeþi cu 0,5 lei/kg.
Ca ºi varza. Fiind ispitit aºadar de multe, mi-am umplut paporniþa
(pardon, maºina). Bine ai venit, toamnã!

11.09.2016: Mini-prix în miez de zi
Am ajuns la târg aproape de ora 11, dupã ce m-am strecurat

cu greu prin centrul Bolintinului, plin de maºini ºi pãrinþi cu
copii de mânã (ultimele achiziþii pentru mâine – începutul
ºcolilor). Surprizã însã. M-am învârtit de douã ori pânã am gãsit
loc de parcare în exterior, de parcã ar fi fost zi de bâlci de Sf.
Dumitru. Maºinã lângã maºinã, puhoi de cumpãrãtori. S-au
vândut la greu legumele pentru conserve ºi zacuscã: ardei capia
ºi gras, gogoºari ºi castraveþi. Oamenii umpluserã saci, nu sacoºe,
cumpãrând la disperare în cantitãþi foarte mari. Preþuri la nivelul
cel mai scãzut de pânã acum: cartofi 1 leu/kg; ceapã uscatã 1,30
lei/kg; roºii 2 lei/kg; ardei gras 2 lei/kg; capia ºi gogoºari roºii 2-
2,5 lei/kg; pepeni galbeni (ultimii) 1,5 lei/kg; pepeni verzi 0,5
lei/kg; castraveþi 1,5-2 lei/kg; vinete 1,5-2 lei/kg etc. De parcã se
revãrsase cornul abundenþei în târgul nostru. Cerealele 12 lei/
dublu sau 35 lei/sacul de trei duble (stil nou). Un nene, fericit cã
rãmãsese doar cu patru (patru) gãini reformate (cam fãzãniþe,
suple ºi aproape fãrã fulgi) din cele 100 aduse de dimineaþã, le
lãsase la 5 lei/buc. Pomanã rarã, nu altceva. Deci marfã existã,
cumpãrãtori aºijderea (bolintinenii au bani, orice s-ar zice) dar
trebuie – se impune – un târg amenajat corespunzãtor (ºi ca
urmare, autorizat) ca sã disparã stresul controalelor inopinate.
Astfel, vor/vom avea toþi de câºtigat.

18.09.2016: Din sac în sac
Din nou aglomeraþie ca la bâlci. Strãzile laterale sunt pline de

maºini, încât ca sã parchezi te depãrtezi mult de intrãri. Se
cumpãrã cantitãþi mari de legume. Nu cu sacoºa, ci cu sacul.
Vinetele (2 lei/kg) au fost vedete azi. S-au vândut în totalitate ºi
repede. ªi celelalte legume s-au epuizat: gogoºari 3 lei/kg, capia
2,5-3 lei/kg, roºii 3-3,5 lei/kg. Ultimii ardei graºi i-am luat cu
1,5 lei/kg. Producãtorii, dar ºi intermediarii, nu îºi ascundeau
satisfacþia. Am vãzut la final un „zid” înalt de cutii de carton
goale (golite), suprapuse lângã autoutilitara unui negustor care
urma sã le urce în interior. Fuseserã pline cu legume ºi fructe. O
demonstraþie de cât câºtigã, dupã aºa vânzare, duminicã de
duminicã. Ba ºi în alte zile, la alte târguri pe care le frecventeazã
permanent. Cumpãrã de la producãtori sau de la „Angro”-uri ºi
vând în târg(uri), unde plãtesc doar 10 lei locul, plus eventual
câteva pungi cu marfã mai aleasã pentru supervizorii târgului.
Spre sfârºit, cei vizaþi ºi „atenþionaþi” fac pachete pentru cei care
asigurã ordinea (în uniformã sau în civil). Îi vãd cã poftesc la
multe (carne ºi ce-i mai trebuie omului). Mai laudã marfa unuia,
mai întreabã dacã au un oarece produs (care este vizibil pe tarabã,
evident) ca sã ºtie ce trebuie oferit ca „atenþie” (citeºte „taxã de
protecþie”). Puþin cu puþin, de la mulþi se adunã destul, nu-i aºa?
Aºadar, la spartul târgului, cerºetorii ºi „boºii” îºi umplu, unii
sacii, alþii portbagajele, la vedere. Asta vãd, asta vã spun! Însã
vânzãtorii astfel pãgubiþi trebuie sã-ºi recupereze pierderea,
mãrind preþul. Aceastã tehnicã se perpetueazã dinainte de ’89.
Metehne balcanice.

Dar cine credeþi cã nu a lipsit azi din târg? Aþi ghicit. Ariticã,
anticarul ambulant cu nelipsitele lui cãrþi expuse direct pe pãmânt
ºi fixate contra vântului cu pietre. Care, la un moment dat a
primit marfã proaspãtã: carpete, peretare º.a. Am cumpãrat cu 40
lei un frumos macat galben de lânã, într-o stare perfectã. Curat
chilipir, coane Fãnicã!

25.09.2016: Ziua ardeiului
Dupã temperaturi de varã (+32oC în sud), ploile abundente

care au cãzut începând de luni seara au fost binevenite pentru
agriculturã. Legumicultorii, în special, s-au bucurat pentru cã nu
trebuie sã mai ude. Dar apa în exces îºi are reversul ei. Legumele
crapã ºi se depreciazã calitativ. De aceea s-au grãbit sã culeagã
cât mai repede ºi cât mai mult. Rezultatul: abundenþã de ardei
gogoºari ºi capia care umpleau în grãmezi mari toate tarabele.
Preþ uniform: 2,5 lei/kg. Deºi m-am dus dupã ora 10.00, a fost
dificil sa gãsesc un loc de parcare. ªi asta dupã ce am strãbãtut în
salturi, ca la un veritabil test de off-road, porþiunea de cca. 300
de metri pe drumul judeþean (!) – str. Palãncii – în zona cartierului
de spoitori. Dupã mimica partenerilor de drum, chiar observam

injurãturile. Se apropie Sf. Dumitru ºi nu se vede nicio intenþie
de reparare a strãzilor Palãncii ºi Republicii, riverane târgului.
Reamintesc importanþa foarte mare a târgului pentru dezvoltarea
economicã a Bolintinului din Vale, dar ºi vechimea lui: înfiinþat în
octombrie 1875. Dacã mergem pe teoria conspiraþiei, înseamnã
cã interese „antibolintinene” doresc dispariþia micilor
întreprinzãtori ºi producãtori locali ºi zonali, prin concentrarea
comerþului în cele trei supermagazine centrale (douã le ºtiþi, la al
treilea au început lucrãrile pe str. Partizani).

Aºadar, din nou cumpãrãtori mulþi. La fel ca acum o sãptãmânã,
s-au cumpãrat toate vinetele, indiferent de calitate. Preþul a fost
exagerat de mare: 2,5 lei/kg. Nea Petricã din Hobaia, plictisit sã
stea în picioare încã de dimineaþã, le dãdea cu 1,5 lei. Sunt semne
(zborul ciorilor la înãlþime) cã apropierea brumelor grãbeºte
culesul legumelor din câmp, sensibile la temperaturi scãzute.
Varza cu 0,8 lei/kg se vindea ºi ea pentru murat. Cam devreme,
dar scapã gospodina de griji ºi are timp mai mult pentru serialele
turcesti din grila de toamnã. Ultimii pepeni verzi (recoltaþi în
septembrie 2016!, conform unui afiº), cu cozile rupte ca sa nu se
vadã cã erau demult uscate – 0,6 lei/kg. Ne-am sastisit de ei,
mâncãm prune de Vrancea (2,5 lei/kg) ºi struguri de masã (4-5
lei/kg). În exteriorul târgului, trei maºini cu numãr de Vrancea
ofereau struguri de vinificaþie în lãdiþe ºi/sau saci de plastic la 1,5
lei/kg. Foarte convenabil (producþie foarte mare în acest an), în
timp ce bolintinenii þin la preþ cu soiul local (3 lei/kg). Gusturi ºi
plãceri. Deºi nu e momentul bilanþului, toamna se anunþã bogatã.
Mulþumim Domnului ºi omului totodatã. Ambii fac ºi desfac,
unul în ceruri, altul pe pãmânt, dar ºi în târg!
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(urmare din pagina 8)

Revoluþiei, organizatã de Haak Museum din Ludwigshofen ºi

Egal, expoziþie organizatã de Muzeul de Artã al României.

Cele trei artiste de la Haus Konstruktiv sunt încadrate la etajele

superior ºi inferior de douã artiste contemporane, tocmai în scopul

de a integra expoziþia într-un cadru cât mai dens sub aspectul

legãturilor ºi influenþelor artistice, transmise între generaþii diferite.

Cele douã artiste din noua generaþie au prin opera lor o laturã

dadaistã, cu alte valenþe desigur, la aproape un veac dupã erupþia

vulcanicã Dada Zürich.

Ulla von Braudenburg îºi intituleazã expoziþia „Manchmal Ja,

manchmal Nein!” (Câteodatã da, câteodatã nu!). Nãscutã în 1974

în Germania, la Karlsruhe, s-a stabilit la Paris. Are o operã

complexã ºi marcatã de referiri la cultura istoricã cu incursiuni în

filmul alb-negru ºi deopotrivã Instalaþii ºi Performance, picturã

muralã ºi drawning, folosind un vocabular extras din lumea

teatrului. Utilizând în opera sa umbre ºi oglinzi (simboluri ºi

percepþii) asociate cu texte suprareliste, încercând crearea de noi

contexte ale artei. De altfel, chiar titlul sub care se desfãºoarã

expoziþia este preluat din comedia lui Cehov, Platonov (1880).

Britanica Jadie Murdoch, care face un bun acompaniament

împreunã cu celelalte prezenþe la expoziþia „Dada Altfel” ºi-a

intitulat expoziþia „Sss – Mm”, titlu cu muzicalitate evident

suprarealistã. Artista (nãscutã în 1965), este o „prizonierã” a

fotografiei. Apelând la diferite mijloace tehnice ºi la arhive,

încearcã sã construiascã în propria viziune o lume modernã.

Lucrãrile de sintezã istoricã a fotografiei abordate în recente

lucrãri, cum ar fi colaje din Rotoreliefurile (1926) create de Marcel

Duchamp ºi Man Ray, ca ºi acelea de la Bar-Aubette ale Sophiei

Taeuber-Arp. Ilustrativã în acest sens este combinarea

fragmentelor de fotografii ale Elsei von Freytag-Loringhoven

sau a celebrei cântãreþe Josephine Baker.

În afara acestor douã expoziþii temporare, ca ºi cea a trioului

din Dada Centenar, în Haus Konstruktiv existã la ultimul etaj un

spaþiu asemenea Aubett-Bar din Strasbourg, sau a acelei cofetãrii

din Rotterdam pictatã de Theo van Doesburg, sau, de ce nu, a

acelei incinte decorate de Raoul Dufy, având drept temã

electricitatea.

Este vorba despre Rockfeller Dining Room, realizat de Fritz

Glarner (1899-1972). Dupã o serie de plecãri cu familia, din

Zürichul natal la Napoli, apoi la Chartres, din nou la Napoli ºi

desãvârºirea studiilor la Paris, unde va avea relaþii cu Fernand

Léjer, Piet Mondrien, Théo van Doesburg, Sonia ºi Robert

Delaunay, Sophie Taueber-Arp sau Georges van Vantougerloo,

va lua drumul Americii, cãsãtorindu-se cu o americancã. Se va

reîntoarce la Paris ºi apoi va pleca din nou peste Ocean.

Este atras de spaþiile largi, arhitecturale, pictând în 1963-64,

dupã alte mari suprafeþe acest Rockefeller Dining Room. Conceput

pentru locuinþa politicianului Nelson A. Rockefeller, proiectatã

de arhitectul Wallace K. Harrison, i-a fost propusã pictura muralã.

A refuzat, pictând pe panouri din pânzã, fãcând în prealabil

sumedenie de schiþe în creion ºi deopotrivã studii de culoare.

Dealtfel, pictura panourilor a permis demontarea lor ºi

repoziþionarea la ultimul etaj al muzeului din Zürich.

Ca ºi constructiviºtii ruºi sau miºcarea De Stijl, sau Bauhaus,

Glarner a utilizat ideea integrãrii artei în viaþa cotidianã, dezvoltând

ideea Relational-Painting, într-o polifonie simfonicã a cromaticii.

Aceastã piesã deosebitã a fost adusã ºi montatã la Konstruktion

Haus în 1980. Spre deosebire de Aubrett Bar,

Glarner nu include în creaþia sa mobilier ºi

lumini.

În Zürich, oraº cu o liniºtitã atmosferã,

asiguratã de neutralitatea Elveþiei în prima

conflagraþie mondialã ºi-au gãsit tihna creaþiei

numeroºi oponenþi ai rãzboiului. Dada a avut

un rol anarhic ca rãspuns la ororile rãzboiului,

ca rãspuns la viaþa clasei de mijloc faþã de

arta tradiþionalã, aici creându-se noi modele.

„Dada Altfel” se concentreazã pe trei artiste

de expresie germanã: Sophie Taueber-Arp,

Hannah Höch ºi Elsa von Freytag-

Loringhoven, cu o semnificativã contribuþie

la miºcarea Dada, opera lor fiind o conotaþie

la opera masculinã a grupului Raoul

Hausmann, Hans Arp, Man Ray, Marcel

Duchamp, Tristan Tzara, Marcel Iancu.

Expoziþia celor „Trei Doamne ale Dada”

reprezintã o combinaþie a numeroase opere

din perioada 1916-1923, aflate pe teritoriul

elveþian.

Sophie Taueber-Arp (1889, Davos –

1943, Zürich), creatoarea unei opere versatile,

cu creaþii curajoase, se înscrie între artiºtii novatori elveþieni ai

secolului al douãzecilea. Dupã cãsãtoria, în 1922, cu Hans Arp,

va lucra alãturi de Kurt Schwitters ºi Hannah Höch în insula

Rügen, unde în 1923 îi gãsim ºi pe compatrioþii noºtri Arthur

Segal ºi M.H. Maxy, care-l viziteazã pe maestrul sãu berlinez

Segal. Cu ocazia vizitei, stimulat fiind de prezenþa maestrului, va

realiza pânze de o mare valoare, care vor fi expuse la cea de-a

CXVIII-a (118) expoziþie a Sturm-ului, iar Herwart Walden va

pãstra câteva dintre acestea pentru un lung turneu în nordul

continentului.

Sophie Taueber-Arp,

împreunã cu pictorii germani,

va efectua o cãlãtorie în Italia,

la Pompei ºi Roma, în 1926,

vestigiile arheologice având o

mare înrâurire asupra creaþiei

sale. Va lucra ºi cu Théo van

Doesburg pentru Aubette ºi la

Strasbourg, picturã de interior

în cinematografe, teatre,

restaurante. Din 1928 se

retrage în studioul de lângã

Paris.

Este o pionierã a dadaismului

ºi a constructivismului concret.

Artistã completã, ea s-a dedicat

picturii, desenului, sculpturii,

arhitecturii, design-ului,

dansului ºi coregrafiei ºi istoriei artei. A predat la ºcoala de

design textil, în 1916, la Zürich; debutul sau coincide cu zorii

miºcãrii Dada, care prin Galeria Dada, în 1917, prin Hugo Ball

ºi mãºtile lui Iancu se desprinde prin originalitate ºi unde avea ºi

Sophie Taueber sã se remarce prin dans.

În 1918, alãturi de Hans Arp ºi alþi artiºti, semneazã Dada

Manifesto. Artista se angajeazã într-o artã abstract-geometricã,

pentru desenul textil. În acest context, în cadrul expoziþiei

Asociaþiei sindicatului artiºtilor elveþieni, va pune în scenã ºi va

semna scenografia lucrãrii lui Carlo Gozzi, The Stag King (Regele

Cerb), confecþionând 18 marionete, dintre care opt vor fi prezentate

în expoziþia de faþã.

Trebuie subliniat cã în paralel cu aceastã participare la Dada

Altfel, Sophie Taueber a fost reprezentatã, alãturi de Hans Arp,

într-o expoziþie la Fundaþia Arp, de pe Valea Rinului, construcþie

muzealã ultramodernã, proiectatã de celebrul arhitect american

Richard Meier la Rolandseck, într-o fostã staþie de cale feratã.

Hannah Höch (1889-1978), dupã studii de artã la Berlin, în

1915 a fãcut cunoºtinþã în oraºul studiilor sale cu cercul

avangardist ºi l-a cunoscut pe Raoul Hausmann. Din 1916 pânã

în 1920 va desena pentru revista magazin Ullstein Verlag, desenele

însoþindu-le de mici texte. În 1918, Höch, împreunã cu Hausmann

va face un fotomontaj, care va defini stilul viitoarelor sale lucrãri.

Împreunã cu George Grosz, John Heartfeald, Johannes Baader,

Raoul Hausmann ºi Richard Huelsenbeck, vor înfiinþa la Berlin

„Club Dada”, Hannah Höch fiind singura femeie membrã a

clubului.

Cea mai importantã acþiune din aceastã

perioadã a fost prima FAIR International

Dada, din 1920, în care Höch expune

fotomontaje ºi pãpuºi cusute cu mâna ei. În

acelaºi an se va lansa ºi în „November

Gruppe”, la care în 1923 va participa în stagiul

sãu berlinez ºi M.H. Maxy.

Elsa von Freytag Loringhoven (1874-

1927), este consideratã primul artist dadaist

american, pionier al performance art. La 20

de ani a studiat arta dramaticã la Berlin, având

atunci primele „performance” în public. În

contactul cu scena berlinezã, a avut prilejul sã

aibã contact ºi sã adopte drept model pe artistul

Melchior Lechter. În 1901, cãsãtorindu-se cu

arhitectul August Endell, va merge la München

unde va lua contact cu „Circul Comic”.

Fascinatã de principiul dionisiac, va deveni

principala muzã a acestui grup spiritual, cu

care va venera extazul. Va divorþa, se va

recãsãtori o a doua oarã, apoi a treia oarã, cu

baronul Freytag von Loringhoven. Va crea

obiecte de art work, pe care le va intitula

Enduring Ornament, creând adevãrate ready-made. În 1914,

artista are creaþii scenice remarcabile la New York. Devenirea sa

ca poet, pictor, performance creator, este ilustratã printr-o

activitate susþinutã ºi devine din ce în ce mai apropiatã.

Performace, artã care nu rezistã în timp, a documentat-o cu

fotografii.

A publicat în celebra revistã The Litle Review poeme vizuale

(1918), care ºi astãzi inspirã numeroºi artiºti.

Important de amintit este faptul ca pornind de la lucrãri mãrunte,

unele gãsite pe stradã, lucruri gata fãcute (ready-made), cum ar

fi acel belciug gãsit în drumul spre oficierul Stãrii Civile, pe care

l-a intitulat operã de artã, acel ornament durabil (Enduring

Ornament), devenit un simbol al artei sale.

Fãrã discuþie, cel mai important punct al operei sale este acea

„fântânã”, formatã din douã þevi interconectate, lucrare atribuitã

la început pictorului Morton Schanberg. S-a dovedit apoi cã era

o colaborare a Elsei cu Morton ºi dupã cum semnaleazã criticii

de artã, ideea urinarului pe care M. Duchamp l-a expus ºi l-a

intitulat „Fântâna”, producând o explozie de indignare, a venit

tocmai de la aceastã

micã piesã din douã

þevi.

Din pãcate, multe

piese ale Elsei s-au

pierdut, iar dintre

performance-le ei ne-

au rãmas doar un

numãr de fotografii.

În mod mai evident

sau mai puþin tenace,

putem desprinde din

opera celor trei artiste

din perioada Dada,

elementul scenic

principal fiind Strada

în forme de expresie,

evenimentul, totul

într-un protest

continuu al omului

din clasa de mijloc.

Deºi baroneasã

prin cea de-a treia

cãsãtorie, Elsa va muri sãracã la Paris, în 1927.

Artist prodigios, care s-a manifestat ºi a creat în diferite forme

ale artei, creându-ºi operele în general noaptea, ziua cãutând

mijloacele materiale ale existenþei, Elsa rãmâne în istorie, ca ºi

celelalte douã artiste prezente la Haus Konstruktiv, cu o prezenþã

vie în tumultul în care arta modernã se nãºtea.

DADA – ALTFEL

Hannah Hoch

Hannah Hoch

Elsa von Freytag
Loringhoven,

Enduring Ornament

Sophie Taeuber-Arp,
Marionette


