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Cearta cu haosul

Florentin POPESCU

Am citit despre...
Scriitori, în viziuni grafice (XI)

de Nina Cassian
Vizitatorii mei sunt:
un domn întrerupt la mijloc,
o doamnã continuã
ºi fiica lor de tablã,
un profesor care preda brânza,
un asasin rãcit, o droaie
de furnici necãsãtorite,
un copac cu mustãþi,
o barzã tânãrã,
un copil cu un picior de carton
ºi trei ignoranþi ai legilor miºcãrii.

La sfârsit, apare
câinele de searã
care-i latrã tare
ºi-i pofteºte-afarã.

(continuare în pag. 14)

A consemnat Florentin Popescu

(continuare în pag. 3)
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George Apostoiu
Decolonizarea, dificila vreme a decontului

Titus Vîjeu
Cãrþile Sudului (XXII)

Luminiþa Cornea
Nicolae Scurtu – istoricul literar deplin
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Interviu cu domnul Daniel Trãistaru,
Primarul oraºului Bolintin Vale

Nu ºtiu dacã i-a venit cuiva ideea sã publice un album al scriitorilor români vãzuþi de
graficieni ºi pictori. Nu ºtiu nici dacã nu cumva va fi existând deja un astfel de album care,
alcãtuit cu profesionalism ºi fãrã constrângeri legate de spaþiu, de hârtie, de costuri ºi de altele,
ar reprezenta, fãrã îndoialã, o lucrare fundamentalã atât pentru literatura cât ºi pentru grafica din
România.

Parþial s-a mai fãcut câte ceva. În urmã cu vreo zece ani ºi mai bine mi-a fost dat sã fiu chiar
redactorul unei asemenea lucrãri. Ea se intitula „O istorie desenatã a literaturii române” ºi era
semnatã de Dragoº Morãrescu (Editura Muzeului Naþional al Literaturii Române). La acelaºi
muzeu a apãrut în anul 2009 „O istorie a literaturii române desenatã de mari graficieni ai lumii”,
autor Nicolae Ioniþã. Foarte interesante ºi sugestive albume, asupra cãrora mã voi opri în viitor.

Deocamdatã, în acest numãr vã propun, stimaþi cititori, un fel de interludiu: autoportretele
scriitorilor.

Practica autoportretului nu este chiar atât de nouã pe cât s-ar pãrea la prima vedere. La noi ea
a început de la paºoptiºti ºi avea sã ia ulterior un mare avânt.

Un poet ºi arheolog al cãrui nume este aproape cu totul uitat astãzi, Nicolae Beldiceanu
(1844-1896) ne-a lãsat un autoportret în creion în care scriitorul apare în poziþia clasicã,
semiprofil. Capul este acoperit de numai câteva fire de pãr, ochii emanã tristeþe ºi melancolie,
iar bãrbia este împodobitã, aºijderea capul, de puþine fire de pãr.
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Avangarda de la „A la Z”

Florin COLONAª
Viaþa imediatãViaþa imediatãViaþa imediatãViaþa imediatãViaþa imediatã

În presa avangardistã româneascã, revista „Viaþa imediatã” reprezintã unul dintre cele mai
misterioase titluri. Prin ce dovedeºte aceastã caracteristicã? În primul rând, astãzi este o adevãratã
iluzie cã poþi consulta acest titlu. Sunt probabil doi-trei colecþionari care o posedã ºi tot acelaºi
numãr din marile biblioteci din þara noastrã o cuprind în inventarul lor, exemplarele aflându-se
într-o grea suferinþã fizicã.

Revista de literaturã „Viaþa imediatã” îl avea director pe Geo Bogza, costa trei lei, abonamentul
era de 100 lei, dacã a apucat cineva sã-l achite, deºi se putea „plãti în douã rânduri”. Avea patru
pagini cu dimensiunea 42x34 cm, redacþia se afla în ªtirbei Vodã 22, Bucureºti, iar tiparniþa era la
doi paºi, pe Câmpineanu, având numele de „Îndreptarea”. Este bine de precizat, directorul primului
numãr, Bogza, a avut domiciliul în ultimii ani de viaþã, dupã seismul din 1977 (blocul din actuala
Piaþa Cosmonauþilor fiind grav avariat) tot în ªtirbei Vodã, colþ cu Calea Victoriei.

Un al doilea aspect al misterului îl reprezintã publicarea pe prima paginã a acelui manifest,
semnat de Bogza, Paul Pãun, Gherasim Luca, S. Perahim, sub titlul „Poezia pe care vrem sã o
facem”. Iatã cum începe manifestul: „Dupã ce s-a scris la sfârºitul rãzboiului o poezie de dispreþ
pentru realitãþile vieþii ºi pentru tot ceea ce se petrecea atunci pe pãmânt, poezie care pe atunci a fost
nouã ºi s-a potrivit timpului acela de nevrozã colectivã, de fierbinte ºi adeseori psihopatã sete de
viaþã, se face acum o poezie abstractã ºi intelectualistã, care nu are nicio legãturã cu viaþa dintotdeauna
ºi mai ales cu viaþa de azi.”

Mai departe, continuã cei patru apostoli ai poeziei: „Poezia nu se conduce dupã legi. Dar sunt
câteva drastice condiþii pe care un poem contemporan trebuie sã le îndeplineascã neapãrat pentru
a putea sã existe”. O primã condiþie ar fi „mai marea sau mai mica înverºunare împotriva oprimãrii.
Aºadar un poem trebuie sã fie colþuros ºi zburlit în materia lui embrionarã”.

Nãzuinþa semnatarilor manifestului este „sã captãm în stare sãlbaticã ºi vie ceea ce face
caracteristica tragicã a acestui timp, emoþia care ne sugrumã de beregatã, când ne ºtim contemporani
cu milioane de oameni exasperaþi de mizerie ºi de nedreptate”.

Dorinþa majorã fiind: „o poezie a timpului nostru, care nu mai e timpul nevrozei colective ºi al
setei fierbinþi de viaþã. S-a terminat de mult cu poezia de vis, cu poezia purã, cu poezia hermeticã”.

Dupã cum se continua: „Tragedia eului, drama individului ca intelectual, drama de introspecþie
ºi de psihologie nu mai existã [...] a început o altã dramã, aceea a individului ca fiinþã biologicã, o
dramã cu rãdãcini în fiecare fibrã de carne ºi în trãirea preistoriei, mai puþin speculativã ca cea
dintâi, dar mai realã ºi mai suprem practicã”.

Cãtre partea finalã a manifestului, pãrerile clare, conclusive, îºi fac apariþia: „Noi vrem sã rupem
acest trecut de suavitãþi ºi sã-i dãm poeziei brânci în viaþã”. Apoi o altã profesiune de credinþã este

(continuare în pag. 2)
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Al doilea polis
Se cunoaºte cã forþa motrice a societãþilor a fost încã din

epoci îndepãrtate oraºul. Factor de coagulare a competenþelor,
centru laic ºi religios, loc de formare, de confort ºi inovare,
oraºele au schimbat faþa planetei ºi vor continua sã o facã.

Tensiunea urban-rural a fost vãzutã de mulþi drept un
conflict de tip barbarie-civilizaþie, cu excepþia miºcãrilor
ecologiste sau al celor adepte ale vieþii în naturã, care în
ciuda unor simpatii ºi chiar succese temporare nu au reuºit
sã ofere soluþii reale. Atracþia cãtre oraºe ºi zonele periurbane
ale acestora a condus ºi la o creºtere exponenþialã a numãrului
locuitorilor, atât datoritã migraþiilor interne, cât mai ales
emigranþilor care în ultimele decenii au luat cu asalt þãrile
din Vestul Europei.

Pe lângã nivelul de trai superior, punctul de atracþie
principal al acestor oraºe situate dincolo de Viena, la vest de

noi, este decalajul relativ mic între ceea ce se propune ºi ceea ce se realizeazã. Raportul dintre oraºul
real ºi cel ideal (în sens administrativ-economic) spre care se tinde asimptotic este cel care conteazã
pentru contemporanii noºtri. Desigur, istoria, mentalitãþile ºi mai ales capacitatea de gospodãrire
localã face diferenþa. La noi urbanizarea cuprinde puþin peste cinzeci la sutã din populaþie în condiþiile
în care la începutul secolului trecut eram o þarã preponderent ruralã ºi nici mãcar urbanizarea forþatã,
cu artificii industriale, din ultimii ani ai dictaturii comuniste nu a putut acoperi decalajele sat-oraº.

Constanþa Buzea (1941-2012) a fost o poetã extrem de discretã, dar în acelaºi timp tenace în
raport cu alegerile sale. Aproape introvertitã ºi trãindu-ºi lirica cu asumare, dezvoltând o exigenþã
înaltã faþã de sine, dar ºi faþã de ceilalþi, autoarea a trebuit sã facã faþã unor situaþii personale (un mariaj
dificil, pânã la desfacerea acestuia, cu tumultosul poet Adrian Pãunescu) ºi profesional-sociale unde
deºi recunoscutã valoric nu a fost o mare beneficiarã a breslei, cu atât mai puþin a sistemului cãruia în
primele cãrþi i-a fãcut concesii minime. În faþa agresiunii ideologice, apoi a constrângerilor economice,
Constanþa Buzea s-a comportat cu o demnitate exemplarã.

Teritoriul poetic propus de autoare este un spaþiu oniric în care se pãtimeºte cu refugieri în trecut,
iar suferinþa desparte apele între întâmplãri ºi lucruri sub cupola unor contemplaþii, dar ºi a unor
întrebãri esenþiale. Sacrificiul ºi recluziunea sunt propuse ca o iniþiere, o fugã din lumea mundanã
tocmai pentru a reveni, contribuind la ameliorarea acesteia prin înalta tensiune moralã din versuri:
Sunt tristã, dar de tine niciodatã./ Fug animalele speriate de minuni/ La care nu mai ºtim sã ne
gândim/ Miercuri ºi marþi, vineri ºi luni.// Sãraci în zile, cine ºtie, trecem/ Legaþi la gît de lungi
copilãrii/ Ninºi de puterea sfintelor petreceri/ A nu fi, a te naºte, a iubi// ce-mi dai sã nu mor azi sã
mai rezist/ Leac pentru îngeri, cântecul meu trist. (Leac pentru îngeri)

Deloc discretã ºi extrem de bãtãioasã este mai vârstnica ºi mereu efervescenta Nina Cassian
(1924-2014) care debuteazã cu un excelent volum la limita avangardei, apoi vireazã spre texte realist
socialiste tipice obsedantului deceniu. Dupã propriile declaraþii, compromisul estetic este asumat, nu
ºi etic, cãci autoarea a avut întotdeauna simpatii de stânga. Urmeazã apoi numeroase volume de
versuri, cãrþi pentru copii ºi traduceri, inclusiv dupã stabilirea ei în Statele Unite cãtre mijlocul anilor
optzeci. Cu o anumitã sinceritate, exprimatã cerebral ºi deloc excesivã, dar care fotografiazã esenþialul,
la care se adaugã spontaneitate ºi vervã metaforicã, Nina Cassian oferã o liricã extrem de curajoasã
ºi deopotrivã vulnerabilã. Capacitatea asociativã ºi descrierea antagonismului dintre civilizaþie ºi
naturã conferã originalitate. Dincolo de mica legendã a opþiunilor libertine ale poetei (parþial susþinutã
de realitate) ºi de viaþa ei spectaculoasã ºi agitatã (recent un documentar despre traseul Ninei Cassian
beneficiazã de mare succes) rãmâne o voce a cetãþii de care nu s-a putut ºi nu se va putea sã nu se þinã
seama, poate paradoxal, prin însãºi luciditatea solicitatã: Eu am ºtiut cã timpul o sã treacã/ Eu am
ºtiut/ Februarie e cel mai scurt/ ºi-mi rãmâne plânsul afarã din teacã// Tare curge, curge.../ Faima
mea întâmplãtoare/ îºi face cruce/ cu douã picioare// Pentru ca umilinþa jocului/ sã-mi fie lãsatã/ m-
am deplasat la faþa locului/ faþa locului era umflatã. (Tumefiere)

Poetele revizitate, total diferite temperamental, prima severã, retractilã, discretã, a doua vulcanicã,
torenþialã, extrovertitã, au în comun apelul aproape permanent la responsabilitate, ce transpare mereu
dincolo de reflexivitãþi ºi recluziuni. Este posibil ca segregãri ºi clivaje existente, precum ºi încremeniri
în proiect sã ducã la apariþia unui al doilea polis, performant doar în proiecte ºi discuþii despre viitor,
în timp ce primul, cel real, începe încet sã nu mai conteze ºi în cele din urmã chiar sã nu mai existe
decât ca un no man’s lands. De noi depinde natura ºi intensitatea acestui decalaj.

Alexandru Cazacu

circumscrieri pretexte

Gabriel DragneaDeoarece astãzi, în ziua când scriu aceste rânduri sunt
cuprins de un romantism aparte, îmbrãcat într-o tristeþe
mutã, parcã împrumutatã din trupuri de pãsãri dintr-un cer strãin, am simþit nevoia sã mã
opresc, asemenea unui tren tot mai lacom dupã halte uitate ºi gãri scorojite, într-o staþie
despre care se vorbeºte puþin: Alexandru Andriþoiu. Poate pentru cã acest poet este unul al
timpului dublu – ca mulþi alþii, vizibili sau bine camuflaþi – dar, totuºi, cu o voce liricã bunã
pe care nu i-o poate contesta nimeni. El se manifestã artistic într-o vreme a constrângerilor,
a încorsetãrilor unui comunism sugrumãtor cãruia îi dedicã poeme diverse – formã de
supravieþuire devenitã modã printre creatorii acelei perioade: Partidul mi-a dat cel dintâi
condei/ ªi creta cea dintâi argintie/ Pe tablã „PACE” mâna mea sã scrie/ ªi-n pace sã-
nfloreascã anii mei. (Partidului). Celãlalt timp este ca animalul liber care aleargã sãlbatic,
aparent haotic, bucuros de posibilitatea explorãrii ºi trãirii noilor simþuri ºi senzaþii ale unei
lumi noi, fãrã garduri, fãrã bariere, impuneri sau restricþii de gândire ºi exprimare. Iatã ºi
glasul secund, liber al lui Andriþoiu! Ca-ntr-un montaj paralel, douã poeme distincte ale
unor perioade distincte: „Mã surprindea adesea anotimpul/ stând la rãscrucea sufletului
meu/ ºi urmãrind, cu ochii-n patru, timpul/ ca pe-un vânat superb. ªi-am vrut mereu/ sã-
mi cadã viu în plasa de mãtase,/ sã mi-l domesticesc, sã-l am captiv,/ la mine in grãdinã.
Ziduri groase/ mi l-ar fi-mprejmuit definitiv./ L-aº fi-nvãþat sã stea în douã labe,/ sã sarã cu
tertipuri ºi drãcii./ Ceasornicul cu cifrele-i arabe/ ºi calendarele cu file vii/ le-aº fi avut
atunci la îndemânã/ ºi, ager, degetu-mi arãtãtor/ s-ar fi trezit cã minutaru-l mânã,/ cum
vrea, înspre trecut sau viitor./ Dar timpul îmi scãpa din mâini. Se pare/ cã nu în mine îºi
gãsea ecou,/ nu eu eram printre eroii care/ puteau sã-l facã creator ºi nou/ Eu mai credeam
în Feþi Frumoºi din basme/ ºi mai visam la codrul românesc./ Dar printre vechi legende ºi
fantasme/ eu am vãzut cum oamenii scrâºnesc./ Eu am vazut istoria cum plânge/ în cimitirul
cu trei pruni bãtrâni,/ cum suferinþa-n ochi i se rãfrânge,/ cum flori de purpurã îi cad din
mâini” (Timpul).

Spuneam mai devreme cã Alexandru Andriþoiu este un poet al timpului dublu. Într-adevãr,
el se manifestã artistic în douã perioade istorice foarte diferite, atât din punct de vedere
politic cât ºi cultural sau social. A vorbi despre aceste douã perioade consecutive din viaþa
unui creator – înainte ºi dupã 1989 – este ca ºi cum am defini zborul dinãutru ºi din afara
coliviei. Cum este ºi cazul poetului Andriþoiu, pentru o vieþuire relativ normalã în spaþiul
literaturii a fost nevoie de compromisuri - ca ºi în prezent, de altfel, dar la un alt nivel, cu alte
interese ºi pe alte paliere. Existã, însã, o amprentã a trecutului care urmãreºte pe fiecare, fie
el scriitor, sculptor, preot, dansator, ziarist sau profesor. De aceea, poate, astãzi se vorbeºte
mai puþin despre poezia lui Alexandru Andriþoiu tocmai din cauza aparentei prietenii cu
regimul comunist sau, cum ar spune alþii, din cauza renunþãrii la verticalitatea opiniilor ºi a
dreptei credinþe. Cu toate acestea, înlãturând toate accidentele epocii comuniste din opera
poetului vãºcãuan, cititorii pot descoperi o poezie adevãratã pe care o pot citi în volume
precum Constelaþia lirei, Simetrii, Poeme noi sau Euritmii.

ªi, pentru cã astãzi, aºa cum vã mãrturiseam în debutul acestui material, sunt cuprins de un
romantism aparte, vreau sã amintesc tuturor celor care au uitat sau acelora care nu ºtiu versurile
pline de muzicalitate, trãire, palpitânde ca o inimã neresemnatã, care încã mai sperã la o
recunoaºtere a sentimentului pur, în numele unei cifre „2" care îºi trãieºte intens amintirile: „O,
mai cu seamã seara te iubesc,/ când lucrurile par nedesluºite,/ când porþile se-nchid c-un
ritm firesc/ ºi iedera începe sã palpite,/ când arborii-s mai tainici ºi mai mari/ ºi când se-aud
fântânele mai bine,/ îmbucurã-mã! Fie sã apari,/ chiar de vei trece-n ora fãrã mine.// Aratã-
mi-te iarãºi respirând/ ca apele de lunã îmbiate./ Un strop de mãri în ochi mi s-a rãsfrânt,/
cãci mãri ºi lacrimi sunt, la fel, sãrate.// Adu-þi aminte de un biet dactil,/ de un fragment fragil
de poezie/ pe care þi l-am strecurat, subtil,/ pe un pãtrat lunatic de hârtie.// (...)O, mai cu
seamã seara te iubesc,/ femeie, ce-ai rãmas, în ani, departe./ Citesc ºi mã citeºti, ºi te citesc,/
ºi-mi stai ca semnul de mãtase-n carte.” (De dragoste, din vol. Constelaþia lirei).

Alexandru Andriþoiu nu a greºit când ne-a spus cã în el „zvâcnesc stoluri de aripi lãuntrice”,
cã în sinea lui are „o colonie de aripi, îndrãzneþe ºi gemene”. Aºa cum a spus-o ºi el în finalul
poemului Aripi, repet ºi eu în numele poeziei lui care meritã sã rãmânã printre filele retipãrite
de carte: „Fie-þi deci zborul înalt”, poetule!

Al. Andriþoiu:
„...am o colonie de
aripi, îndrãzneþe ºi

gemene”
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(urmare din pag. 1)

Am citit despre...
Scriitori, în viziuni grafice (XI)

Cã astãzi uitatul Nicolae Beldiceanu avea ºi talent de desenator
nu încape îndoialã. Textele lui despre descoperirile arheologice
(a deþinut ºi o colecþie de cca. 600 de piese) sunt împodobite cu
înflorituri, cuprinzând ºi figuri de domni sau siluete de mãnãstiri
de o mare fineþe, foarte grãitoare privind talentul lui în acest
domeniu.

Cu cât ne vom apropia mai mult de vremurile moderne, vom
observa cã ºi numãrul scriitorilor care au þinut sã le confere
contemporanilor, dar mai ales posteritãþii propria imagine a
crescut.

Barbu Delavrancea ne-a lãsat un autoportret în medalion, o
picturã de fapt. Îl ea îl vedem pe autorul celebrei piese „Apus de
soare” din profil, accentul cãzând pe o anume gravitate pe care o
sugereazã imaginea, parcã desprinsã de pe o monedã veche.

Fiind realizatã la tinereþe (podoaba capilarã ºi barba încã
nedezvoltatã îl trãdeazã) imaginea aproape cã nu are nimic comun
cu fotografia pe care i-am întâlnit-o în ediþiile operei lui sau în
manualele ºcolare.

Iulia Hasdeu, geniala fiicã a marelui B.P. Hasdeu, ne-a lãsat ºi
ea un autoportret. De sub borurile unei mari pãlãrii ne privesc,
din semiprofil, niºte ochi foarte vii, iar figura, ca de copil, exprimã
deopotrivã nevinovãþie ºi încredere în viaþã. Pe spate îi atârnã,
parcã într-o neorânduialã voitã, plete lungi pânã mai jos de umeri.

Într-un autoportret semnat ºi datat 23 martie 1931 Tudor
Arghezi apare tânãr, cu mustãcioarã, cu ochelari, privind drept
înainte. Poartã papion ºi e îmbrãcat într-o jiletcã încheiatã pânã la
ultimul nasture de sus. Privirea-i pãtrunzãtoare rãzbate dincolo
de lentilele ochelarilor – semn al stãpânirii ºi siguranþei de sine.
Poate de aceea (ºi nu numai de aceea) acest chip a fost reprodus
în mai multe ediþii ale operei scriitorului. Tot din acelaºi an,
1931, mai dateazã ºi un al doilea autoportret, în care autorul
„Cuvintelor potrivite” s-a vãzut pe sine ceva mai blând, privind
parcã spre un interlocutor de dinafara cadrului. Are o þinutã
degajatã, pare mult mai în vârstã decât în autoportretul anterior,
are ºi acum nelipsitul papion, însã haina pare mai degrabã una de
galã decât o jiletcã.

Autoportretul lui G. Bacovia prezintã un chip oarecare, lipsit
de expresivitate artisticã. Sã fie, oare, efectul mentalitãþii poetului
– de a trece anonim prin lume ºi a lãsa sã vorbeascã despre el
doar poezia pe care o scria? Tot ce e posibil…

Fãrã îndoialã, foarte talentat la desen a fost Nicolae Labiº, de
la care ni s-au pãstrat mai multe autoportrete, unul mai convingãtor
decât altul. Autorul minunatului poem „Moartea cãprioarei”, dar
ºi al „Luptei cu inerþia” a fost, cum se ºtie, un înnoitor al formelor
poetice ºi se voia un revoluþionar. Este ceea ce a încercat sã ne
convingã, bunãoarã, prin autoportretul intitulat „Flãcãrile negre”,
unde ne apare chipul unui tânãr parcã abia desprins dintr-un
cadru mai larg, cu imagini de mare tragism. O figurã durã, privind
încruntatã în faþã, ca spre un duºman nevãzut. În prim-plan flacãra
unei lumânãri se strãduieºte parcã sã lumineze chipul înnegurat
al poetului. Totul – frizura cu cãrare pe mijloc, fruntea încruntatã,
privirea aprigã, plinã de duritate, ca ºi gâtul, lãsând impresia cã
tânãrul s-a ivit de undeva din adâncurile unei mãri – catã sã
exprime o nemulþumire sufleteascã, o revoltã, un spirit inadaptabil
la realitãþile vremii lui – inspirând vigurozitate ºi hotãrâre. De
unde se poate deduce cu uºurinþã cã între aceastã imagine ºi
poezia lui Labiº existã, poate, unele legãturi tainice, care aºteaptã
sã fie descoperite…
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Nicolae Dan
Fruntelatã

SUD, PÂNÃ LA CAPÃT

Cu o jumãtate de an în
urmã, începeam în acest
spaþiu de suflet din revista
„Sud”, a fraþilor mei
bolintineni, o carte de
poeme scurte, de poeme-
catren, pe care o numeam
Altamire.

Poate dintr-un soi de
crizã orgolioasã a vârstei
mele de acum, prin care
încercam sã las câteva semne
desenate pe zidurile peºterii
de carne care ne este

vremelnic sãlaº.
Primele treizeci de poeme au fost publicate aici.

Au urmat altele ºi iatã, acum am în faþã o carte subþire,
tipãritã de marele meºter ºi prieten al meu, ªtefan
Dulu, la Editura „Semne”, ilustratã de pictorul, la fel
de mare prieten, Tudor Meiloiu, fantastul pãsãrar al
paradisului, o carte construitã grafic de Anna-Mária
Orbán, soþia altui frate, Mircia Dumitrescu.

Am simþit nevoia sã vã spun toate aceste lucruri
ca ºi cum aº împãrþi o pâine proaspãtã, o bucurie
mare, cu toþi ai mei.

ªi s-o împlinesc aducând, cum se zice în teatru, în
avanpremierã, încã vreo câteva scurte poeme. Apoi,
voi trimite cartea în lume ca sã-ºi urmeze destinul.
Dacã va avea un destin.

Oricum, o voi aºeza sub semnul de sfinþenie al
acestei veri grele, sub semnul de leac al rugii cãtre
stãpâna verilor noastre, Sfânta Prigoria...

Prigoria

Prigoria, parigoria
slujbã de Sfânta Maria
îndurarea vieþii mele
lacrimã plânsã de stele
Dã-ne iar un strop de ploaie
lângã sarea din cuvinte
lângã vara care trece
pune-un semn din cele sfinte
fã o troiþã mãcar
din astã icoanã mutã
o prigorie în somn
umbra tristã mi-o sãrutã
cine-a fost, cine s-a dus
noaptea mea – melancolia
în biserica din trup
slujbã de Sfânta Maria

XXXII

Eu la pãrinþi mã-ntorc numai în vis
În satul care a fugit pe hartã
ªi nu ºtiu poarta cine mi-a deschis
Parola care mângâie ºi iartã

XXXV

Învãþ sã vorbesc mai puþin
Sã-mi amintesc doar iubiri fãrã leac
Nu din trufie, ci din disperarea
Celui ce pleacã luminos ºi sãrac

XXXVII

Ca o fecioarã crudã, copilãria mea
Desculþã, pe uliþa de la moarã
În fiecare noapte te visez
Mã scoþi din casã ºi mã uiþi afarã

XXXVIII

Întruna-n somnul meu aud
Trecând cãrvanele din Sud
Armânii mei duc grâu ºi sare
Vianei care nu mai moare

XL

ªi berzele au plecat, ºi rândunicile
Numai nesomnul a rãmas, numai fricile
Aerul e pustiu, îngheþat, tot mai rar
Þara mea trece în evul polar

XLIV

Pentru fratele Grigore
Vom culege sânziana
ªi vom trage pânã-n zori
Clopotul la Cãpriana

XLVIII

Cifrã arabã, ca un praf de puºcã
Cifrã romanã, câine care muºcã
Din infinitul meu, strãvechi, ocult
Eu ºtiu cã la-nceput am fost mai mult

XLIX
Spalã-mi visele ºi amintirea
Ia-mi picioarele ºi mi le spalã
Magdalena mea din paraclisul
Unde moartea-i doar o sfântã boalã

LIII

Þara mea e o limbã de clopot
Un cuvânt mãsurând veºnicia
Þara mea e-o poveste uitatã
De copiii de azi, România

LXII

Am visat cã eram sârb
Purtând un cuþit în dinþi
ªi-mi spãlam în Cerna calul
Un pandur din Mehedinþi

LXIII

Unde sunt, unde mai sunt
Ionii fãrã de mormânt
Ce-aþi adus în locul lor
Câini mascaþi în tricolor?

LXX
Revoluþie cu cai mascaþi
Lume îmbãtatã de minciunã
Fraþi în beregata altor fraþi
Numai moartea, poate, ne adunã

LXXX

S-a nãscut însângerat ºi trist
Prunc al disperãrii noastre, Crist
Când venea Crãciunul într-o þarã
Depãrtatã ºi crepuscularã

LXXXIV

Într-un nor vin corbii orbi
Peste patria trãdatã
Nu mai sunt de nicãieri
Poate n-am fost niciodatã

XC

Mai am putere sã v-aduc aminte
de neamul care a murit râzând
ca sã ne naºtem noi, toþi fiii ploii
trãdând, urând, minþind, alunecând

XCIII

Doamne, se repetã istoria
simt pânã-n nervi nenorocul, mânia
foaie verde, nu mã pierde
foaie verde, România

XCVIII

Împãrate, iarba-i verde
Nu e orb cine nu vede
Pe câmpia vieþii noastre
Orb e cel care nu crede!

CI

Tu, bunicã, maica lumii
Constandinã-þi ziceau unii
Alþii numai minduiau
Armâneºte te strigau

CVIII

Nu era niciun zgomot, nicio luminã
Tâmplarul lumii termina un copârºeu
În care se va îngropa-n singurãtate
Uitat de toþi, bãtrânul Dumnezeu

CXVII

Nu sunt eretic, Doamne sfânt
Dar Dumnezeu poate sã vie
Oricând, oricum, pe-acest pãmânt
Sã se boteze în câmpie

CXVIII

Îþi voi spune-n frumen, je t’aime mult
vei pricepe, e sigur, e sur,
dacã nu, o, si non, c’est beaucoup
se va face de toamnã-mprejur

Altamire (III)
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Furaþi prea lesne de zgomotele
ºi strãlucirile ºocante, ne e teamã
parcã sã acceptãm sau sã

recunoaºtem tãcutele
frumuseþi ca fãcând parte din
firescul nostru de fiecare zi, cel
care ne dã pecetea personalitãþii
noastre. (Nicolae Truþã)

Citez din istoricul Gheorghe
D. Iscru, profesor universitar de
elitã ºi patriot imbatabil, un

fragment din evocarea publicatã în volumul colectiv „Slove de
curcubeu la margine de timp” („Amintiri despre Nicolae Truþã”)
Editura Hoffman, 2015 (la cinci ani de la trecerea în eternitate a
artistului) carte apãrutã prin strãdania doamnei Elena Truþã, soþie,
ºi a fiului George-Lucian Truþã împreunã cu soþia sa, Oana; trei
urmaºi de nãdejde, care au înfiinþat ºi o fundaþie pentru pãstrarea
memoriei marelui dispãrut ºi promovarea valoroasei sale creaþii.
Citez, aºadar: „De fiecare datã când, aflându-mã în comuna natalã
Dobreþu, judeþul Olt, trec prin faþa Primãriei, mã încearcã un
sentiment de satisfacþie, dar ºi de tristeþe. De
satisfacþie, cãci îl vãd ºi-l salut, încã o datã, pe fiul
satului nostru, Nicolae Truþã, care îºi petrece cu
privirea consãtenii, de pe soclul instalat acolo de
iubitorii ºi preþuitorii sãi, prin grija fostului primar
Marian Radu”.

Din pãcate, Nicolae Truþã a plecat prea devreme
(la 61 de ani, în plinã putere creatoare) sã
împodobeascã cerul cu fresce din satul sãu ºi sã-i
înalþe statui de iubire lui Dumnezeu pe aleile Raiului.
În curând, pe 16 august 2020, se împlinesc 10 ani
de la plecarea lui. Prilej sã ni-l aducem alãturi, în
memorie, sã stãm de vorbã cu el, sã-i spunem lucruri
pe care, luaþi cu ale vieþii, poate nu i le-am spus la
timp, ori nu i-am spus atât cât trebuia: dragostea ºi
preþuirea noastrã pentru el.

*
...Prin Dobreþu am trecut ºi eu; pe vremea când

nici nu era vorba de un astfel de soclu (amintit de
Gelu Iscru). Dobreþenii se vedeau adesea cu fiul lor
Nicolae Truþã, întâlnindu-l pe la câte o margine de
pãdure sau fâneaþã, cu bloc-notesul în mânã, luând
schiþe sau notând impresii. Se nãºteau de pe atunci
Miresele Dobreþului, albe ºi pure ca la începutul
lumii, coloane de luminã matã, sprijinind cerul ca niºte cariatide.
Fremãtau Miresmele Dobreþului, cu parfumul lor de fân înflorit
sub lunã, în nerãbdarea transpunerii în culoare. Le þinea tovãrãºie
Trifoiul cu patru… ploi, trezit în fiecare dimineaþã de roua ce-i
picura pe genele de frunze. Îºi aºteptau rândul sã-i pozeze pãrinþii,
prietenii (Floarea Calotã, Paul Tudor, Octavian Viºan, Constantin
Dumitrache, Gabriel Bratu) dascãlii (Ilie Marineanu, Spiru
Vergulescu, V. G. Paleolog). O mie de fecioare coborâserã din
Olimpul Carpatic ºi se oferiserã sã-i pozeze nud; „nudurile cu
atitudinile lor decente, fãrã urmã de vulgaritate”, considerate de
însuºi creatorul lor drept „Cuminþenii ale Pãmântului ºi picturã
în egalã mãsurã”. Din când în când se mai uita ºi-n oglindã, dar
mai ales în sufletul lui, ºi schiþa niºte Autoportrete, de platou de
pisc, urmãrind cum se înmulþesc ridurile anilor pe chipul tânãr.

Acesta era/este/rãmâne pictorul de vocaþie – ºi excepþie –
Nicolae Truþã, venit pe lume într-o casã de þãrani din comuna
Dobreþu de Olt, la 9 februarie 1949; o aºezare din extremitatea
nord-vesticã a judeþului Olt, sat despre care artistul spunea cu
umor: „Fântâna noastrã era în Vâlcea, cãpiþele de fân în Dolj ºi
casa în Olt”, simþindu-se „contopit ºi în lacrimã cu lumea celor
desculþi, ale cãror urme pe rouã, pe brumã sau pe zãpadã” i-au
încãlzit sufletul ºi i-au asigurat nemurirea operei. Criticul de artã
Florin Rogneanu din Craiova surprinde foarte bine aceastã însuºire
esenþialã a vieþii ºi artei sale: „Nicolae Truþã este unul dintre
puþinii artiºti care poartã cu sine, de-a lungul a trei decenii ºi
jumãtate de creaþie, fabulosul univers al copilãriei petrecute la
Dobreþu, memoria pãmântului frãmântat de picioarele desculþe
ale bunicilor ºi pãrinþilor þãrani, pãmânt din care se ridicã iarba ºi
floarea, copacul ºi pãdurea, omul ºi casa împrejmuitã de gardul
cu uluci, cãpiþa de fân – simbol al unei civilizaþii strãvechi”.

*
Artist total, Nicolae Truþã – un sudist cu inimã mare – s-a

exprimat în mai multe domenii ale artei, cu încrengãtura lor de
genuri ºi specii: picturã, graficã, desen, sculpturã, ceramicã,
cronicã plasticã, poezie, eseu, aforisticã, jurnal – consacrându-se
cu precãdere picturii. Om al naturii, el s-a impus prin excelenþã
ca un artist al peisajului; ceea ce l-a determinat pe marele scriitor
Ion D. Sârbu sã-l numeascã – superbã metaforã! – „fructul copt
al unui anotimp spiritual”. În pictura sa de ºevalet pulseazã câmpul,
pãdurea, florile, dar ºi natura staticã, portretul, compoziþii
figurative ºi nonfigurative – în tehnica uleiului pe pânzã.

Într-un interviu pe care i-l lua scriitoarea Ioana Dinulescu în
anul 2004, Nicolae Truþã mãrturiseºte despre începuturile sale
artistice: „Demult, de foarte mult timp, putem spune fiind copil,
desenam cu tãciunii din vatrã pe pereþi ºi reflectam tot vatra, ce
vedeam eu acolo în imediata apropiere. Dupã aceea, modelam
lutul Dobreþului: fãceam pe Iisus Hristos, fãceam paparude,
portrete. Asta, dupã ploaie. Deci, cum venea ploaia, era cea mai
mare bucurie pentru mine. Dupã aceea, n-am mai avut încotro”...

Pe lângã culoare, el a avut totdeauna alãturi, ca mijloc inspirat
al creaþiei, linia, desenul – despre care spunea, cu exigenþã de
sine: „Dacã nu ºtii sã desenezi e ca ºi când ai înota tot timpul pe
gheaþã”. Ioan Iovan, un reputat critic de artã din Timiºoara (locul

unde Truþã ºi-a fãcut studiile universitare de artã) surprinde foarte
bine aceastã însuºire: „Ca orice artist de vocaþie, Nicolae Truþã a
apreciat în mod deosebit desenul ºi l-a exercitat în permanenþã,
precum respiraþia... Plãcerea pentru crochiu ºi pentru starea
spontanã a desenãrii este dublatã de satisfacþia procuratã de linia
trasatã franc ºi apãrutã dintr-o datã, ca o suflare uºoarã,
transparentã dar plinã de viaþã. Dupã cum, la fel, preferinþa pentru
portret este pentru Nicolae Truþã o formã de prietenie ºi preþuire,
un fel de declaraþie de dragoste”.

O privire criticã de ansamblu o datorãm cercetãtorului slãtinean
Laurenþiu Guþicã, desprinsã din revista „Oltul”, din 5 mai 2006:
„Nicolae Truþã este un mesager venit de dincolo de veac care ne
aminteºte cã „poþi învãþa limba românã doar privind tablourile lui
Andreescu, Grigorescu sau Petraºcu”. De fiecare datã, prin
intermediul unei noi expoziþii personale, Nicolae Truþã încearcã
sã ne reaminteascã faptul cã existã o libertate pe care nu o poate
lua sau dãrui nimeni: libertatea de a gândi. Mesajul sãu artistic
este cã toþi suntem datori Marelui nostru Creator, cã viaþa fãrã
ideal nu înseamnã decât întuneric”. Cu ceva timp înainte de aceste
cuvinte concluzive, artistul însuºi o spune, cu cuvinte simple, la
vernisajul expoziþiei personale din Slatina, în anul 1995: „Dând

la o parte zorzoanele obosite ca ºi noi de atâta purtare, cãutãm
drumul în care sugerarea sã fie formã de încercare pentru virtualii
vizitatori – ºi, desigur, cã nici azi nu am pretenþia cã acest capitol
este încheiat ºi cã voi începe o nouã acoladã sub o zodie mult mai
generoasã”.

*
Propun sã ne reamintim mãrturisirea lui Nicolae Truþã fãcutã

în interviul luat de scriitoarea Ioana Dinulescu – citat mai sus –
în care spunea cum, de mic, dupã ploaie, modela din lut portrete,
paparude etc. Este vorba de o nouã laturã a personalitãþii sale
artistice – sculptura – dezvoltatã în paralel cu pictura. Amintesc
numai câteva statui pe care oraºul Slatina, Oltul le datoreazã
acestui artist total: 1993 – are loc dezvelirea bustului Cronicarul
Radu Greceanu, turnat în bronz ºi amplasat în faþa Colegiului
Naþional “Radu Greceanu”, din Slatina; 1994 – triplã vernisare:
bustul Dr. Kiþulescu (gips patinat) ºi bustul Ionaºcu (piatrã)
amplasate la Spitalul Judeþean Slatina-Olt, precum ºi bustul lui
Eugen Ionescu (piatrã) amplasat iniþial în parcul ce-i poartã
numele, apoi mutat în faþa ªcolii „Eugen Ionescu”; 1995 –
dezvelirea bustului (din piatrã) Ion Minulescu, amplasat în faþa
Colegiului Naþional „Ion Minulescu”, din Slatina; 1996 –
dezvelirea bustului (din piatrã) Nicolae Titulescu, amplasat în
faþa Colegiului Naþional-Vocaþional „Nicolae Titulescu”, din
Slatina; 1997 – dezvelirea bustului (din piatrã) Constantin
Brâncoveanu, amplasat în faþa ªcolii „Constantin Brâncoveanu”,
Slatina; 1998 – dezvelirea busturilor din piatrã Mihai Eminescu,
Constantin Brâncuºi, George Enescu, Dinu Lipatti, amplasate
pe Aleea Personalitãþilor, lângã Casa de Culturã Slatina, precum
ºi busturile din piatrã Dumitru Dobrescu, la Baza Sportivã ce-
i poartã numele, ºi Delia Popescu-Labã, în Cimitirul Strehareþi-
Slatina; 1999 – dezvelirea busturilor din piatrã Tudor
Vladimirescu, la Liceul „Tudor Vladimirescu”, din Drãgãneºti-
Olt ºi Nicolae Lupu (pictor ºi scriitor) la Cimitirul din Veleºti-
Dolj; 2001 – dezvelirea busturilor din piatrã Petre S. Aurelian,
la Liceul Economic „P. S. Aurelian”, din Slatina, ºi Ecvestrã, la
Liceul Metalurgic Slatina; 2005 – dezvelirea bustului Alexe
Marin, la Liceul „Alexe Marin”, din Slatina. Cititorul a putut
observa cã materialul de lucru a fost mai rar bronzul (scump!) ºi
frecvent piatra, mai uºor de gãsit, dar mai greu de disciplinat.
Truþã nu s-a plâns; a trudit, s-a împrietenit cu piatra, a creat opere
spre slavã ºi neuitare – pentru care n-a luat niciodatã un ban.

*
Zice-se cã un artist n-ar fi complet, dacã nu este ºi poet. Nicolae

Truþã dovedeºte aceastã însuºire, în douã ipostaze: realizarea de
coperþi la volume de literaturã, realizând, totodatã, grafic (58 de
ilustraþii) ediþia monumentalã „Poezii”, de Mihai Eminescu (0„70/
1 metru!) tipãritã la Editura Scribul din Slatina. Cealaltã însuºire
este aceea de creator de literaturã: eseu, aforisticã, jurnal – dar,
mai ales, poezie; un poet distinct, valoros, cu cuvintele luate
adesea din culorile ºevaletului ºi apele cerului.

Scriitorul Paul Aretzu (oltean ºi el, de la Caracal) îngrijitorul
ultimului volum de poezii, apãrut post-mortem („Poezii alese”,
Editura Hoffman, 2018) îl cunoaºte ºi-l prezintã, elocvent ºi

Ion Andreitã,

expresiv, în aceastã ipostazã de poet: „artistul plastic (puternic
captivat de domeniul sãu) a descoperit poezia ca prelungire a
picturii, ca tablou cuvântãtor ºi, de aceea, textele lui exprimã
entuziasmul acestei revelaþii. (...) Ceea ce se poate remarca, însã,
cu uºurinþã este faptul cã poezia a fost pentru el un reazem, un fel
de casã a copilãriei, în care i-a plãcut sã se întoarcã pentru a se
regãsi cu partea magicã a sufletului sãu.” Într-adevãr, lui Nicolae
Truþã – pictorul, sculptorul, eseistul, memorialistul, poetul – i se
potriveºte mai bine ca oricui o zicere celebrã a celebrului scriitor-
aviator Antoine de Saint Exupery: „De unde sunt eu? Sunt din
copilãria mea. Sunt din copilãria mea ca dintr-o þarã”.

Fãrã alte comentarii – dând la o parte „zorzoanele” de prisos,
cum însuºi mãrturisea – voi cita, în continuare, succinte ºi
elocvente fragmente din poeziile cuprinse în aceastã ultimã carte,
în ordinea aºezãrii lor în paginã (pe care cititorul le poate ordona
dupã propria-i plãcere ºi voinþã). Din „Autoportret” – prima
poezie: „Sunt un desculþ cu pãrul alb / Cernut în paginã cu fulgi
/ Un om / ªi atâta tot!”. „Ochiul de veghe” – o implicitã ars
poetica: „Ia de la mine acest tub de culoare / În pântecul cãruia
gãseºti albastru visând / ªi când eºti obositã / De atâta drum /
Deschide-l / Este ochiul de veghe / Egal cu pãmântul”. „Dorinþã”
– un testament: „În Lume sunt atâtea Utopii, / Aºa a fost pesemne
din zilele dintâi, / Ce aº putea sã las în prag de searã / Decât un
toc sorbind din cãlimarã”. Mottoul din capitolul „Discurs liric
din lumea satului de odinioarã”: „Slãtineanca noastrã moarã /

Macinã tot ce e viu / ªi-ncet, încet te coboarã /
Înspre Somnul pãmântiu”. „Umbra catedralei” –
locul natal: „Dobreþul – un firicel de apã / Scursã
din ochii nesomnului / O pâlpâire într-o lampã
afumatã / ªi un desen grav, cu tãciunii din vatrã. /
E o lume cuibãritã în mine / Cu aripi cãzute din
umbrele / Dumnezeului ce-ºi amânã mereu / Vizita
Înaltã pe covorul de troscot / Întins de când m-am
nãscut / Pentru tine”. „Calendarul bãtãtorit” –
dupã alte criterii astronomice: „Decupajul paºilor
desculþi / În rouã / E un calendar / Bãtãtorit de
când e / Lumea Lume, / Bãtãtorit, bãtãtorit”.
„Pendulare” – dincolo de Pendulul lui Foucault:
„Fântânile sunt cruci miºcãtoare / Pendulare de
sete, sãrut de rãcoare”. „Anotimp” – cu lerui-ler:
„Au înflorit pomii / Acoperiºurile / Prispele /
Dealurile / Rãscrucile / Fântânile / Cimitirele / ªi
visele / Iar oamenii / Vin spre casele lor / Bucuroºi
/ Cã Dumnezeu / ªi-a scuturat / Barba / În albe
zãpezi”. „Coacere” – pe vatra de acasã: „Din
Floarea Soarelui ai trecut în Floare Lunii / Din
Floarea Lunii ai trecut în Floarea Pâinii / Fii
binevenitã / Sub þestul de dor”. „Piloni în flãcãri”
– cu ºi fãrã soþ: „Plopii – lumânãrile satului /

Aprinse de lunã / Cu flãcãri în stele / Ele susþin bolta / Albastrã /
Sã nu ne striveascã / Puþinul de viaþã”. „Bate toaca la Cãlui” – o
amplã baladã, 44 de strofe, închinatã Mânãstirii oltene Cãlui:
„Bate toaca la Cãlui / Sfinþii vii se-adunã-n zori / Intrã-n casa
Domnului / Cu smerenie ºi flori. (...) Bate toaca la Cãlui / Spusul
ei rãmâne-n noi / Cu-nveliºul dorului / Pentru lacrima din ploi.
(...) Bate toaca la Cãlui / Valurile din Olteþ / Îºi spun dorul amãrui
/ Albului din var mãreþ. (...) Bate toaca la Cãlui / Cobiliþã-n
pendulãri / Lumânarea omului / În urcuºul din cãrãri. (...) Bate
toaca la Cãlui / Pentru orbi ºi pentru prinþi / Sufletul zugravului
/ Este transmutat în sfinþi. (...) Bate toaca la Cãlui / Rãspunsuri la
întrebãri / Puse de mult Domnului / Ca ºi treptele la scãri”.
„Simþire” – ca la Dobreþu: „Miroase a Pustiu, miroase a-Nãlþare
/ Miroase-a Cânepã, miroase a Rãcoare, / Meliþa ronþãie verbul
în maxilar poetic, / Cãmaºa sufletului cerºeºte azi un petic”.
„Abecedarul meu” – ºi-al nostru: „Apã, / Bunãtate, / Cãldurã. /
Dumnezeu!?”. „Intuiþie” – de bun augur: „Ar fi bine dacã mâine
/ Ai putea sã vii albastrã / ªi sã dormi aici la mine / Sã tot
înfloreºti în glastrã”.

Ultimele douã capitole – „Crochiuri” ºi „Motto” – vãdesc mai
pregnant cealaltã laturã a artistului: gustul pentru joc, ludicul,
umorul, (auto)ironia. Din „Crochiuri”: „Versurile mele toate /
Cicã sunt nepolizate / Eu nu am un dozator / Ci scântei de polizor”;
„Dobreþu avea cea mai verde Bibliotecã / Cãrþile stãteau cu
frunzele-n potecã / ªi rãdãcinile legau coperþile cu viaþã / Citeam
la lumânare ºi florile de gheaþã”: „Într-o aripã de peºte / E un
zbor ce se dospeºte”; „Cine are urechi de auzit / S-audã: / Muzica
este nesomnul / Lui Dumnezeu”. Din „Motto”: „Merelor þinute-
n sân / Le-a venit dorul de fân / E o vârstã ce le cheamã / Cu aur
nesupt la vamã”; „Dau un Truþã pe-un Chagall / Chiar de e-n
ultimul hal / Schimb un Rembrandt cu un Truþã / ªi o roatã la
cãruþã”; „Aºeazã-te puþin lângã mine / Sã-þi simt obrajii fierbinþi
/ Sub cupolele noastre creºtine / Copiii-s lumânãri la pãrinþi”;
„Moara preasfântului ªtir / S-a aºezat într-o rânã / Spânzuratã de
un fir / Rãsãrit tot din fãinã”; „Moara aia blestematã / Macinã
doar stalagmite / Iar fãina-i strecuratã / Prin gene neadormite”;
„O sã fie cum vã spun / Porc planetar de Crãciun / Biserici,
bisericuþe / ªi pisici fãrã lãbuþe // O sã fie cum vã spun / Un oraº
într-un cãtun / Cu trenuri din cârtiþe / Mãrfare din târtiþe”; „E
ceasul sã mai treci ºi pe la mine / Secundã galopantã cu ritm
nedesluºit / Sã-þi iei pãrul rãmas din nopþile divine / Sã-l pui din
nou la ceasul cu glasul rãguºit”; „Frunzã verde, pierdutã în tren
/ Când am plecat de-acas’ în pribegie / Abia azi te jeluiesc în
catren / Mama mea sfântã, vârstã ruginie”.

...Cum spuneam, pe 16 august (2020) se împlinesc 10 ani de
când artistul total Nicolae Truþã a trecut în eternitate. Fie aceste
sincere rânduri (ºi gânduri) modest omagiu întru preþuirea,
admiraþia ºi neuitarea sa, din partea unui pãlmaº cu condeiul care
s-a bucurat, cândva, de prietenia lui. De asemenea, un omagiu
soþiei sale Elena Truþã, pentru zbaterea neobositã întru pãstrarea
mereu vie a memoriei celui plecat sã doarmã puþin.

JURNAL PUR SI SIMPLUJURNAL PUR SI SIMPLUJURNAL PUR SI SIMPLUJURNAL PUR SI SIMPLUJURNAL PUR SI SIMPLU,,,,,

Nicolae Truþã – un artist total

“Miresmele Dobreþului”, ulei pe pânzã
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„Suferinþa e
cântec”

L-am întâlnit de câteva ori pe
Teofil Rãchiþeanu în satul sãu din
inima Apusenilor. M-am dus la

Rãchiþele ca urmare a îndemnului lansat cândva de Geo Bogza
întru cunoaºterea unui remarcabil poet dar ºi datoritã prietenului
nostru comun Nicolae Mocanu, scriitor clujean ºi editor, fost
coleg de facultate cu Teofil în Alma Mater Napocensis.

Omul trãia într-o lume a sa, în casa-cabanã de lângã o viforoasã

cascadã, unde ne-a primit ºi ne-a citit din poemele sale, mai toate
purtând sigiliul de piatrã al Munþilor Apusului, cum îi place sã-ºi
numeascã vatra naºterii ºi a fiinþei. Nu mi-a vorbit niciodatã de
tragedia întâmplatã demult în familie ºi pe care aveam s-o descopãr
târziu prin lectura cãrþii sale Poeme cu Mama sau Mormântul
din cuvinte (editura Scriptor, Cluj-Napoca, 2020). O carte
tulburãtoare, închinatã celei ce a dat viaþã celor zece copii crescuþi
de ea, Mina Petrii lui Indrei, fãrã sprijinul soþului, prins în
vâltoarea istoriei noastre postbelice, când viaþa omului nu mai
avea nici un preþ.

Un interviu luat de regretatul istoric Constantin Dumitrescu
pentru Radio Cluj acestei femei ajunsã la pragul celor nouãzeci
de ani încearcã sã dezlege taina uciderii tânãrului soþ ºi pãrinte al
pruncilor rãmaºi în grija mamei sãrmane, rostitoare a unei Mioriþe
transilvane ascunzând „o poveste lungã ºi urâtã” care „bine-ar fi
fost sã ºie numai poveste”. Graiul bãtrânei este un grai fermecat,
pãstrat în sclipirea bobului de rouã ºi a umbrei de ferigã din
codri. „Am luat ce lucruri ave Petre p-acolo ºi le-am dus cu mine
acasã. Am cotat în straiþa lui, ave o straiþã din piele de cerb, sã
aflu banii di pã boi, dar nu i-am aflat, îi luasã ªuºman. ªã aºe am
rãmas sãracã ºi de bãrbat ºi de banii aceia, arde-i-ar în ceie lume
pã piele cui i-o luat ºi s-o folosât de iei.”

A supravieþuit mai bine de ºase decenii crescându-ºi copilaºii
ºi fãrã sã-l uite pe Petre al ei. „O fost multã vreme când io ºi
pruncii mei am mâncat numai pâne ºi ceapã ºi ºi-aceia numai o
datã-n zi. ªi tãte aeste m-o durut, da mai rãu ºi mai rãu m-o durut
sufletu. Aºe mi-o fost mie viaþa – o suferinþã care nu se mai gãta.
ªi pretinã-am fost io ºi cu sãrãcia, în asta am fost io mai bogatã
decât în tãte.”

Acestei fiinþe pogorâtoare parcã din vechile tragedii eline îi
dedicã fiul sãu Teofil câteva poeme tulburãtoare, ivite din
convingerea cã „suferinþa e cântare”.

„Pe un nor, în linã slavã / ªade Maica mea bolnavã / ªi de-
acolo ca o sfântã / Blând mã, blând binecuvântã / ªi din ochi
lacrima-i cade / ªi-unde cade, locul arde / ªi se-aude-n miez de
fiinþã / Cã viaþa-i suferinþã / ªi din moarte, strigãt mare: / Suferinþa
e cântare.”

„Încã o generaþie salvatã / de
liniºtea noastrã.”

În urmã cu vreo patru decenii am întâlnit la Alexandria, unde
realizam o emisiune culturalã radiofonicã, un tânãr poet sosit de
la Videle, oraºul în care funcþiona ca profesor de limba românã ºi
al cãrui nume avea sã-l includã, parþial, în numele sãu de autor.
Se numea ªtefan Marinescu (ulterior ªtefan Vida Marinescu) ºi
scria o poezie de certã originalitate. Personaj sobru, chiar rezervat,
ªtefan avea sã debuteze editorial nu peste mult timp cu Sala
oglinzilor volum tipãrit în regie proprie la editura Litera din
Bucureºti. Schimbãrile politice intervenite dupã 1989 aveau sã
stimuleze prezenþa publicã a acestui tânãr intelectual ce devenea
semnatarul unui numãr impresionant de cãrþi de poezie ºi criticã
literarã, editor al unor publicaþii literare curajoase, gãsindu-ºi
timp ºi pentru cercetarea ºtiinþificã inclusã în douã teze de doctorat
bine primite de mediul academic.

Pentru mine, poetul pe care-l întâlnisem demult în capitala
Teleormanului reprezintã un destin de creator împlinit.

M-am bucurat sã descopãr în antologia Anti-scleroza metaforei

(ed. Semne, 2020) poeme ce pãstreazã însemnele tinereþii sale
lirice în tripticul dedicat Timiºoarei ºi studenþiei sale (Peste poduri,
În jurul ceºtii de cafea, O pereche de Lee) tripticul încheindu-se,
evident, cu nostalgia Lee Cooper a generaþiei în blue-jeans...

Prin Anti-scleroza metaforei poemele sale se aflã în compania
unor poeþi recunoscuþi drept afini, fapt ce conduce la încercarea
„de a reþine liniile de esenþã ºi de forþã ale creaþiei lirice a unor
autori cu destine «separate», distincte într-un cvintet al
sensibilitãþii ºi al metaforei moderne, contemporane, departe de
orice conjuncturã ºi ingerinþã în anul de graþie 2020".

Alãturi de ªtefan Vida Marinescu, din „cvintetul sensibilitãþii”
evolueazã Domniþa Neaga, Maria Postu, Nicoleta Stãvãrache ºi
Liviu Nanu. Formula ce-i uneºte într-o micã orchestrã liricã este
aceea pe care regretatul Dumitru Micu o sesizase în poezia lui
ªtefan Vida Marinescu: „refuzul inerþiei, al fixãrii într-o formulã
anume”...

Tot Dumitru Micu îl socotea pe acest harnic autor teleormãnean
un „scriitor aproape «total» (în terminologia lui G. Cãlinescu)” ºi
am arãtat deja polivalenþa domniei sale.

Vom zãbovi doar asupra însuºirilor critice puse în valoare de
textele cuprinse în Fantaºti ºi fanteziºti contemporani (ed. Semne,
2019) în care autorul jongleazã abil cu Realia ºi Phantasma,
„planete corolare” ale creaþiei. Paul Valéry vorbea despre „spaþiul
unui gând” pe care cititorul e chemat sã-l strãbatã (v. Poésie et

pensée abstraite, 1939) iar ªtefan Vida Marinescu propune un
lot de „înblânzitori de fantasme” ce-ºi asumã „voluptatea riscului
– mental ºi imaginar” în încercarea de a obþine „o revanºã asupra
realului, asigurat ºi stimulat de libertatea autenticã de expresie”.
Între cei aflaþi în analizã (Mihail Grãmescu, Rodica Bretin, Oana
Durican, Chris Chimoiu, Costi Gurgu) se aflã ºi Adrian Christian
Kuciuk „prozator albanezo-român” ale cãrui cãrþi mi-au stârnit
interesul dedicându-i un amplu eseu numit – prin parafraza
rollandã la cazul Istrati – „un Márquez balcanic”.

Multe pagini din carte vizeazã literatura unui alt teleormãnean
de vazã prolificul sonetist Theodor Rãpan a cãrui poezie „e atinsã
de efemeride, resimþind dureros o închinare a Vieþii Bucuriei de-
a gândi poetic cu «divagaþii» ºi alte... magii, ispite, amãgiri, tristeþi,
alãturi de R. Browning, între Deliorman ºi Viena, fixându-ºi,
tulburãtor, reverii «la cap de pod», inefabil ºi demn de un
Lautréamont”.

Referirea la Robert Browning (1812-1889) se justificã prin
cãlãtoriile acestuia în Italia (a ºi murit la Veneþia, în Palazzo
Rezzonico, devenit reºedinþã a fiului sãu) drumurile poetului
român prin lume fiind ºi ele exploataate liric. Poate cã ºi
„iconosonetele” liricului român „mare artizan de vers rotund,
ritmic ºi meditativ, de muzicalitate, viziune ºi armonie a reveriei
metafizice” l-au determinat pe harnicul exeget sã-l alãture de
fostul soþ al minunatei Elisabeth Barrett Browning perceput la
vremea sa drept „king the mystics”.

Oricum ºi în textele sale critice ªtefan Vida Marinescu se aratã
a fi în primul rând un poet...

„Dumnezeu priveºte la joaca
noastrã de-a viaþa,

de-a moartea ºi chiar de-a
Dumnezeu”

Deºi a apãrut la o editurã prestigioasã (Casa Cãrþii de ªtiinþã,
Cluj-Napoca) într-o colecþie îngrijitã de universitara Ioana Petraº,
volumul de teatru al regretatului ªtefan Goanþã (1933-2010) n-a
avut efectul meritat asupra scenelor româneºti, aflate în chip
paradoxal în cãutarea pieselor contemporane, din ce în ce mai
rare ºi mai lipsite de forþã. Or, aceste cinci piese îºi meritau locul,
fiecare în parte ºi chiar toate laolaltã în repertoriul teatrelor noastre.
Scriitor afirmat cu precãdere în aria prozei (romanele Patul de
zãpadã – 1995, Vinul de piatrã – 1997 ori trilogia epicã Popescu
E. Napoleon – 1999-2001 – sunt titluri ce au atras cititorii) el se
aratã un experimentat dramaturg.

ªtefan Goanþã a fost – printr-un exerciþiu profesional îndelungat
de îndrumãtor în aºezãminte de culturã, preponderent din Ardeal,
un animator al formaþiilor teatrale de amatori pe care a izbutit nu
o datã sã le apropie de performanþe neaºteptate.

Probabil cã aceste texte dramatice s-au nãscut din dorinþa
autorului de a stimula miºcarea teatralã de amatori în obþinerea
unor succese derivate din slujirea artei spectacolului cu o vizibilã
conºtiinþã artisticã. El ºtie sã creeze caractere credibile ºi sã le
punã în relaþie prin situaþii abil construite. De asemenea, rostirea
acestora e atent controlatã, replicile decurgând din fibra caracterialã
a personajelor.

Astfel, A fost odatã, consemnat drept „episod eroic” convoacã
spectatorul / cititorul la o dezbatere pe tema rãzboiului ºi a
sacrificiului, pe tema eternã în fapt a vieþii ºi-a morþii.

Câmpul de luptã se reduce la pâlnia unui obuz în care se vor
regãsi mai mulþi soldaþi ºi civili dar ºi o prezenþã fantomaticã
(Zâna). La graniþa dintre viaþã ºi moarte într-o clipã în care „piere
omul ºi rãmâne lumea” se pun în discuþie multe întrebãri ºi se

încearcã obþinerea unor rãspunsuri la care omenirea sperã de mii
ºi mii de ani. Precum Fernando Arrabal în al sãu Picnic pe câmpul
de luptã sau în Viva la muerte ªtefan Goanþã îºi obligã personajele
sã cugete în rezonanþã cu mizeria cruntã ºi inacceptabilã a
rãzboiului care, în pofida logicii universale, continuã, veac dupã
veac, sã însângereze lumea. Dar spre deosebire de dramaturgul
francez de origine spaniolã, adept ºi creator al unui „théâtre
panique” scriitorul român izbuteºte sã confere o viziune lucidã
asupra temei, chiar dacã apeleazã cum am mai spus deja, la proiecþii
de-a dreptul magice. Rezultatul este o parabolã plinã de sensuri
tragice. E unicul caz în aceastã direcþie, celelalte piese de teatru
fiind concepute sub semnul comicului. Campate în epoci istorice
diferite [Eternul Prinþ se desfãºoarã în anii ’50, când pe pereþi se
mai aflau „portretele slinoase ale lui Marx, Engels ºi Stalin”,
asigurându-ºi însã ºi o „contemporanizare”, la distanþã de câteva
decenii, iar Comedie cu morþi, Miss... Miss (Repetiþie cu public)
ºi Douã mii ºi... oglindesc schimbãrile politice de dupã 1989],
ele au un dinamism scenic evident. Personajele aparþin pãguboasei
tranziþii româneºti în care se regãsesc foºti activiºti convertiþi la
democraþie ºi multã gloatã dispusã sã treacã lesne de la o „lecturã”
a istoriei la alta fãrã a pricepe mare lucru din acest exerciþiu. Ele
îºi pierd din ce în ce mai mult identitatea civilã, fiind desemnate
prin litere majuscule ºi chiar prin cifre într-un carusel al prostiei
ºi al acþiunii nãtânge. Am zice cã ªtefan Goanþã ºi-a scris piesele
cu suferinþa de a urmãri naufragiul unei lumi pe care a iubit-o ºi
respectat-o, dar care pare a-ºi fi pierdut cu totul valorile. De
aceea, actorul ce-l întruchipeazã pe prinþul melancolic al Daniei
ºtie cã Dumnezeu „priveºte la nevolnicii în care lutul de carne a
învins sufletul de cer”, drept care-ºi permite sã se adreseze
Creatorului cu aceastã întrebare cumplitã: „Doamne, de ce nu þi-
ai încheiat mirabila Genezã la sfârºitul celei de a cincea zi? De ce
a trebuit sã-l faci ºi pe om?”.

Probabil cã dacã destinul nu i-ar fi fost prea timpuriu întrerupt
scriitorul acesta febril ne-ar fi oferit multe rãspunsuri la multele întrebãri
pe care timpul nostru tot mai ciudat le îndreaptã spre cei aleºi.
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Vasile Mandric (n. 26.10.1937, Hãrmãneºti, jud. Iaºi), este ziarist, epigramist, poet ºi eseist. Dupã debutul din anii liceului, a publicat volume de
poezie ºi prozã, majoritatea la edituri din Brãila, unde locuieºte. Câteva dintre acestea: Eli lama sabahtani (2000), Spaþiu rãsturnat (2014), Sonete
(2014), Sonete sub acoperire (2015), Aventura secundei (2016), Praf în cap (2017), 101 Sonete absurde (2018), Simfonia albastrã (ediþie românã-
francezã, traducere de Maria Mogoºanu). A publicat în revistele: „Convorbiri literare”, „Analele Brãilei”, „Porto-Franco”, „Zenit”, „Pagini dunãrene”,
„Flacãra Iaºului”, „Înainte”, „Arcaºul etc. A înfiinþat cenacluri ºi reviste fiind un „fãuritor de destine literare”, dupã cum noteazã scriitorul ºi editorul
Mihai Vintilã, „fãcând pentru alþii câte ceva, dar mai puþin pentru sine”, cum apreciazã scriitorul ieºean Emilian Marcu în prefaþa unei cãrþi a poetului
brãilean. Vasile Mandric este un împãtimit sonetist, disciplinându-ºi tumultul inimii ºi topind în muzicalitatea celor 14 versuri ale acestui tip de
poezie iubiri ºi revolte, iluzii ºi deziluzii, receptând aspectele realitãþii când cu duioºie ºi candoare, când cu ironie pânã la sarcasm, vãzând absurdul
ca parte necesarã a ludicului, fãrã de care viaþa ar fi cu adevãrat absurdã, de neînþeles ºi de nesuportat. (Victoria Milescu)

CUVINTELE MÃ DOR

Cuvintele mã dor pe dinãuntru,
Pe dinafarã vreau sã cer un sfat,
Cã le gãsesc, mai totdeauna, întru,
Durere ori iubire ºi pãcat.

Oricum, le ºtiu un rost pe dinafarã,
Dar înãuntru e enigma lor,
Acolo-n gânduri sufletul îmi arã,
Prin spuza de speranþã ºi de dor.

Simt cum Prezentul îºi ia zborul
Trecutul-fiarã rea ce-nghite tot,
Dar eu mai sper sã mângâi viitorul!

Cum stau pitit ºi scriu într-un ungher
Mai înþeleg atâtea câte pot,
Din timpul meu trecut ºi efemer!

SONET
(De ce mã mint...)

De ce mã mint cu gândul în amurg,
Cã noaptea neagrã, albã am s-o fac,
Întreb secundele ce trec ºi tac,
De ce în Marea Timpului se scurg?

În zarea neagrã focul s-a cam stins,
Rãcoarea nopþii tremurã de frig
ªi-o amintire m-a fãcut sã strig,
Cã pân-la ziuã nu-s de somn atins.

Frânturi de amintiri le cos cu ace,
Sã dau deoparte o perdea de fum,
Ce mi-a ascuns trecutul meu, dibace,

Iar o iubire loc tãcut îºi face,
Se-aºazã lângã mine, la drum lung
ªi-o lacrimã pe gene nu-mi dã pace!

SIMFONIA ABSURDULUI

Absurdul surd îºi cântã Simfonia,
Prin Cosmos zburdã sunetele mute,
Iar raþiunile-s demult pierdute
ªi-un clavecin îngânã melodia.

Printre pupitre zgomote valseazã
ªi-adoarme Somnul gândurilor toate,
Unde vârtejul viselor nu poate
Interveni când omul delireazã!

Sunt preistoric, am doar o aripã
Timpul trece în goanã ca taifunul,
Mileniul se ascunde într-o clipã!

Un peºte-am fost ºi acuma pot sã zbor,
Cã înþeleg mai bine ce-a zis UNUL:
Opriþi planeta! Eu vreau sã cobor!

SIMFONIA ADEVÃRULUI

De ce Absurdu-ascultã Simfonia,
De dupã gardul raþiunii pure,
Iar Adevãru-i nevoit sã jure,
Lui Kant recunoscându-i veºnicia.

Lumina doarme pânã-n zori de noapte,
Minciuna e rostitã-n gura mare,
Ne mor secundele de-i sãrbãtoare,
Iar Muza-n loc de versuri îþi dã lapte!

Izvorul e secat de inspiraþii,
Un Zero absolut înjurã – DOI
ªi te obligã iar sã-i intri-n graþii.

Spunând cã el a zãmislit pe UNUL,
Vezi cum trecutul vine înspre noi
Iar Timpul tot o face pe nebunul!

NEÎNCREDERE

O, cum mã mint eu de frumos,
Cã am sonete, am poeme,
Dar sufletul în mine geme,
Cã mi-a fost Timpul tenebros.

N-am scris lozinci, nici osanale
Nemernicilor care-au fost,
Pierzându-mi timpul fãrã rost,
Tot încercând o altã cale.

Când, totuºi, am gãsit cãrarea,
Am mers pe-aceasta, tot mai sus,
Venise vieþii înserarea!

Acu-i târziu, trecutul geme,
Degeab-am spus, ce-aveam de spus...
Cine mã cautã-n poeme?!

SONET DE MARÞI

M-aºteaptã foile pereche,
Cãci pân-la ziuã-i timp destul,
Noaptea mã trage de ureche,
Sã scriu mãcar un preambul.

ªi-i fac Sonetului o strofã
Din amintirea unui vis
C-am sã-l îmbrac în scumpã stofã,
Aºa precum în Carte-i scris.

Terþinele le fac rotunde,
În mijloc e-un cuvânt mai rar
ªi-acolo sufletu-mi ascunde.

Citind te-apropii de poveste,
Poeþii nici nu au habar...
Cã autorul nu mai este!

EVENIMENTUL ZILEI

Întorc o foaie, des, de calendar
ªi scriu pe ea la începutul filei,
Sonetul meu-evenimentul zilei,
Ce mi-l aduce amintirea-n dar.

Nu trece-o zi la uºã sã nu sune
ªi-i însoþit de Muza mea bãtrânã,
Aºa cã eu o þin o sãptãmânã,
Numai atât cât vremurile-s bune.

Când este frig ºi-afarã-i vreme rea,
M-afund în cãrþi ce nu au fost citite
ªi îmi gãsesc acolo lumea mea.

Iubirile-s doar semne de-ntrebãri,
Furiº, prin amintiri mai stau pitite,
Pe puntea de suspine ºi mirãri.

GÂNDURI

Ce gânduri noi mã poartã peste tot,
În vis plutind prin anii ce-au trecut,
De ce-i urãsc, cãci rãu nu mi-au fãcut,
I-aº întreba pe ei, însã nu pot.

Vasile
Mandric Ce gânduri negre peste tot mã poartã,

Când ºtiu cã-n urma mea un fum se lasã,
Iar anul trece mut ºi nici nu-i pasã,
Cã Viitorul n-am sã-l duc de toartã.

Ce gânduri ºchioape merg, tiptil-tiptil,
Cu mine-n cârcã duc, prin timp, povara,
Cã-n amintire încã sunt copil.

Mi-am pus în suflet capse cu trotil,
Crezând cã timpul, sigur, mã omoarã,
Dar n-au ºtiut cât sunt eu de util.

SONET
(Tânãr fiind...)

Tânãr fiind, eu n-am ºtiut ce-i frica
ªi priceput am fost la toate  cele,
Dar zilele – îmi pare rãu de ele –
c-am risipit viaþa pe nimica.

ªi am momente când m-apucã dorul,
De-acel trecut cu bucurii pierdute,
Însã, instinctul zice: - Du-te,
ªi ca un câine, muºcã-þi Viitorul!

Dar ce folos cã-n faþã-i o oglindã,
Iar o enigmã e ascuns de ea
ªi eu mã vãd, cum intru într-o ghindã,

Dar Soarta ºtie bine ce-o sã fie,
Mã uit cu bucurie-n urma mea,
Dac-o rãmâne numai ce voi scrie!

SONET
(De sãrbãtori...)

De sãrbãtori, mã strânge-n braþe vinul,
Feteasca cea regalã mã îmbatã,
În versuri nebunaticul mã catã,
Numai cu el, la pofte, îmi fac plinul.

De cap mã prinde ameþeala dulce
ªi-o sfântã nebunie mã apucã,
Aº vrea ca amintirea sã mã ducã,
În timp, pânã aproape de Neculce!

Pe Dealul Cãtãlinei, sub umbrar,
Am stat ºi eu c-o sticlã ºi-o bãrdacã,
Cu Vin Voievodal de la Cotnari.

Pe vremea-aceea, nu ºtiam sã spun
ªi nici Bahluiul nu ºtia cã...dacã,
Voi scrie un Sonet, sã fiu mai bun.

SONET
(O fatã blondã...)

O fatã blondã mãsura peronul,
În halta micã din copilãrie,
Eu i-am cerut iubirea în chirie
ªi ea mi-a dat, la schimb, Decameronul.

Dar chiar atunci, intra rapidu-n garã,
Turbat fiind, flãmând de depãrtãri,
Luând ºi fata dincolo de zãri,
Lãsându-mi viaþa neagrã ºi amarã

ªi-acum, mã duc sã aflu câte-o ºtire,
Platou-i plin de amintiri pustii,
Iar fata este-acum...o amintire,

Alt tren, acuma, trece ºi mã-ngânã,
Boccacio iar mã-ndeamnã la prostii...
Din rafturi curge-o lacrimã pãgânã!
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Preotul e un om de þãrânã ºi, ca orice
om fãcut de Dumnezeu, are slãbiciuni,
boli, dorinþe, idealuri. Preotul are
îndoieli, neînþelegeri, rãfuieli cu sine
însuºi. Preotul simte, plânge, se roagã.
Preotul poate fi ispitit, are tentaþii,
pãcate, trecut, amintiri, rãni vechi. Are
dureri de trup, dureri de suflet,
cicatrici pe inimã de la prea multã
suferinþã. Preotul este un om care

trãieºte într-o presiune enormã în fiecare zi. Stã în faþa lui
Dumnezeu, Îl frânge pe Hristos, Împãratul
veacurilor, în mâinile sale de lut, se împãrtãºeºte
mereu cu Sângele mântuitor, ascultã cumplite
pãcate la spovedanie, blagosloveºte pe muribunzi,
citeºte bolnavilor incurabili. Preotul
îngenuncheazã în faþa Sfintei Mese ºi se atinge cu
fruntea de pieptul Stãpânului, ascultând întru
uimire bãtãile inimii lui Dumnezeu. Preotul este
un bulgãre de þãrânã plinã de roua Duhului Sfânt.
Rugaþi-vã pentru el!

Toate aceste referiri la preotul devotat ºi dãruit
le-am citit undeva, nici nu are importanþã unde.
Important este cã sunt adevãrate ºi mi-au pãtruns
în suflet. Le citeam ºi tot mai mult mi se profila
în minte imaginea tatãlui meu – preotul Ioan
Graure, nãscut în Câmpia Dunãrii, dar obligat
de împrejurãri nefaste sã trãiascã o viaþã,
permanent ameninþat, sub sabia lui Damocles,
în Transilvania. A îndrãgit meleagurile ardelene
– cum nu, când sunt atât de minunate?- dar în
strãfundul sufletului a rãmas Oinacul, satul de
pe malul Dunãrii, unde a copilãrit.

Dupã ce a pãstorit în Nãoiu, pe Câmpia
Transilvaniei, s-a mutat cu familia, mai bogatã
cu o fiicã, aproape de confluenþa Târnavelor, în
satul Cergãul Mic, lângã Blaj. Pe vremea aceea,
a anilor ’50, distanþa de 15 km dintre Cergãul
Mic ºi Blaj era... uriaºã, deoarece nu exista
niciun mijloc de transport. Drumul se parcurgea
pe jos sau cu cãruþa. Fiica Luminiþa se afla la
ºcoalã la Blaj. Avea o fragedã vârstã (din clasa a
IV-a), îi era dor de pãrinþi ºi de sora ei. Ajungea greu acasã,
de multe ori pe jos. Dupã atât de mulþi ani, îºi aminteºte ºi
acum de acele drumuri, cu opriri, pentru popas, fixate în
timp de oamenii locului.

Poate de aceea, atunci când s-a ivit ocazia, în 1962,
preotul Ioan Graure s-a transferat în parohia Biia, raionul
Târnãveni, care avea în apropiere staþie CFR. Distanþa
faþã de Blaj era cam aceeaºi, dar fiica putea sã facã uºor
naveta, cu trenul, la Liceul „Iacob Mureºianu” din Blaj.

La parohia Biia, protopopiatul Târnãveni, pãrintele
Graure a fost preot paroh între anii 1962-1970. Aici, pe
lângã preocupãrile duhovniceºti, întreþinerea bisericii,
a construit casa parohialã pe terenul din spatele sfântului
lãcaº. A muncit pentru realizarea acestei construcþii ca ºi
cum ar fi muncit pentru propria-i casã. În urma susþinutei
activitãþii pastoral-misionare, preotul Ioan Graure a
primit distincþia bisericeascã de iconom.

Pãrintele Graure acorda mult timp pregãtirii predicilor,
alcãtuirii lor, rostind cuvinte de învãþãturã dupã fiecare
Sfântã Liturghie, conform rânduielilor bisericeºti.
Cunoºtea cuvintele Sfântului Ioan Gurã de Aur, precum
cã atunci „când s-a ivit predica ºi când Pavel a
împrãºtiat-o pretutindeni, înºelãciunea era alungatã,
iar adevãrul se reîntorcea, toate cele rãufãcãtoare se
sfârºeau ºi piereau, precum ceara la foc, mistuite ca
paiele de flacãrã, iar flacãra strãlucitoare a adevãrului
se înalþã veselã pânã în înaltul cerului”1.

Biia era localitate mai mare decât Cergãul Mic, cu
populaþie mixtã, românã-maghiarã, cu parohie ºi bisericã
maghiarã. Tocmai se finalizase clãdirea nouã a ºcolii.
Fiica cea micã, Elena, a studiat clasele I-VII la Biia. În
clasele I-IV, a avut un învãþãtor mai în vârstã, considerat
de promoþiile anterioare ca foarte bun, Ioan Horºia.
Târziu, dupã 1990, am aflat, absolut întâmplãtor, cã
fusese preot greco-catolic la Blaj. A refuzat sã devinã
preot ortodox ºi, pentru asigurarea existenþei, a primit sã
fie învãþãtor, punându-ºi tot sufletul în educarea ºi
pregãtirea copiilor pentru viaþã. Învãþãtorul Ioan Horºia
locuia într-un sat învecinat, Spini (azi, Lunca Târnavei),
de unde fãcea zilnic navetã.

În satul Spini, în anul 1964 a venit preot Nicolae
Grebenea (1905-2006). Fiica Luminiþa, elevã de liceu,
ºi-l aminteºte ca pe un om veºnic cu zâmbetul pe buze.

Venea des în vizitã la familia Graure din Biia. De la el,
Luminiþa a auzit prima datã de Mircea Eliade. Mai mult,
i-a dãruit romanul Nuntã în cer. Îi povestea în frumoase
cuvinte despre Mircea Eliade, autor absolut necunoscut,
pe atunci, pentru Luminiþa.

De-a lungul timpului, familia Graure a aflat multe
informaþii despre preotul Nicolae Grebenea, care a fãcut
23 de ani ºi jumãtate de închisoare politicã, sub trei
dictaturi, dar ºtia sã se bucure de fiecare clipã, avea o
blândeþe ºi o bunãtate îngereascã. A ajuns sã trãiascã
dupã 1990, pânã la venerabila vârstã de 101 ani. A scris

ºi a tipãrit o carte de cãpâtâi pentru întreaga perioadã de
viaþã pe care a trãit-o, semnificativ intitulatã Amintiri
din întuneric2. Despre aceastã carte interesantã am putea
spune multe, dar nu este acum momentul. Ne mai oprim
puþin la personalitatea pãrintelui Nicolae Grebenea. Iatã
cum este caracterizat de pãrintele Iustin Pârvu: „este
mereu acelaºi – deschis, curat, frumos la suflet, elegant
în rãspuns, de cea mai înaltã þinutã academicã, drept
pe toatã linia – atât cu vrãjmaºii, cât ºi cu oricine
altcineva. Este omul care întruchipeazã cuvintele
Sfântului Apostol Pavel: „Toate le suferã, toate le crede,
toate le nãdãjduieºte, toate le rabdã. Dragostea nu cade
niciodatã” (Corinteni 13: 7-8)3. De cele mai multe ori,
îºi încheia predicile ori discursurile cu o formulã
devenitã celebrã ºi care-l definea, cunoscutã de altfel de
toatã lumea, dar spusã într-un anumit mod: Sursum
corda! (Sus sã avem inimile!). În cuvântul sãu, la
înmormântarea pãrintelui Grebenea (marþi 4 iul. 2006,
Iaºi), preotul Varlaam Merticaru, pe atunci vicarul
Arhiepiscopiei Iaºilor, a afirmat cã „pãrintele Nicolae
Grebenea este obrazul curat al Bisericii”4.

Ne-am oprit puþin asupra personalitãþii pãrintelui
Nicolae Grebenea, deoarece existã o legãturã directã fãcutã
de Securitatea comunistã a anilor ’70 între cei doi preoþi.

Pr. drd. Ionuþ Manu5, într-o foarte valoroasã lucrare
din cadrul pregãtirii pentru doctorat, Supravegherea
clericilor dupã eliberarea din detenþie. Cazul pãrintelui
Nicolae Grebenea, consemneazã, pe baza cercetãrilor
de la Arhiva C.N.S.A.S., câteva note referitoare la preotul
Ioan Graure din Biia. Nota 22 menþioneazã urmãtoarele:

„Se dorea de cãtre Securitate a fi recrutat preotul
Ioan Graure ca agent informator asupra pãrintelui
Nicolae Grebenea, deoarece era cunoscut în rândul
Securitãþii “ de la un alt informator “, faptul cã acesta
este în relaþii foarte bune cu pãrintele Nicolae. Agentul
respectiv înºtiinþase astfel Securitatea: „Sursa
informeazã urmãtoarele: despre preotul Graure Ioan
din comuna Biia. A venit în comuna Biia de 4 ani, din
comuna Cergãul Mic, raionul Mediaº, cu susnumitul
am discutat de mai multe ori legat de C.A.P.-ul din
comuna Biia ºi el spunea cã trebuie sã avem rãbdare cã
din ce în ce va merge tot mai bine, mereu dã exemplu pe
tatãl sãu din Giurgiu care o duce destul de bine în C. A.

Luminita
Cornea

,

O VIAÞÃ SUB SABIE (V)
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1 Sfântul Ioan Gurã de Aur, Cuvântul al IV-lea la Sfântul Apostol
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laudã la sfinþi, Ed. Inst. Biblic ºi de Misiune al BOR, Bucureºti,
2002, p. 254.
2 Pr. Nicolae Grebenea, Amintiri din întuneric, Piatra Neamþ,
1997, 707 p.
3 Pr. Iustin Pârvu – Cuvânt înainte la volumul Amintiri din
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(21.07.2020).
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Cazul pãrintelui Nicolae Grebenea; vezi: https://
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Ionu%C5%A3-Manu-Supravegherea-clericilor-dup%C4%83-
eliberarea-din-deten%C8%9Bie.pdf.
6 Arhiva C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar nr. 235976, vol. 2,
f. 318.
7 Pr. Nicolae Grebenea, op.cit., p. 491-492.
8 Ibidem, p. 503.

(Va urma)

P. ºi, de asemenea, dã exemplu C.A.P.-ul din ªona care
merge f. bine, spune membrilor sã participe la lucru ºi
sã munceascã cinstit cã numai aºa vor putea ajunge sã
aibã ce le trebuie. În relaþie de prietenie se aflã cu
învãþãtorii Gheorghe Dahnovici, Turcu Gheorghe ºi
Epureanu Matei secretar la sfat – cu aceºtia se viziteazã
în comunã. De asemenea, este în relaþii bune cu preotul
Grebenea Nicolae din comuna Sona, satul Spini, pe care
l-a vizitat în Spini, iar Grebenea vine foarte des în
comuna Biia la preotul Graure, unde stã ore întregi.
Când sursa a fost de faþã aceºtia au discutat mai multe

probleme familiare. Ultima datã a fost
Grebenea N. în vizitã la Graure în ziua de Sf.
Gheorghe, sâmbãtã 23 aprilie 1966. [urmeazã
numele conspirativ] Bucur Petru”6.

În nota 23, pr. drd. Ionuþ Manu consemneazã
în rezumat povestirea pãrintelui Grebenea din
cartea sa: „Conform mãrturiei pãrintelui
Grebenea, Securitatea a reuºit chiar sã-l
câºtige pe pãrintele Graure drept informator,
însã acesta se deconspirase în tainã domniei
sale. Astfel când pãrintele Graure primea
întrebãri de la organele de Securitate, acesta
venea cu ele la pãrintele Grebenea, discutau
împreunã care ar fi cele mai bune rãspunsuri,
le scria ºi apoi le preda securitãþii”.

În volumul memorial Amintiri din întuneric,
preotul Grebenea descrie exact, dupã atâþia ani,
relaþia pe care a avut-o cu preotul Ioan Graure, în
ceea ce priveºte urmãrirea lor de cãtre Securitate:

„Un preot vecin din Biia, I. Graure, om
cumsecade, þinea legãturi cu mine ºi fãceam
unele slujbe împreunã cu el ºi la mine pentru
înmormântãri, maslu etc. El îmi ajuta ºi la
actele de gestiune. Era un om de omenie. Într-
o zi mi-a spus cã a fost chemat la Securitate ºi
i-au zis:

– Vrem sã-l bãgãm pe Grebenea în temniþã,
dar nu politic, ci pentru furt.

– Dar el e corect, am zis.
– ªi ce dacã e corect, nu intereseazã asta.
– Dar el e cu totul corect, de o desãvârºitã

corectitudine. Îl bãgaþi ºi aºa?
– Nu! Dacã e cu totul corect îl mai lãsãm. Dumneata sã ne

spui ce face ºi sã-i pui întrebãrile ce þi le spunem, ne intereseazã
rãspunsul lui, pe care ni-l vei comunica întocmai.

Apoi a continuat:
– Am încercat cã mã opun dar m-au ameninþat dur. N-

am rezistat: am cedat. Iartã-mã! Eu îþi voi spune de
fiecare datã întrebãrile lor ºi îmi vei da rãspunsurile ºi
eu le voi duce la ei. N-avem altã ieºire.

– Bine, aºa vom proceda. Îþi mulþumesc.
Iatã un om admirabil!”7.
Dupã câteva pagini, pãrintele Grebenea continuã în

cartea sa: „mã simþeam urmãrit foarte îndeaproape. Cu
preotul I. Graure, fie-i fericit sufletul ºi plãcutã
amintirea, cãci a murit, colaboram perfect. ªi când era
vreun eveniment mai important în viaþa internaþionalã
sau de la noi – venea cu întrebãrile ºi, dupã ce discutam
împreunã care ar fi cele mai bune rãspunsuri, el le scria
ºi le ducea la Securitate. Aºa a mers tot timpul, vreo
ºapte ani, pânã s-a mutat în judeþul Braºov”8.

Familia preot Ioan Graure, Biia, iarna 1966
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CÃRÞILE  PRIETENILOR  MEI  (XXIV)

Florentin
Popescu

Între topos ºi atopos

Argeºenilor în mod special, dar ºi
cititorilor din toatã þara în general, numele
domnului Gheorghe Pãun le este
arhicunoscut, atât din ipostaza de fizician
de renume, academician, cât ºi în aceea de
scriitor, publicist ºi director al revistei
„Curtea de la Argeº”, lunar aflat în cel de al
unsprezecelea an de apariþie, o publicaþie –

mai este, oare, nevoie s-o spunem? – de multiplu interes social,
istoric ºi cultural, în paginile cãreia ºi-au gãsit/îºi gãsesc loc idei ºi
teme de importanþã majorã.

Nu este, de aceea, deloc exagerat, sã spunem
cã la ora actualã dl. Gheorghe Pãun este, poate,
cel mai activ academician în plan cultural,
având la activul d-sale, realizãri câte n-au avut/
nu au mai multe ministere de resort din þarã.

Domnia sa este prezent în agora deopotrivã
ca scriitor ºi publicist, dar ºi ca iniþiator ºi
susþinãtor al unor proiecte deosebite, meritorii
cu atât mai mult cu cât – se vede cu ochiul
liber! – cultura este, la nivel oficial,
marginalizatã, lipsitã de fonduri ºi de sprijin
din partea statului.

Graþie d-lui Gheorghe Pãun, la Curtea de
Argeº (locul în care acesta vieþuieºte ºi
activeazã) pe clãdirea Centrului Cultural a fost
amplasat un medalion al lui George Topîrceanu
(care dã ºi numele centrului) , pe o alta, de
peste drum de Primãrie, aºijderea, mai an a
fost amplasat un medalion cu efigia lui Urmuz
(Demetru Demetrescu-Buzãu), iar în parcul din
faþa Centrului Cultural a fost dezvelit un bust
al lui Eminescu (opera sculptorului Radu
Adrian), ca sã nu mai punem la socotealã o
serie de manifestãri culturale periodice, cum
ar fi, ca sã dãm un singur exemplu, „Ziua
revistei Curtea de la Argeº”, în jurul ºi cu
sprijinul cãreia a funcþionat, pânã de curând, ºi un club de lecturã.

Din când în când, la unele intervale de timp, dl. academician
mã onoreazã cu câte o carte, o nouã apariþie editorialã, pe amândoi
legându-ne atât „înfrãþirea” dintre revistele pe care le pãstorim
(„Curtea de la Argeº” ºi „Bucureºtiul literar ºi artistic”) cât ºi o
mai veche ºi adevãratã prietenie literarã.

Poºta ultimelor zile mi-a adus o astfel de carte care, dincolo de
conþinutul ei propriu-zis se constituie într-o nouã dovadã a
implicãrii totale a autorului ei în viaþa cetãþii, respectiv a Curþii de
Argeº, faþã de care dl. Gheorghe Pãun se aratã a fi nu numai bun
cunoscãtor ci ºi un mare iubitor. ªi cum sã nu fie aºa din partea
unui om de culturã când e vorba de „oraºul regal”, cu o istorie
atât de bogatã ºi deþinãtoarea unor monumente ºi vestigii ale
trecutului cum puþine alte aºezãri din România mai au?

Volumul despre care este vorba poartã sugestivul titlu „La
curtea lui Urmuz” (Editura Ars Docendi, Bucureºti, 2020). Un
generic, desigur, uºor metaforic, imaginar ºi totodatã simbolic,
de vreme ce în Curtea de Argeº nu se mai pãstreazã nici mãcar
casa în care s-a nãscut acest precursor al suprarealismului (nu
numai cel românesc, ci ºi cel european – cum, cu îndatorare,
recunoºtea ºi Eugen Ionescu). E adevãrat, cum aminteam mai
sus, locul cu pricina este marcat astãzi printr-o placã ºi un medalion
(realizate de acelaºi Radu Adrian, care ne-a dat ºi bustul
Luceafãrului poeziei noastre), însã mai presus de argumentele
concrete privind viaþa ºi opera lui Urmuz, sunt multele cãrþi care

s-au scris despre el, stabilindu-i un loc important în istoria literaturii
naþionale. În treacãt fie spus, Vasile Cârlova ºi Urmuz sunt
singurii scriitori cu o operã micã în dimensiuni despre care s-au
scris studii ºi volume care au întrecut cu mult paginile rãmase de
la ei. ªi asta spune mult despre locul, rolul ºi valoarea acestora.

Bun cunoscãtor al celor, multe, câte s-au scris despre Urmuz,
dl. Gheorghe Pãun nu face istorie literarã ºi cu atât mai puþin
criticã în ºi pe marginea textelor urmuziene, ci a optat pentru
altceva, cu nimic mai prejos decât au fãcut alþii. Domnia sa recurge
la o trecere în revistã a opiniilor predecesorilor, pe de o parte, iar
pe de alta pune în luminã, dacã mai era nevoie, noutatea (în epocã

ºi mai târziu, prin reverberaþiile postume,
pânã azi) a operei urmuziene. Totodatã,
d-sa face ºi o operã de popularizare a
bibliografiei scriitorului asupra cãruia ºi-
a focalizat întreaga atenþie. Din acest
punct de vedere recurge la citarea lui Geo
Bogza, poate cea mai autorizatã: «Astfel,
dintr-o meditaþie care-l va fi dus cine ºtie
pânã peste câte graniþe ale realitãþii ºi din
violenþa necesitãþii de a fi prezent într-un
concret pe care-l dispreþuia ºi din care s-
ar fi vrut evadat s-a nãscut arta acestui
straniu Urmuz care, alãturi de Eminescu,
prin zbuciumul ºi sfârºitul lor tragic, prin
încãpãþânarea de a nu gãsi în viaþã vreun
confort oarecare, sunt singurii de la noi
care au ridicat pulsaþiile literaturii pânã
acolo unde peste ocean le-a dus Edgar
Poe ºi în Franþa galeria ciudatã, de
panopticum, a „poeþilor blestemaþi”».

Preocupat pânã la obsesie de
personalitatea lui Urmuz, dl. Gheorghe
Pãun noteazã, consemneazã, revine,
citeazã ºi comenteazã subiectul în mai
multe reprize (citeºte texte): Dinspre
Argeº spre Nirvana, Nume mari despre

Urmuz, De la Eminescu la Urmuz, Surprinzãtorul Urmuz (2
episoade), Aristotel, Nietzche, Urmuz… Acest din urmã titlu îi
este prilejuit de lectura unei cãrþi („Pelicanul sau babiþa” de Ana
Olos), despre care conchide cã este «un text de criticã literarã
care se citeºte ca o bucatã literarã. Erudit, mintos, ludic, dens,
dar relaxat, invocând lecturi incredibil de variate, „aduse din
condei” la temã, oferind piste spre înþelegerea mesajului celor 17
versuri (cu „moralã” cu tot), ipoteze de fapt, „traduceri” care ar
putea pãrea hazardate dacã nu ar fi precedate de citate, referinþe,
detalii biografice (din viaþa lui Urmuz, cu precãdere din copilãrie,
dar ºi mãrturisiri ale autoarei legate de scrierea eseului, de
revelaþiile sale greu de verbalizat».

Scriam mai la început cã dl. Gheorghe Pãun este pe deplin
implicat în viaþa socialã ºi culturalã a Curþii de Argeº ºi un aspect
– poate cel mai important! – al acestei implicãri o reprezintã ºi
prezenþa sãptãmânalã în paginile ziarului Argeº Expres, cu câte o
tabletã.

„Cartea de faþã – suntem avertizaþi în „Cuvântul înainte” – este
o continuare directã a celor trei volume cu titlul „Vedere de pe
Dealul Olarilor”, apãrute tot la Ars Docendi, în 2014, 2016,
respectiv 2018. Iar asemãnãrile sunt numeroase, de la format la
copertã… Sunt incluse (cu foarte mici modificãri locale) tot 77
de tablete, apãrute sãptãmânã de sãptãmânã, miercuri, în ziarul
Argeº Expres din Curtea de Argeº.

Dl. Gheorghe Pãun, amfitrion la „Curtea lui Urmuz”
Serialul din ziar a fost dedicat lui Urmuz, trist-bizarul genial

nãscut la Curtea de Argeº, cu o operã de câteva zeci de pagini, dar
ce pagini!, care a avut – ºi încã are! – un impact uriaº asupra
literaturii române, ba chiar ºi asupra celei europene (Eugen Ionescu,
suprarealiºtii etc. ºi-l revendicã, adesea, ca un precursor. (…)

 Va fi mult vorba despre Urmuz în cele ce urmeazã, dar despre
subiecte privind „urmuzainismul lumii”, de la corectitudinea
politicã la manipulare, de la politichie la post-adevãr, de la
evenimente de pe alte paralele ºi meridiane la chestiuni mai de-
ale noastre, de pe Argeº. Sunt semnalate ºi un numãr de cãrþi
care meritã deschise”.

Ceea ce surprinde în aceastã a doua categorie de texte, cu alte
subiecte decât Urmuz, este, înainte de toate informaþia „la zi” a
autorului. Rãsfoind cãrþi primite din toate zãrile lumii, citind
reviste, navigând, cum se spune, pe Internet, dl. Gheorghe Pãun
este la curent cu tot ce se miºcã nu numai la noi, ci pe întreaga
planetã. ªi fiind atât de bine informat nu rãmâne „nemuritor ºi
rece” aproape la nimic. Îºi spune pãrerea, îºi devoaleazã credinþele
ºi judecãþile aproape colocvial. Citindu-l, nu poþi sã nu-i dai
dreptate, întrucât simþi numaidecât un soi de empatie, ai pe alocuri
senzaþia cã gândeºti ºi tu la fel, numai cã d-sa þi-a luat-o înainte.
Nimic nu poate fi mai frumos ºi mai dãtãtor de satisfacþii decât sã
te simþi ºi tu în asentimentul celui care þi-a adus, prin paginile lui,
un gând, o idee, un sentiment la care simþi cã subscrii
necondiþionat.

Dl. Gheorghe Pãun scrie cu aceeaºi degajare, cu aceeaºi
dezinvolturã ºi despre Uniunea Europeanã ºi despre cutare carte
inspiratã de Primul rãzboi mondial, despre uimitoarea limbã
românã, dar ºi despre corectitudinea ºi incorectitudinea politicã,
despre monumentele neîngrijite ale oraºului, dar ºi despre post-
adevãrul ºi mistificãrile din mass-media ºi nu numai.

Personaj mult umblat prin lume, autorul poartã pretutindeni în
inimã ºi în suflet ceea ce se numeºte „apa bãutã în copilãrie” ºi de
aceea nu e de mirare cã într-un loc întâlnim gânduri precum
urmãtoarele: „… am umblat mult prin lume, peste tot m-am simit
bine, dar peste tot m-am simþit strãin. Pe de o parte, mi-am dat
seama de asta chiar acolo, sufeream pentru cã nu auzeam
româneºte în jur. Pe de altã parte, îmi lipsea tot timpul ceva subtil
ºi esenþial, ºtiam acolo cã era vorba despre „sufletul locului”, de
la arhitecturã la copacii din jur, de la formele de relief la abundenþa
neonului – artificialului, de la culori la mirosuri, iar la una dintre
reveniri am avut o revelaþie: îmi lipseau pânã ºi gardurile de
ulucã de la þarã, acelea înºirate pe costiºe, în jurul grãdinilor,
nãpãdite de tufe de mãceº ºi de lemn câinesc, negre ulucile,
inegale, strâmbe uneori – dar atât de umane! Nicãieri în lume nu
veþi gãsi garduri de ulucã… Garduri de sârmã, electrice, ziduri
eventual sau garduri… deloc, garduri verzi, buxuºi fasonaþi „la
sfoarã”, pot fi de plastic ºi n-ar fi nicio diferenþã…

Inutil sã mai adaug cã nicãieri în lumea (în „lumea civilizatã”,
desigur…) nu veþi întâlni oi pe stradã…

De-asta spun: oameni buni, uitaþi graba de douã-trei minute,
lãsaþi-vã atraºi în poveste de turmele de oi pe care le întâlniþi pe
drumurile noastre cu un capãt la munte, cu un capãt în cer.
Bucuraþi-vã pur ºi simplu – ºi recitiþi Mioriþa… Nici nu vã daþi
seama ce ºansã avem, ce bogaþi suntem… Încã…”.

La sfârºitul lecturii am trãit sentimentul cã dl. Gheorghe Pãun a
fost amfitrionul meu la Curtea lui Urmuz ºi cã pe-ndelete, cu rãbdare
ºi înþelegere, cum stã bine unei gazde primitoare, m-a purtat prin
istorie ºi prin actualitate, prezentându-mi un întreg film al lumii de
azi, aºa cum, aidoma unui cameraman de film sau de televiziune, l-
a vãzut, l-a ascultat ºi l-a înþeles d-sa. Lucru mare ºi rar.

Poeta cu melancolii misionare
Alexandru CAZACU

Ca un bun exemplu de prevestire post eventum poate fi vãzut
volumul de versuri al scriitoarei ºi jurnalistei Daniela ªonticã
intitulat Iubita cu nume de profet, apãrut la Editura Tracus Arte
în anul 2014.

Cartea este un creuzet de amintiri ºi profeþii
din varii etape existenþiale ale poetei, iar
coordonata temporalã gliseazã din zona
copilãriei pânã în prezentul investigat discret,
folosindu-se atât acumulãrile specifice
parcurgerii unui drum, cât ºi mijloacele primei
vârste. Totul sub o permanentã, profundã, lipsitã
de stridenþã conºtiinþã creºtinã ce tuteleazã o
adevãratã mestiere di vivere asumatã în toate
piesele lirice propuse. Încã din primele pagini,
în chiar poezia care dã titlul volumului, eul
auctorial se prezintã ºi prezintã cititorului nivelul
de reflexie urmãrit: „Iar eu sunt Daniel/ ºi am
descãrnat aceste seminþe de vis/ într-o searã de
nisan/ am aruncat înþelesuri în grãdina
pãrãginitã/ la picioarele tale/ sub ochii tãi
nedormiþi de veac/ de dorul pãdurii în care
întrevezi dragostea ºi moartea/ cum stau la
taifas”.

Întoarcerea în lumea propriei copilãrii dã
prilejul redescoperirii unor senzaþii ºi stãri care
contribuie la înþelegerea de aici ºi acum a lumii:
„peste oceane vom cãlãtori/ ca peste bãlþile plânsului/ vom învinge
Nilul/ vom lupta cu stihiile/ vom salva bibliotecile de la incendiu/
.../ De pe strada mea îngustã/ aceastã iubire se vede foarte mare”
(Poveste de pe strada mea). Timpul trecut, ce uneori rãneºte,
este internalizat, vindecat ºi asumat tocmai cu ajutorul înþelegerii

primilor ani: „au venit iubirile din trecut/ s-au vindecat una câte
una/ din toate la un loc/ s-a nãscut o piatrã cu privirea blândã/ un

copil de pâine si vin:/ l-am mâncat/ l-am bãut/
ºi era bun./ ªi a rãmas cu mine pânã la sfârºit”
(Copilul bun).

J.P. Sartre spunea cã l’enfant pose le vrai
questions, iar versurile de mai jos parcã vin sã
completeze maxima scriitorului francez arãtând
cum copiii au mereu intuiþiile ºi trãirile marilor
sentimente: „Girafa, Heidi ºi alte fetiþe/ nu ºi-
au mai luat zborul spre tine/ pentru cã în surdina
de mãtase a câmpului/ cu grâu ºi maci/ am zis
sã mai rãmân o vreme cu trupa mea de artificii/
poate asistãm la minunea îngropãrii plânsului/
poate vom vedea cum rãsare cireºul copt/ ca sã
ne potolim cu el singurãtatea.” (Trupa mea de
artificii)

Pe douã componente centrale este sprijinitã
lirica eroticã a volumului. Prima este una
entuziastã, amintind de bucuriile mãrturisirii din
Cântarea Cântãrilor: „Pentru tine/ o sã-mi las
pãrul lung/ pânã la gleznele zornãitoare/ Dupã
asta o sã mã recunoºti/ ºi dupã rugãciunile
îngropate la rãdãcina mãceºilor/.../ din aceastã

vale/ unde visãm sã ne regãsim într-o zi:/ douã pãpuºi de lut
roºu/ care se iubesc de la facerea lumii” (Evã rãtãcitoare),
respectiv: „Aº mai vrea o trecere spre dimineaþã cu tine/ ºi sã te
numesc între muritori stãpân/.../ iar oamenii sã ne creadã
coborâtori pe sub apele lumii/ gata sã aducem fericirea pe unde

trecem” (Iar oamenii). A doua componentã þine de o demnã ºi
serenã acceptare a pierderii iubirii ori începutului acesteia. O
trãire elegantã în acel living after chiar dacã regretele vor dãinui
transfigurate în interogaþii atinse de „mãtasea frigului”: „Desenez
pridvoare mari din stejar/ ºi în ele o umbrã de femeie/þinând în
braþe flori presate/.../ În definitiv/ este femeia care aºteaptã/ sã-
i creascã deznãdejdii un trandafir din umãr” (Flori presate),
respectiv „Numãrasem zilele fãrã el/ ºi n-am mai dorit/ decât sã
ºtiu sã cânt / fado-ul stingher/ sã mã împrietenesc cu rechinii/
apoi sã devin exagerat de înaltã.” (Dorinþã) De remarcat la
acest capitol microscopicele piese dramatice „Scrisoare parizianã”
ºi „Nici o promisiune” care stau mãrturie unui trecut unde totul
„era o mare promisiune de fericire”.

Existã ºi o incursiune în socialul imediat prin care se pun în
luminã mari drame, chiar tragedii, ale celor mici, ale marginalilor,
victime directe sau colaterale ale nãucelii propriei noastre libertãþi
ºi mai ales a lipsei de solidaritate cunoscut fiind faptul cã virtutea
este rar recompensatã social. Un lãptar care „începe sã fie trist”
ºi încãrunþeºte, cãci nu mai este dorit de nimeni, deºi refrenul sãu
„are greutatea vrabiei care trece prin arºiþã ca o suliþã uºoarã”
ºi care „depune în fiecare sticlã un ban de aur ºi moare de
fiecare datã”. Poeþi ce pleacã repede dintre noi iar atunci
„catargele lumii se îndoaie ºi curg pe sub îngheþuri”. O liftierã
ce dispare ca un martor al unei lumi apuse, dar ºi „femeia cu
palma oglindã”, cerºetoare care este „rudã cu tot oraºul/ cu
pãmântul întreg/ fericiþi cei ce plâng”.

Daniela ªonticã reuºeºte cu acest volum sã realizeze ceea ce
puþini poeþi pot sau vor sã facã. Anume folosirea melancoliei,
introspecþiilor ºi a timpului interior, cu propriile sale dimensiuni,
pentru transformarea sensibilitãþii într-o terra mission prin
detaºarea calitativã de prejudecãþi seculare. Iar odatã cu aceasta
cuvintele ºi poezia formatã de ele devin subtil misionare,
indiferent de subiectul tratat liric. Este pariul câºtigat al acestei
cãrþi împreunã cu mesajul ei urban ºi sensibil în expresie care
aratã cum „Dumnezeu lucreazã încã la noi”.
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Neagu Udroiu

Puteau fi trei la numãr,precum
era moda timpului. De era sã
curgã totul ca pe roate, cum am
început ºcoala primarã la ºase
ani, la vârsta de 21, în condiþii
normale de temperaturã ºi
presiune aº fi terminat deja
facultatea! Pe urmã armata, apoi
însurãtoarea, copii. Cine poate
ºti ce se putea alege de unul ca
mine. Dar n-a fost sã fie...

Am întrerupt mersul la ºcoalã
dupã clasa a IV-a – un an –
plecatul la ºcoala de meserii a

strecurat încã un an de pauzã licealã,
iar mãsura de a prelungi cursurile cu o
clasã a dus totul în prelungiri. Mai exact
spus, s-a ajuns la cinci ani. Cât o
facultate socotitã. Dar nu am a mã
plânge de adaosul neprevãzut cu care
m-am pomenit pe cap.

Ar fi ceva de spus despre nefirescul
juxtapunerii acestor ani de liceu.
Începusem, cu dreptul, aº zice, la
Bolintinul din Vale, unde pãrea
convocat tot þinutul de Sud al þãrii. A trebuit sã termin clasa a
VIII-a la f.f. Speram sã reiau la seral la vreuna din ºcolile medii
din Capitalã. Ceea ce mi-a ieºit. Dar cam împiedicat. Þineam sã
ajung la un liceu de Centru. Gândul m-a purtat la „Nicolae
Bãlcescu”, fost ºi viitor Colegiul Naþional „Sf. Sava”. Secretarul
ºcolii noastre de la „Vulcan”, domnul Ghinescu, profesor de
Latinã de felul sãu, dascãl admirabil, s-a asociat acestui demers.
În primul rând, creând premizele, a eliberat o adeverinþã cã sunt
încadrat în strada Samuil Vulcan nr. 8, omiþând deliberat detaliul
cã sunt elev ºi nu amploaiat. Prin Ordin de ministru era interzis
sã urmezi douã ºcoli simultan. În al doilea rând a început dansul
telefoanelor. Cunoºtea bine un profesor de acolo. Acesta l-a
descurajat. De ce, nu ºtiu. Dar n-a descurajat: m-a luat de mânã
ºi am ajuns împreunã la directorul pentru secþia seralã de la
„Bãlcescu”. Dezamãgire: cu mine de faþã, acesta i-a explicat
toatã tãrãºenia: liceul fiind în centru avea cãutare de speriat. Nici
nu mai sunt locuri în bãnci, afirma cu toatã convingerea.

Am recalandrat de unul singur: am bãtut la poarta Liceului
Lazãr. Eram ca ºi înscris când secretara mi-a comunicat cã sunt
trecut în clasa a opta C. A noua, vreþi sã spuneþi, intervin eu

autoritar. M-am dumirit. Pânã atunci, liceu de fete fiind, „Lazãr”
nu primise bãieþi. Inaugurarea o fãcea anul ºcolar în curs (deja
început de câteva zile). N-a lipsit mult sã accept repetarea clasei.
M-a sfãtuit sã-mi vãd de drum. Mai sunt ºcoli medii în Bucureºti!
Pe scurt, mi-am vãzut de drum. Un drum care se termina la liceul
„ªincai”. Lãcaº cu faimã, dar situat mai spre marginea oraºului,
nu avea aceeaºi cãutare.

N-o sã mã credeþi: gândul îmi rãmãsese la „Bãlcescu”. Sã fi
fost de vinã ºi lecturile ºcolare? Oricum, toamna urmãtoare mã
gãsea, cu acte în regulã, în cataloagele liceului lipit de clãdirea
Ministerului Învãþãmântului. Aici voi susþine peste doi ani ºi
examenul de maturitate, BAC-ul de azi. Cu o pozã de ultimã orã
ataºatã la parbriz, îmi voi încerca norocul la Politehnicã.

Trec pe hârtie aceste notaþii din dragul de a-mi aminti, cu voce
tare, numele câtorva dascãli care mi-au modelat existenþa în
drumul spre „maturitate”. Despre domnul Carbarãu,
bolintineanul, vorbirãm nu o datã. El a rãmas acolo, în satul
dintre Argeº ºi Sabar. Aici am descoperit pe „doamna de românã”
– Demetra Sânzianu. ªcolitã în Apus, avea o culturã generalã
uimitoare. Cunoºtea italiana la perfecþie, explicaþie pentru uºurinþa
cu care opera în universul Renaºterii ºi ai idolilor sãi. Harul sãu
pedagogic se manifesta în fel ºi chip. Te convingea aproape cã în
unele privinþe ºtii lecþia mai bine decât þi-a predat-o. Mergea
când ºi când în vizitã la Mãrþiºor. Când poetul a primit Premiul
Herder, ne spunea cu glas conspirativ: „Urmeazã Nobel!” Sã
amintesc la capitolul dascãlilor de Românã pe profesorul Costea.
Ardelean locuind acum în Cotroceni. Se mãrturisea cu glas
tremurat: „Diktatul de la Viena m-a obligat sã-mi pãrãsesc Clujul
meu drag ºi sã ajung în acest Bucureºti unde numai acasã la mine
nu mã simt”. Fãcuse parte dintr-un larg colectiv de cercetãtori
care lucra la întocmirea unui dicþionar al limbii române. Avea
ceva din atitudinea tribunilor de la Blaj prin vocea timbratã, prin

„UNIVERSITÃÞILE MELE” (V)
Ani de liceu

þinutã, prin modulaþia cuvintelor în frazã.
La „Sava” fãcea carierã la acest capitol Nicolae Saftu. Faptul

cã modera un concurs pentru elevi, radiodifuzat, îl fãcea, odatã în
plus, ascultat ºi respectat. Cochetase în tinereþe prin redacþii ale
vremii, avea voce de scenã ºi comportament senioral. Înalt, cãlca
ritmic, privind mereu înainte la oarece depãrtare, ºtiindu-se
urmãrit. Ce note ai la Saftu? Te trezeai interpelat de cei ce încercau
sã-þi ºtie poziþia pe scara Richter. Un nume cu care defilam noi
când ieºeam în lume era C.I.Þ, pe numele sãu din catalog
Constantin Ionescu-Þiu. Dragostea pentru el era generatã de
logodna lui îndelungatã cu Gazeta matematicã – o revistã plinã de
ecuaþii ºi probleme ce aºteptau sã fie rezolvate. Cum fãceai un set
de cel puþin zece „rezolvãri”, erai îndrituit la gestul clasic: Pac la

„Rãzboiul!” Mai pe înþelesul tuturor, sã-þi trimiþi extemporalele
la redacþie, unde un juriu calificat te lua la puricat. Punct ochit,
punct lovit: reuºiþii se vedeau menþionaþi, cu nume ºi prenume la
rubrica de rezolvitori. Era pasul urmãtor celui comis de bravii
candidaþi la Olimpiadele tinerilor matematicieni, cu faze pe raion,
pe oraº, pe þarã. Intrai în rândul lumii... Dragostea noastrã pentru
ecuaþiile încifrate s-a bucurat de influenþa catalizatoare a domnului
Þiu. Alãturi am fost privilegiaþi la Fizicã prin prezenþa a doi aºi ai
pedalei. La început profesorul Mironescu, un dascãl masiv, distins,
cu voce baritonalã. L-a urmat, la despãrþirea nedoritã de domnia
sa de Ion Sãceanu, mai tânãr, înalt ºi el, uscãþiv ºi pasional în
priceperea de a decripta câte ceva din ascunziºurile fizicii, tot mai
încifrate ºi, prin aceasta, mai atrãgãtoare. La Istorie era doamna
Velichi, care conferea catedrei o eleganþã aparte. Soþul, nume
cunoscut în ºcoala bucureºteanã – era profesor la „ªincai”.

Sunt oaspeþi înrãdãcinaþi în memoria noastrã. Este contribuþia
anilor de liceu la expandarea cunoºtinþelor despre tot ce e în
lume. În Lumea apropiatã de noi, fireºte.

Consiliul Judeþean Teleorman ºi Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Teleorman, în parteneriat cu revistele: „Luceafãrul de
dimineaþã”, „Proza 21", „Neuma”, „Argeº”, „Bucureºtiul
literar ºi artistic”, „Mozaicul”, „Litere”, „Pro Saeculum”,
„Sud” ºi „Caligraf”, organizeazã Festivalul Naþional de
Literaturã „Marin Preda”, ediþia a XVII-a, ale cãrui
manifestãri finale urmeazã a se desfãºura în zilele de 15
ºi 16 octombrie 2020, la Alexandria ºi la Siliºtea-Gumeºti.

Festivalul îºi propune sã omagieze personalitatea
scriitorului Marin Preda, la împlinirea a 40 de ani de la
moarte, ºi sã promoveze prozatori de talent, care nu au
debutat în volum. În cadrul concursului de prozã scurtã,
organizat cu acest prilej, se acordã urmãtoarele premii:

– Premiul „Marin Preda” ºi Premiul Revistei
„Luceafãrul de dimineaþã” (în valoare de 1000 lei);

– Premiul I ºi Premiul Revistei „Proza 21" (în valoare
de 800 lei);

– Premiul I ºi Premiul Revistei „Neuma” (în valoare
de 800 lei);

– Premiul I ºi Premiul Revistei „Argeº” (în valoare
de 800 lei);

– Premiul al II-lea ºi Premiul Revistei „Bucureºtiul
literar ºi artistic” (în valoare de 700 lei);

– Premiul al II-lea ºi Premiul Revistei „Mozaicul”
(în valoare de 700 lei) ;

– Premiul al II-lea ºi Premiul Revistei „Litere” (în
valoare de 700 lei) ;

Festivalul Naþional de Literaturã
„Marin Preda”

Ediþia a XVII-a, 15 ºi 16 octombrie 2020

– Premiul al III-lea ºi Premiul Revistei „Pro
Saeculum” (în valoare de 600 lei);

– Premiul al III-lea ºi Premiul Revistei „Sud” (în
valoare de 600 lei) ;

– Premiul a III-lea ºi Premiul Revistei „Caligraf” (în
valoare de 600 lei).

Prozele scurte premiate vor fi incluse într-un volum,
ce va fi lansat în cadrul manifestãrilor finale ale
festivalului; de asemenea, vor fi publicate de revistele
partenere.

Concurenþii vor trimite 1-3 proze scurte pe suport de
hârtie, care nu pot depãºi 15 pagini în total, culese cu
font 12 (Normal, Times New Roman, 1.5 Space), în câte
10 (zece) exemplare, semnate cu un motto, acelaºi motto
figurând ºi pe un plic însoþitor, conþinând o fiºã cu datele
de identificare ale autorului: numele ºi prenumele, data
ºi localitatea naºterii, adresa poºtalã, adresa de e-mail ºi
numãrul de telefon mobil, precum ºi un CD cu textele
trimise, inscripþionat cu acelaºi motto.

Lucrãrile pentru concurs vor fi trimise, pânã la data
de 1 septembrie 2020, pe adresa: Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Teleorman, str. Ion Creangã, nr. 52-54, 140056 – mn.
Alexandria, jud. Teleorman, cu menþiunea „pentru
concurs”.

În funcþie de situaþia determinatã de criza Covid-19,
organizatorii pot sã aleagã varianta finalizãrii doar a
concursului de prozã scurtã, realizându-se jurizarea
lucrãrilor, acordarea premiilor ºi editarea caietului
premianþilor, procedurã care va fi comunicatã online. În
acest caz, laureaþii urmeazã sã primeascã diploma, suma
în bani ºi caietul premianþilor.
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UN ADMIRATOR AL LUI
NICOLAE CARTOJAN
Printre cei ce s-au bucurat de aprecierile istoricului

literar Nicolae Cartojan, putem aminti ºi pe teologul,
folcloristul, cercetãtorul de documente literare ºi
culturale Dumitru Furtunã (1890-1965), unul dintre
neobosiþii cãrturari.

Impresionat de cercetãrile sale în domeniul circulaþiei
unor celebre traduceri din literatura europeanã veche ºi
foarte veche, pe care Dumitru Furtunã le-a descoperit ºi
publicat în revista sa, Tudor Pamfilie, Nicolae Cartojan i
se adreseazã, cerându-i unele lãmuriri de ordin istoric ºi
filologic.

Învãþatul teolog ºi cãrturar nu ezitã sã dialogheze,
epistolar, cu profesorul ºi savantul de la Bucureºti, cãruia
îi oferã toate detaliile clarificãrii unor probleme deloc
accesibile.

Dumitru Furtunã, care poseda o imensã sumã de
lecturi, izbuteºte sã conteste ºi sã înlãture unele opinii
ale lui Leca Morariu în ceea ce priveºte circulaþia
poemelor homerice în spaþiul Bucovinei de odinioarã.

Adunã, selecteazã ºi trimite lui Nicolae Cartojan, care
era cea mai autorizatã instanþã ºtiinþificã, toate
informaþiile ºi datele necesare unei astfel de cercetãri de
istorie literarã.

Între cei doi cãrturari a existat o corespondenþã ºi o
colaborare ce se cuvin a fi cercetate ºi comentate cu o
anumitã rigoare ºi, fireºte, deferenþã.

*
Bãile Tekirghiol – Sat
Vila „Speranþa”, jud[eþul] Constanþa
20 iunie 1925
Prea onorate domnule Cartojan,

Sunt de câteva zile aici la bãi, unde mi-a sosit azi, de
Sf[inþii] Petru ºi Pavel, scrisoarea d[umnea]v[oastrã] din
23 iunie.

Nu e vorba de Iliada, ci traducerea mea e Odiseia, de
Odiseia a vorbit revista „Tudor Pamfile”.

Notaþi cã în „Glasul Bucovinei” (un numãr recent),
d[omnul] Leca Morariu vorbind pe larg despre articolul
meu, cunoscut de d[umnea]v[oastrã], pare cã nu e convins
deplin cã circula acest m[anu]s[cris] al Odiseiei prin
Bucovina, înclinând a susþine ceea ce a spus mai înainte,
cã adicã Rãzboiul Troadei1 a fost singurul Onir al
strãmoºilor noºtri.

Vã voi cita n[umã]rul acela din „Glasul Bucovinei”.
Îndatã ce mã duc acasã (pe la 27 iulie) vã trimit toate

amãnuntele dorite de d[umnea]v[oastrã] cu privire la
m[anu]s[cri]sul meu. Voi sili ºi cu copierea.

V-aº ruga când primiþi n[umã]rul nou din revista mea
„Tudor Pamfile”, faceþi-i vreo recenzie în „N[eamul]
Rom[ânesc]” sau „Convorbiri” spre a se cunoaºte pe ici
pe colo.

Cu dragoste aleasã, al d[umnea]v[oastrã] devotat,
Econ[om] D[umitru] Furtunã

Note
Originalul acestei epistole, inedite, se aflã în

biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din Bucureºti.

O EPISTOLÃ
NECUNOSCUTÃ A LUI

DIMITRIE
VÂRBÃNESCU

Biografia graficianului, desenatorului, pictorului ºi
publicistului Dimitrie Vârbãnescu (n. 5 octombrie 1908,
Giurgiu – m. 2 mai 1963, Paris) se impune a fi cercetatã
ºi studiatã spre a întregi portretul creator al unuia dintre
cei mai cunoscuþi artiºti avangardiºti.

Investigaþiile, de pânã acum, întreprinse de istoricul
Emil Pãunescu ºi publiciºtii Cãtãlin Davidescu, Elena
ªtefan ºi Ion Gaghii au adus contribuþii notabile privind
itinerarul biografic ºi artistic al acestui solitar.

Impresiile, evocãrile ºi aprecierile lui Eugen
Cernãtescu, un excelent cunoscãtor al operei lui Dimitrie
Vârbãnescu, contribuie, esenþial, la o situare justã a
creaþiei traducãtorului ºi pictorului de orientare
constructivistã.

Epistola ce se publicã acum, trimisã poetului ºi
publicistului Saºa Panã (1902-1981), a fost reprodusã,
doar în fotocopie, în arhicunoscuta sa carte de amintiri
ºi evocãri2.

Relevante ºi preþioase sunt informaþiile privitoare la
operele lui Urmuz ºi Jean Giono, prieten al unor scriitori
români ºi a cãrui creaþie a fost interpretatã ºi ilustratã
admirabil de Dimitrie Vârbãnescu.

Deºi succintã, aceastã epistolã deschide punþi de
cercetare în arhive ºi biblioteci franceze, publice ºi
particulare, unde se aflã, cu certitudine, ºi urme româneºti.

O astfel de cercetare, deloc comodã, ar reliefa prezenþa
creatorilor români într-o mare culturã europeanã.

*
GRAND CAFE GLACIER
Manosque
Manosque, 16 martie 1937

Stimate d[omnu]le Saºa Panã,

Am primit scrisoarea d[umneavoa]strã ºi, câteva zile
mai târziu, operele complete ale lui Urmuz3. Mã scuz, de
a nu vã fi rãspuns imediat, însã anumite condiþiuni (pentru
a nu le numi afaceri) m-au împiedicat.

Sunt la Manosque de câteva zile, unde proiectez
împreunã cu Jean Giono4, traducerea romanului Le
Chant du Monde5 în româneºte.

Pe de altã parte, vom scoate o ediþie a aceleiaºi cãrþi,
ilustratã de mine.

În ceea ce priveºte Urmuz, prietenii mei au fost aºa
de agreabil surprinºi, cã au proiectat o traducere completã
a operei sale. Vã voi þine la curent de aceasta.

Mã scuz de a nu vã putea scri[e] mai mult astãzi.
Veþi avea amãnunte în scrisoarea viitoare.
Dimitrie Vârbãnesco

Note
Originalul acestei epistole se aflã în biblioteca lui

Saºa Panã din Bucureºti.

DIMITRIE
BOLINTINEANU

ÎNTR-O RARISIMÃ
ANTOLOGIE

Antologiile literare s-au impus, cu ritmicitate ºi
pregnanþã, în secolele al XIX-lea ºi, mai ales, în al XX-
lea, graþie importanþei scriitorului ºi valorii estetice a
operei.

Iniþial antologiile erau elaborate de autorii în cauzã
sau de unii dintre cei mai buni cunoscãtori ai operei
integrale a scriitorului respectiv.

În literatura românã sunt câteva antologii
arhicunoscute, datorate lui Perpessicius, Ion Pillat,
Mircea Streinul, Zaharia Stancu, Vladimir Streinu ºi
altora.

Antologia la care ne referim astãzi a fost elaboratã de
un poet francez, Joseph Capéran, care a locuit câtva timp
în România ºi care a fost profund impresionat de

imaginile poetice existente în creaþia unor scriitori
paºoptiºti.

Antologia are ºi un titlu semnificativ, Les Franco-
Roumaines. Poésies d’Alecsandri, Bolintineanu, etc.
Traduites en vers français. Paris, Imprimerie
Typographique de E. Watelet, 1893, 43 pages.

Ea conþine zece poezii ale lui Vasile Alecsandri, patru
poezii ale lui Dimitrie Bolintineanu, una a lui Andrei
Mureºanu, precum ºi o odã, A la Roumanie, consacratã
aniversãrii Independenþei României.

Aceastã crestomaþie literarã, tipãritã la Paris, într-un
tiraj confidenþial, a devenit azi o raritate bibliofilicã.

Ea se deschide cu un cuvânt lãmuritor ce aparþine
cronicarului literar Clovis Hugues, în care îºi exprimã
ataºamentul ºi preþuirea faþã de literatura românã.

Aºadar, îl restitui, aici, în limba lui Voltaire, dar ºi în
cea a lui Mihai Eminescu.

E necesar sã precizez cã din opera poeticã a lui
Dimitrie Bolintineanu, Joseph Capéran reþine ºi traduce
poemele Ultima noapte a lui Mihai Viteazul, Mircea cel
Mare ºi ambasadorii, Mama lui ªtefan cel Mare ºi, în
fine, Daniel Sihastrul.

*
On a souvent comparé la poésie à une fleur. Elle en

est une, la plus belle entre toutes, avec cette supériorité
sur les autres fleurs qu’elle s’épanouit et chante à la fois.
Mais ce qu’on n’a pas assez dit, c’est qu’elle varie selon
les soleils et les climats, tantôt resplendissante de ciel,
tantôt voilée d’une brume légère, toujours ressemblante
à la terre où elle a poussé.

Certes, les poètes quel que soit le pays où ils sont
nés, n’ont pas d’autres fonctions que de refléter la nature
et d’exprimer la vie universelle. Les hommes sont tous
le même homme. Ils naissent, aiment, travaillent, luttent,
souffrent et meurent, sans que le sanglot de l’un fasse
oublier le sanglot de l’autre. Toutes les douleurs
fraternisent, tous les rires s’envolent de la même lèvre.
La croissance de l’être égalise tout, comme la mort. Pas
une larme qui ne soit toutes les larmes. Sous tous les
cieux et sur tous les sols, des berceaux s’ouvrent et des
tombes se referment. La rose et le papillon s’aiment
partout. Les poètes ont à peu près tout dit, quand ils ont
dit que la patrie est belle, que le soleil est bon et que
l’échange des âmes est doux. Il n’y a qu’un seul baiser.
Ce qui varie dans le chant des bardes, ce n’est ni la nature
ni la vie, c’est ce que j’appellerai la couleur locale du
Rêve et de l’Idée. Relisez la Bible: tout le Jourdain y
coule, tout le Thabor s’y dresse, tous les Cèdres du Liban
y tressaillent. C’est tout l’homme; mais c’est aussi toute
la Judée. Ouvrez l’œuvre de n’importe quel grand poète:
vous constaterez qu’elle est faite autant avec son génie
qu’avec le génie particulier de sa nation et de sa race.
Une Norwégienne d’Ibsen incarnera peut-être tout
l’amour; mais elle sera surtout l’amoureuse norwégienne.
Une tempête gronde dans Ossian; l’olivier tremble avec
toutes ses feuilles d’argent dans les poèmes de Frédéric
Mistral; toute la Roumanie est dans ces pages où mon
lyrique ami, le poète Joseph Capéran, a traduit quelques
poètes roumains avec un enthousiasme si pénétrant.

La lecture de ces vers éclatants d’originalité m’a
donné tout de suite une griserie de grand air dans les
montagnes. J’étais très haut, très haut, en des régions où
l’on se sent comme emporté sur la nuée, dans le battement
d’ailes des aigles. Puis je suis descendu, j’ai franchi des
plaines qui s’en allaient baiser le ciel, dans la profondeur
des horizons. Par moment, des cavaliers passaient, des
sabres luisaient au travers des broussailles, des drapeaux
claquaient au vent, des cris de guerre s’élevaient. C’était
la Roumanie qui m’était révélée par ses poètes.

Je remercie Capéran de s’être fait le loyal
intermédiaire de ces grands artistes entre leur pays et le
nôtre. Il a vécu au milieu du peuple roumain et il l’aime
bien, parce qu’il le connaît bien. Tout ce que nous savons,
nous autres, c’est que la Roumanie aussi aime bien la
France et que le jeune poète français a bien fait de nous
rapporter de là-bas la fleur bleue du souvenir, cueillie
sur les rives chantantes du Danube.

*
Adesea poezia a fost comparatã cu o floare. Ea este

într-adevãr una din aceste flori, cea mai frumoasã între
toate, având acea superioritate asupra celorlalte flori,
cãci ea înfloreºte ºi cântã în acelaºi timp.

Dar ce nu s-a spus încã este cã ea se schimbã dupã
soare ºi dupã climã, când strãlucitoare ca cerul, când
învãluitã de o ceaþã uºoarã, mereu asemãnãtoare
pãmântului în care a crescut.

Nicolae
Scurtu
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Desigur, oricare ar fi þara în care s-au nãscut, poeþii
nu au altã menire decât aceea de a reflecta natura ºi a
exprima viaþa universalã.

Oamenii sunt toþi la fel. Se nasc, iubesc, muncesc,
luptã, suferã ºi mor fãrã ca suspinul unuia sã facã uitat
suspinul celuilalt.

Toate durerile fraternizeazã, toate râsetele îºi iau
zborul de pe aceleaºi buze. Dezvoltarea fiinþei umane
egalizeazã totul, la fel ca moartea. Nici o lacrimã nu este
diferitã de celelalte.

Sub toate cerurile ºi pe toate solurile se deschid
leagãne ºi se închid morminte. Trandafirul ºi fluturele
sunt iubiþi peste tot.

Poeþii au spus aproape totul când au spus cã patria
este frumoasã, cã soarele este bun ºi cã schimbul dintre
suflete este duios.

Nu existã decât un singur sãrut. Ceea ce se schimbã
în cântecul barzilor nu este nici natura, nici viaþa, ci

1 Leca Morariu, Rãzboiul Troadei. Dupã Codicele Const. Popovici (1796). Cernãuþi, 107 pagini. (Cu ºapte cliºee, fragment amplificat din cursul universitar Pagini din literatura Bucovinei, reproducere
din „Glasul Bucovinei”, 6, 1923).
2 Nãscut în 02. Memorii – file de jurnal – evocãri, Bucureºti, Editura Minerva, 1973, fotocopia nr. 42 se aflã între paginile 496-497.
3 Urmuz. Bucureºti, 1930.
4 Jean Giono (1895–1970), prozator însemnat ºi bun prieten cu câþiva români, Ion Schintee ºi Constantin Ciopraga.
5 Jean Giono, Le Chant du Monde. Paris, Gallimard, 1934.

ceea ce eu aº numi culoarea localã a visului ºi a ideii.
Recitiþi Biblia, întreg Iordanul curge aici, tot Taborul

se înalþã aici, toþi Cedri Libanului tresar aici. Este Omul,
dar ºi toatã Iudeea.

Deschideþi opera oricãrui mare poet ºi veþi constata
cã opera sa este fãcutã atât de geniul sãu, cât ºi de geniul
particular al neamului sãu ºi al rasei sale.

Norvegiana lui Ibsen va încarna poate toatã
dragostea, dar ea va fi, mai ales, îndrãgostita norvegianã.

O mare furtunã în Ossian, mãslinul tremurã din toate
frunzele argintii în poemele lui Frédéric Mistral, toatã
România este în paginile în care prietenul meu liric,
poetul Joseph Capéran, a tradus câþiva poeþi români, cu
un entuziasm atât de impresionant.

Lectura acestor versuri, mustind de originalitate, mi-
a dat imediat ameþeala cerului puternic din munþi.

Mã aflam foarte sus, foarte sus, în þinuturi în care te
simþi purtat pe nori, în fâlfâirea aripilor vulturilor. Apoi
am coborât, am traversat câmpii care mergeau sã sãrute
cerul, în profunzimea orizonturilor. Din când în când

cavalerii treceau, sãbii scânteiau printre mãrãcini,
drapeluri fluturau în vânt, strigãte de rãzboi se ridicau.

Era România care-mi fusese revelatã de poeþii sãi.
Îi mulþumesc lui Capéran pentru faptul cã s-a fãcut

mijlocitorul loial al acestor mari artiºti în þara lor ºi a
noastrã.

El a trãit în mijlocul poporului român, îl iubeºte mult
pentru cã îl cunoaºte bine.

Tot ceea ce ºtim noi ceilalþi este cã România iubeºte
ºi ea Franþa ºi cã tânãrul poet francez ne-a adus de acolo
floarea albastrã a amintirii, culeasã pe malurile
cântãtoare ale Dunãrii.

CLOVIS HUGUES

Notã
Aceastã carte se aflã în biblioteca profesorului

Nicolae Scurtu din Bucureºti.

Scrisoare Nicolae Cartojan cãtre Dumitru  Furtuna
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Ioana-Ruxandra
Fruntelatã

De obicei, în satele
noastre, cercetãrile
etnologice de teren se fac
vara. Pentru cã, oricât de
binevoitoare ar fi gazdele
la care vrem sã tragem,
nu pot sã ardã o cãruþã de
lemne ca sã dezmorþeascã
pereþii îngheþaþi ai unei
camere nefolosite pe timp
de iarnã. Asta mi-a spus,

cândva, tanti Cornelia, o femeie din neamul înþelept ºi inteligent
al þãranilor liberi, când am vrut sã merg sã observ colindatul de
Crãciun la Mândra, un sat emblematic pentru Þara Fãgãraºului ºi
a Oltului: „Nu veniþi, doamnã, cã ard lemnele degeaba, tot nu se
încãlzeºte ºi vã îmbolnãviþi pe aici!”

Din acest motiv, deºi am avut ºansa de a participa de douã ori
la cercetãri ale colindatului „în direct” (în Vâlcea, în Þara Loviºtei
ºi în Cãlãraºi, pe malul braþului Borcea al Dunãrii), în majoritatea
cercetãrilor de teren pe care le-am realizat, am întrebat vara despre

obiceiurile de Crãciun.
Prin Vrancea sudicã, în lunca Siretului, la Vulturu, o comunã

formatã din cinci sate bine gospodãrite
ºi foarte interesante din punct de
vedere etnologic, pentru cã în fiecare
dintre ele se puteau identifica alte
tradiþii reprezentative, alte moºteniri ºi
alte imagini identitare, stãteam de vorbã
acum câþiva ani, în ziua sãrbãtorii
Adormirii Maicii Domnului, cu
domnul S. D., un purtãtor de
patrimoniu recunoscut în comunitate
pentru practicarea ºi transmiterea
colindatului de ceatã bãrbãteascã.
Pasionat de discuþie, domnul D. a
început sã ne exemplifice melodiile
colindelor locale, dar, auzindu-l
cântând, gazda la care ne aflam (chiar
primarul comunei Vulturu, domnul N.
P.) l-a avertizat „cã se umple de
buboaie”, confirmându-ne, astfel, cã
în localitate se cunoºtea ºi se respecta
interdicþia ritualã ce-i oprea pe oameni
de la interpretarea colindelor înainte
de Postul Crãciunului, pentru cã nu
îndeplineau condiþia de puritate ce le-
ar fi permis sã se apropie de textele
sacre.

Gândurile de mai sus au fost
provocate de aflarea mai multor
informaþii publice privind iniþierea, de cãtre un grup de 34 de
parlamentari de la PNL, PSD, PMP ºi minoritãþi, a proiectului

de lege referitor la „instituirea, în perioada 6-31 decembrie, a
zilelor colindului din România”. Conform acestui proiect, odatã
„instituite”: „Zilele colindului din România pot fi marcate de
cãtre autoritãþile administraþiei publice centrale ºi locale, de cãtre
societatea civilã, precum ºi de cãtre persoane fizice
sau juridice, prin organizarea de evenimente
educative, de voluntariat, cu caracter social. De
asemenea, consacrarea acestei perioade poate fi
fãcutã ºi prin participarea la orice astfel de
evenimente”.

În plus, „unitãþile de învãþãmânt, unitãþile de
cult, centrele comunitare ºi instituþiile culturale pot
participa la acþiuni de promovare a practicãrii
colindului, precum ºi de identificare ºi creare a
fondului de colinde”, iar în cazul aprobãrii
proiectului, Ministerul Culturii are la dispoziþie
60 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru „a
întocmi” „un calendar de evenimente pentru zilele
colindului din România”.

Cu alte cuvinte, conform acestui proiect, Zilele
colindului din România ar contribui
la aerul festiv al „lunii cadourilor”
prin alocarea unor resurse
(substanþiale, fãrã îndoialã) pentru organizarea, de
exemplu, a unui concert de muzicã uºoarã, a unei
curse de schi fond sau a unei tombole cu scop
caritabil, activitãþi educative, în care se pot implica
voluntari dedicaþi propãºirii societãþii. Totul,
desigur, sub semnul „neaoº” al „colindului”, ce
va patrona, în discursurile de ocazie, orice „acþiuni
de promovare” a „fondului de colinde” ce va fi nu
numai „identificat”, ci chiar „creat” în entuziasmul
colectiv (care fond?; al cui, când ar trebui sã se
ºtie bine, la nivelul unor diriguitori ai culturii
naþionale, cât de conservatoare ºi contextualizate
local sunt repertoriile de cântece rituale?).

Vorba internautului Alexandru Puiu: „În cazul
în care ai mers cu colindul toatã viaþa în aceeaºi zi,
la fel ºi pãrinþii, bunicii sau strãbunicii tãi, sã ºtii
cã ai fãcut-o prost. Nu e normal sã mergi cu
colindul în seara de Ajun, când vine Moº Crãciun,
doar în acele câteva ore stabilite de sute de ani.
Conform particularitãþilor unui nou proiect care a
trecut marþi de Comisia pentru culturã, arte ºi
mijloace de informare în masã, perioada colindelor
va fi alta” (https://playtech.ro/2020/zilele-
colindului-din-romania-legiferate-ce-inseamna-

noua-sarbatoare-nationala-si-cum-te-afecteaza/, data accesãrii: 20
iulie, 2020).

Din pãcate, spre stupefacþia noastrã, ceea ce un om fãrã
pregãtire de specialitate a vãzut imediat, Comisia pentru culturã,

Un colind... în plinã varã

Ioan Bocºa (coord.) 2003 Colinde româneºti, ordonare, clasificare:
Ileana Szenik, transcrieri: Corneliu Bogariu, Adela Þârc, Alina Stan,
Florentina Criºan, Petriºor Bruzan, redactare muzicalã ºi
tehnoredactare: Áron Fazakas, Ileana Szenik, redactare texte ºi
copertã: Ciprian Mizgan-Danciu, Editura Media Musica a Academiei
de Muzicã „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, 2 vol (fotografie din
domeniul public).

Purtãtorul de patrimoniu Stan Dima din Vulturu, jud. Vrancea, discutã
cu cercetãtorul Eugen Þepeº-Stroia despre colindatul de ceatã
bãrbãteascã, în anul 2016. Foto: Ioana Fruntelatã (cercetare finanþatã
de Centrul Cultural Vrancea).

artã ºi mijloace de informare în masã a Camerei Deputaþilor,
care, printre altele, are ºi misiunea nobilã de a proteja patrimoniul
cultural naþional (http://www.cdep.ro/pls/parlam/
structura2015.co?idl=1&idc=10, data ultimei accesãri: 20 iulie,

2020), a ignorat, aprobând proiectul de lege în ziua de 26 mai
a.c., cu zece voturi pentru ºi douã (totuºi) abþineri.

De curiozitate, am rãsfoit Procesul verbal (public) în care s-a
consfinþit „instituirea zilelor colindului din România” (http://
www.cdep.ro/comisii/cultura/pdf/2020/pv052526.pdf, data
ultimei accesãri: 20 iulie, 2020). În acest document, citim cã,
iatã, un domn deputat, Iulian Bulai, „a menþionat faptul cã cea
mai importantã lucrare pe tema colindului românesc este cea a
domnului Ovidiu Trifan, care nu a avut nevoie de reglementãri
legale”. Aºadar, a avut cineva ºi o rezervã cu privire la „instituirea”
prin lege a unei sãrbãtori vechi cât lumea româneascã. A simþit
cineva o înfiorare, chiar în necunoºtinþã de cauzã, pentru cã,
oricât de respectabil este domnul profesor Ovidiu Trifan, niciun
etnolog n-a auzit de dânsul. A auzit, în schimb, de Athanasie M.
Marienescu, de G. Dem. Teodorescu, de Bela Bartok, de
Constantin Brãiloiu, de George Breazul, de Traian Herseni, de
Petru Caraman, de Ovidiu Bârlea, de Nicolae Bãieºu, de Monica
Brãtulescu, de Sabina Ispas, de Ilie Moise, de Iosif Herþea ºi nu
în ultimul rând, de Ioan Bocºa, a cãrui monumentalã lucrare,
Colinde româneºti, propunând o tipologie muzicalã a genului
inspiratã dintr-o colaborare cu Ileana Szenik, a primit premiul
„Ciprian Porumbescu” al Academiei Române în anul 2005. Cu
atâtea surse documentare de prim rang la îndemânã ºi cu o Comisie
naþionalã pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial la
Ministerul Culturii, pare incredibil cã acest patrimoniu este total
ignorat de cei care s-au angajat sã-l apere.

Desigur, mai ales pentru cã unii dintre noi am
participat la înscrierea dosarului de candidaturã al
„Colindatului de ceatã bãrbãteascã din România ºi
Republica Moldova” pe Lista reprezentativã a
patrimoniului cultural imaterial a UNESCO (a se
vedea: https://ich.unesco.org/en/RL/mens-group-
colindat-christmas-time-ritual-00865), am
reacþionat, am vrut sã oprim aberaþia, am redactat
mai multe texte cãtre „forurile” conducãtoare,
încercând sã le explicãm, în cuvinte cât mai simple
ºi la obiect, cã a transforma un complex festiv ritual
ca acela calendaristic hibernal într-o sãrbãtoare de
stat cu un conþinut atât de vag încât devine suspect
e ca ºi cum ai mâzgãli cu o culoare groasã un cer
pictat de Aman, distrugând pentru totdeauna
fineþea, nuanþele ºi negrãita bogãþie a unei culturi
ce s-a pãstrat, de bine de rãu, pânã în zilele noastre.

Aºa cum, din pãcate, ne-am obiºnuit la noi în
politicã, nu am avut niciun succes. Legea merge
înainte ºi o sã ne trezim, curând, ca în bancul despre
poporul care sãrbãtorea o tradiþie importantã la o
anumitã datã, într-un anumit loc ºi într-un fel
anume. Cu timpul, însã, oamenii au uitat când, unde,
cum ºi chiar ce sãrbãtoreau. ªi o vreme ºi-au mai
amintit, confuz, doar cã sãrbãtoreau (cândva,
undeva, cumva)... ceva.

Curând, vom sãrbãtori ºi noi – de ce nu, cã doar
e mai cald ºi mai „distractiv” decât iarna – un colind...

în plinã varã.

Fotografie a colindãtorilor din Mândra, jud. Braºov (ceata din 2005-2006), alãturi de
prietenele lor. Foto dupã foto: Claudia Nistor (cercetare finanþatã de Muzeul de Etnografie
din Braºov ºi Administraþia Fondului Cultural Naþional).
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La sfârºitul celui de al Doilea Rãzboi Mondial, Franþa încã
mai deþinea colonii ºi teritorii aflate sub mandat în Asia (Vietnam,
Laos, Cambodgia), în Orientul Apropiat (Siria, Liban, Maroc,
Tunisia, Algeria), în Africa sub-saharianã (Ciad, Congo-
Brazzaville, Dahomei, Gabon, Coasta de Fildeº, Republica
Malgaºã, Mauritania, Niger, Senegal, Volta Superioarã, Guineea),
ceea ce reprezenta o suprafaþã de 15 ori mai mare decât a metropolei.

Între 1947-1950, Franþa s-a încurcat în Indochina într-un
conflict care nu putea fi susþinut de o economie ce nu-ºi recãpãtase
încã întreaga vigoare, botezat chiar de francezi ,,sale de guerre”,
rãzboi murdar. Evident, o astfel de aventurã nu putea sã se termine
decât catastrofal. Ceea ce s-a ºi întâmplat prin dezastrul de la
Dien-Bien-Phu ºi prin acordurile de la Geneva din 1954. Este
uimitoare opacitatea Parisului ºi pe un alt plan: înfrângerea Italiei
fasciste ºi a Germaniei naziste condusese, între altele, la
incriminarea colonialismului. Lumea nu mai era în rãzboi,
pericolele veneau acum de la instabilitatea ordinii mondiale, de la
apariþia blocurilor militare-ideologice, ºi de la radicalizarea
miºcãrilor de independenþã din colonii în bunã parte susþinute
politic de Moscova. ,,Decolonizarea avea sã fie una dintre
trãsãturile definitorii ale primelor decenii postbelice, Istoriceºte,

ea continua procesul început în secolul XVIII, în decursul cãruia
numeroase popoare îºi constituiserã state proprii. O etapã distinctã
a acestui proces o reprezentase perioada interbelicã din secolul
XX, când, în lumina principiului naþionalitãþilor, dupã prãbuºirea
imperiilor otoman, habsburgic ºi þarist, pe harta politicã a Europei
apãruserã o serie de state noi. Decolonizarea postbelicã va privi
îndeosebi popoarele din Asia ºi Africa. La sfârºitul celui de-al
Doilea Rãzboi Mondial, principalele puteri coloniale erau Marea
Britanie, Franþa, Olanda, Italia, Belgia, Portugalia. Deºi regimul
colonial, inclusiv în forma teritoriilor aflate sub mandat, instituitã
dupã Conferinþa de pace de la Paris, era perimat din punct de
vedere istoric, acest adevãr se va impune greu. Poate cã cel mai
important semn cã vremea sistemului colonial trecuse îl constituia
faptul cã cele douã state care ieºeau din rãzboi cu statut de
superputeri, Statele Unite ºi URSS, se opuneau menþinerii acestui
sistem” (Constantin Vlad, Diplomaþia secolului XX, Fundaþia
Europeanã Titulescu, Bucureºti, 2006) Numai cã imperiile nu
cedeazã la masa verde puterea. Forþa tradiþiei imperiale era încã
foarte puternicã în secolul tuturor posibilitãþilor, cum a fost
considerat cel de al XX-lea. Libertãþile fundamentale la
independenþã, la cugetare liberã, la asociere etc., erau reprimate
de metropole prin rãzboi. Dreptul popoarelor de a dispune singure
de propria soartã, literã moartã în multe tratate, dacã nu în toate,
fusese reglementat în Carta de la San Francisco, biblia ONU, iar

Decolonizarea, dificila vreme
a decontului

odatã cu aceasta, procesul decolonizãrii, având un suport juridic
ºi politic, nu mai putea fi oprit.

Nici Charles de Gaulle nu s-a împãcat uºor cu ideea pierderii
coloniilor; în 1945 trimisese trupe franceze în Indochina. El este
cel care a dat ordin sã fie înãbuºite miºcãrile de rãzvrãtire izbucnite
în unele dintre coloniile franceze africane. Instalarea ca preºedinte
al Franþei, în 1958, îl gãseºte ca un aprig apãrãtor al Africii
franceze. Dar, dacã chiar ºi prin ONU fusese gãsit tertipul de a
mai conserva influenþa în unele colonii prin trecerea acestora sub
mandatul metropolei, de ce sã nu se gãseascã ºi alte formule de
supravieþuire? Parisul a inventat pentru uz intern Uniunea
francezã, denumire a coloniilor africane. Ideea se va prãbuºi cu
toatã abilitatea francezilor de a susþine teoretic o iniþiativã politicã.
Autodeterminarea, pas important spre independenþã, va deveni
un subiect fierbinte în relaþiile coloniilor franceze cu metropola.
În cãutare de soluþii salvatoare, scopul acestei formule era greu
de definit. Elita africanã instruitã la Paris este sedusã de idee,
numai cã încã nu fãcea distincþie între autodeterminare ºi
independenþã. Félix Houphouët-Boigny, intelectual ºcolit la Paris,
se opune desprinderii Coastei de Fildeº de administraþia de la
Paris, Léopold Sédar Sengor militeazã pentru un statut de semi-

dependenþã a Senegalului, iar Sékou Touré refuzã pentru Guineea
francezã orice formulã alternativã la independenþã.

Decolonizarea presupunea a continua în viaþa internaþionalã
ideea wilsonianã a statului naþional. Fãrã sã fi fost depãºite complet
efectele reglementãrii pãcii cu Germania – Rãzboiul Rece devenise
o nouã realitate – miºcãrile de independenþã au fost duse în numele
idealului de autonomie ºi de unitate al locuitorilor care comunicã
în aceeaºi limbã, au aceleaºi tradiþii culturale ºi civilizatoare. Statul
naþional, ca pãstrãtor al acestor valori, devine duºmanul imperiului
colonial. Aici gãsim primul substrat ºi primul mobil al criticii
naþionalismului. Mobilul acestei condamnãri în condiþiile
decolonizãrii este în primul rând economic. Condamnarea social-
naþionalismului german ºi a democrat-naþionalismului sovietic are
raþiuni politice ºi ideologice. Lumea ieºitã din înþelegerile marilor
puteri învingãtoare în Al Doilea Rãzboi Mondial nu este idealã în
primul rând pentru cã jumãtate din Europa a fost abandonatã Uniunii
Sovietice. În al doilea rând, pentru cã imperiile coloniale rezistaserã
destul de bine la noua împãrþire. Probabil cã preþul acesteia se
regãseºte în contul trãdãrii est-europenilor. Dacã în lagãrul sovietic
nu se întrezãreau ºanse de eliberare, spargerea imperiilor coloniale
era previzibilã ºi apropiatã.

La 18 aprilie 1955, Indonezia gãzduieºte, la Bandung, Conferinþa
statelor independente din Asia ºi Africa, la care participã 29 de state.
Acum apar pe scena internaþionalã lideri noi: premierii indonezian
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George Apostoiu

Sukarno, chinez, Chiu En-lai, egiptean, Nasser ºi indian, Nehru.
,,Importanþa conferinþei de la Bandung are mai ales o valoare
simbolicã: ea marcheazã o etapã în trezirea popoarelor coloniale,
afirmarea dreptului lor la independenþã ºi revendicarea acestuia de
cãtre cei care nu ºi-l dobândiserã încã”. (Constantin Vlad, op. cit.)
Se nãºtea ,,lumea a treia”, cea care va opta, treptat ºi neomogen,
pentru nealiniere, neutralitate, pentru zone denuclearizate.

Imperiul colonial francez nu avea cum sã scape procesului
decolonizãrii. În Franþa, guvernul Mendès France este cel care
începe pregãtirile pentru acordarea independenþei unora dintre
colonii. Succesorul lui, Gaston Defferre, adoptã în 1956 o ,,lege-
cadru” prin care li se acordã autonomie coloniilor din Africa.
Autonomie, nu independenþa, ceea ce nemulþumeºte pe
Independentiºti. În Madagascar, Tunisia, Maroc izbucnesc
revolte care, deocamdatã sunt reprimate militar. Franþa
înregistreazã în Indochina primul mare dezastru în rãzboaiele
coloniale, la Dien Bien Phu (7 mai 1954). De unde sã înceapã
dezangajarea având în vedere conservarea unui profit, totuºi?

În Memorii de rãzboi, de Gaulle scria cã ,,cheia acþiunii este
Canalul de Suez”. În Camera Comunelor, Churchill declara cã
Franþa va putea pãstra Siria pe care o avea înainte de rãzboi.

Declaraþiile trebuie puse în legãturã cu intenþia preºedintelui
egiptean Nasser de a naþionaliza Canalul de Suez. Uniunea
Sovieticã, atunci condusã de Hruºciov, cere ultimativ Marii
Britanii, Franþei ºi Israelului sã înceteze agresiunea împotriva
Egiptului. Consiliul de Securitate ia în dezbatere problema
rãzboiului pentru Suez. Londra sesizeazã pericolele ºi gãzduieºte
o conferinþã internaþionalã pentru aplanarea conflictului. Parisul
ºi Londra se consultã cu Tel-Aviv-ul într-o formulã mai puþin
ortodoxã. La 16 octombrie (1956) premierii britanic Eden ºi
francez Mollet convin cu israelienii o strategie de urmat ºi la
sfârºitul lui octombrie forþele aeriene franco-britanice încep
bombardarea Egiptului. Armata egipteanã scufundã vasele aflate
în Suez. Eden va cãdea în dizgraþia Washingtonului ºi îºi va da
demisia. La fel ºi Guy Mollet. Franþa iese ºifonatã ºi din rãzboiul
pentru Canalul de Suez. Americanii evaluaserã corect pericolul
produs de blocada Suezului: ,,Cu orice preþ, declarã preºedintele
Eisenhower, trebuie prevenit ca sovieticii sã punã mâna pe poziþia
de lider mondial printr-o falsã, dar convingãtoare grijã arãtatã
naþiunilor mici. Întrucât Asia ºi Africa, aproape în mod unanim
urãsc una sau alta dintre cele trei naþiuni: Marea Britanie, Franþa
ºi Israelul, sovieticii au nevoie doar sã propunã o pedepsire
severã ºi imediatã a celor trei spre a avea de partea lor cele douã
continente.” (Constantin Vlad, op. cit.)

Colonialismul nu s-a fãcut în muzica îngerilor.

Niciodatã acceptatã cu înþelegere de cãtre metropole, discuþiile despre colonialism izbucnesc din când în când. Ocazional ºi ipocrit. La urma-urmei,
de ce ar trebui trecute cu vederea crimele colonialismului? Ele s-au tradus prin privare de libertate individualã ºi de grup, sclavagism, împilare, atentat
la identitate culturalã, religioasã sau politicã ºi, nu în ultimul rând, crime împotriva umanitãþii. Recent, cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la „transferul”
unei þãri, Congo, din proprietatea regelui Leopold, în cea a guvernului belgian, actualul rege al  Belgiei, Philippe, a prezentat „regrete profunde”
poporului congolez, nu însã ºi scuze. Nu ºtiu ce ar fi însemnat scuzele pentru un popor exterminat pe plantaþiile de cauciuc. Mai nimic. Dar, mãcar sã se
fi conformat modei prin care crimele unor regimuri politice sunt trecute în istorie prin vorbe, nu prin condamnare. Parlamentul belgian are de gând sã
constituie o comisie de anchetã pentru recunoaºterea responsabilitãþii complete a statului în chestiunea crimelor colonialismului. Nu ar fi rãu sã aflãm
adevãrul.

Redau mai la vale, o sintezã a capitolului despre colonialism din volumul „Charles de Gaulle,. Monarhul celei de a V-a Republici”.

Coloniile franceze în secolul XX
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Avangarda de la „A la Z”
(urmare din pagina 1)

enunþatã: „Voinþa noastrã categoricã de a smulge poezia din cercul
îngust al iniþiaþilor”.

A scrie numai pentru iniþiaþi reprezintã „blazonul râios ºi
refugiul de neputinþã al tuturor poeþilor noºtri din ultima vreme
[...] noi vrem sã facem o poezie pentru toþi oamenii, pentru miile
de oameni”. Pentru aceasta, semnatarii manifestului sublinieazã
„efortul uriaº care sã o apropie de estetica elementarã a vieþii” ºi
mai departe se accentueazã: „poezia sã devinã elementarã în sensul
în care apa ºi pâinea sunt elementare, se va petrece o reîntoarcere
epocalã a poeziei la viaþã. Atunci toþi oamenii vor avea dreptul la
pâine ºi la poezie”.

Ultimele rânduri din manifest se constituie într-o idee-crez
care se ridicã împotriva poeziei din acel moment, „egoistã ºi
falsã”, dupã care se afirmã începutul unei scrieri a „poeziei
adevãrate, o poezie care sã poatã fi cititã de o sutã de mii de
oameni”. Pe scurt, un manifest militant, în cel mai profund sens
al cuvântului.

Dacã în primul numãr, din decembrie 1933, încã de pe prima
paginã gãsim un astfel de material de forþã, ne putem gândi
imediat ce va fi urmat în urmãtoarele numere.

Din pãcate, a fost singurul numãr apãrut, dintr-o lungã listã,
doritã de toatã lumea, proiectul fiind generos dacã luãm în seamã
anunþul abonamentului anual...

Geo Bogza avea o experienþã editorialã de redactor ºef,
publicând în noiembrie 1927 primul numãr din „Urmuz”, însoþit
de alte patru numere pânã în iunie 1928. Un al ºaselea numãr a
rãmas în proiect, stând martor într-un caiet dintr-o colecþie aflatã
în strãinãtate.

Numerele 3, 4, 5 din „Urmuz” au avut câte un supliment sub
forma unui ºtraif colorat (cãrãmiziu, galben, bleu) cu teme
incendiare, amprentã tip Geo, de asemenea fiecare numãr era
anticipat de un afiº, ceea ce în cazul revistelor noastre avangardiste
nu s-a întâmplat decât în cazul revistei „UNU”.

Animat de cele mai bune intenþii, Bogza s-a aventurat în
afacerea tipãririi acestei reviste bazându-se pe modesta afacere a
sifonãriei din Buºtenari, dar situaþia economico-politico-socialã
avea sã se înrãutãþeascã brusc dupã greva ceferiºtilor ºi petroliºtilor
din februarie 1933, asasinarea pe peronul gãrii din Sinaia a
primului ministru I.G. Duca, accentuarea „curbelor de sacrificiu”,
toate acestea lovind în nivelul de trai al populaþiei, arta ºi cultura
intrând în mare suferinþã pecuniarã. În plus, la „Viaþa imediatã”
au început lupte intestine. În sprijinul acestui amãnunt, deloc de
neglijat, avem mãrturia lui Saºa Panã, atent observator,
participant, memorialist al momentului, care la pagina 443 din
„Nãscut în 02" (Editura Minerva, Bucureºti, 1973) redã
rezumatul reuniunii la care au participat Maxy, Radu Popescu,
Bogza, foºti algiºti ºi în echipa „Bluzelor albastre”, în care
„algiºtii” ºi mai ales ºeful redactor al „Vieþii imediate” nu a putut
sã-ºi clarifice atitudinea. Chiar între Bogza ºi emulii sãi s-a încins
o discuþie în contradictoriu, drept pentru care Bogza a cerut un
rãgaz de o sãptãmânã. El a fost dezavuat de o parte din colaboratori
(Paul Pãun, Baranga), care s-au dezis de activitatea lui. Se pare
cã „Viaþa imediatã” a sucombat chiar la naºtere.

Interesant, în 3 decembrie (v. Panã, p. 439) autorul jurnalului
„Nãscut în 02" aminteºte cã lui Ion Cãlugãru „Nu i-a plãcut
primul numãr al Vieþii imediate, revista moºitã sub obroc de
Bogza”. Existã, deci, o banderolã? Nu este cunoscut astãzi acest
accesoriu întâlnit la avangardistele publicaþii româneºti
(„Sadismul adevãrului”, „Poemul invectivã”, „Plãmânul sãlbatec”
º.a.).

Dupã cum se poate observa, existau dizarmonii, uneori abrupte,
în rândul avangardiºtilor, deºi la exterior pãrea totul învãluit în
armonice superioare. Aºa se întâmplã, însã, în viaþa imediatã...

Sã cercetãm celelalte pagini ale publicaþiei.
În paginile în oglindã, doi ºi trei, poezie, multã poezie.
În pagina a doua poezie europeanã, în cea de-a treia, poeþii

noºtri ºi creaþiile lor.
Cea de-a doua paginã are în capul listei, sub frontispiciul

„Durerea unui poet suedez”, pe Par Lagerquist, din care citãm
câteva versuri din finalul poeziei „Cântec funebru”:

„Acum s-a sfârºit. Acum ai murit
Iubeam picioarele tale mari. ªi mâinile tale le iubeam.
Acum ele au murit. Acum nu mai e nimic.
Eu trebuie sã-mi continui drumul aici pe pãmânt,
sã merg.
Tu ai murit
Acum nu mai e nimic.

Ai murit.
Acum nu mai e nimic în toatã lumea.”
Un alt subtitlu: „Tristeþea unui poet polonez”, Julian

Tuwim, cu poezia „Melancolia celor ºezând pe lângã zid”,
din care spicuim:

„Ei sunt sfinþi cu toate cã dorm pe lângã ziduri
Cu toate cã nu o ºtiu; eu o ºtiu.”
Pe aceastã paginã existã ºi un desen al lui S. Perahim:

„Sãraci cântând la casã bogatã”.
Periplul poetic european continuã cu francezul Pierre

Morhange. Din poezia „Duminicã” am ales fragmentul:
„Iar acum când nu mai am de lucru
când uzina e rece ºi rugineºte
fiecare zi e o duminicã
urãsc fiecare zi
ºi vreau sã dorm
iubesc numai somnul.”
Ca ºi anterioarele poezii, cea a poetului rus Gastiev,

„Rãdãcina noastrã este în fier”, traducerea paginii aparþine
lui Petre Malcoci. Este un spirit încins, total opus precedentei
creaþii franceze:

„Cer cuvântul camarazi, cer cuvântul
ecoul de fier îmi acoperã vocea, uzina tremurã de
nerãbdare
iar eu mã ridic mereu mai sus, sunt acum la înãlþimea
furnalelor
dar nu ca sã spun o poveste, sau ca sã þin un discurs
ci pentru strigãtul meu de fier
pentru strigãtul meu de îndemn la luptã.”
Pe cea de-a treia paginã poezie algistã, în final cu redactorul

ºef, dar ºi un nume necunoscut, Mihai Moga. Deocamdatã
nu ºtiu cine este personajul. Poate fi un pseudonim sau poate

un autor care a pãrãsit rapid arta scrisului, dar în acest caz l-ar fi
publicat Geo?

Acest Moga are trei poezii: „Sunt oameni cu ochi tulburi”,
„Fiecare bulã fiecare floare”, „Va rãsãri groaza”. Ultima dintre
aceste creaþii poetice debuteazã ºi se încheie cu acelaºi îndemn:

„Cineva a vorbit popoarelor:
ascuþiþi-vã dinþii popoarelor,
cuþitele voastre pentru tãiat berbeci vor tãia de azi înainte
carne de oameni
[...]
ascuþiþi-vã dinþii ºi râdeþi popoare
fiindcã numai râsul vã mai þine dinþii;
fiii îºi vor întrece pãrinþii
fiii vor fi mai tari ºi mai câini
ascuþiþi-vã dinþii, popoare!’
Un mesaj cât se poate de actual astãzi, când existã atâtea

învrãjbiri între naþii, apãrute în cele mai diverse zone ale globului,
amplificând tensiunea între oameni, religii, rase, concepþii, moduri
de viaþã.

Paul Pãun este prezent cu „Poem de dimineaþã” ºi „Voi oameni
picãturi de otravã”. Din care citãm finalul:

„O sã vã prindã odatã dimineaþa
Spãlaþi de un somn adevãrat, uºor ca aerul
(a cãrui virtute de uºurare, de limpezire, n-aþi preþuit-o)
Sau la sfârºitul acestei nopþi
încurcatã între rochiile lungi
între serpentinele vechi ºi mucuri de þigãri ºi fire de pãianjen
îngroziþi de priveliºtea cu câmpuri noi, cu fier ºi cu soare
apãrutã ca un stãpân
o sã gãsiþi o râpã seacã, o mare
sau propria voastrã picãturã de otravã?”
Gazda, Geo, se înscrie în josul paginii a treia cu „Poemul

servitorului Teofil”:
„Ferestrele camerii mele de la mansardã sunt
totdeauna deschise
[...]
Teofil, aud atunci prin ferestrele deschise, Teofil
Vino repede cu peria sã mã ºtergi pe pantofi
[...]
Teofil sã încui poarta devreme, sã duci cãþeaua la plimbare.
[...]
Teofil sã pui apã la flori, Teofil sã mãturi
mai bine
ºi vocea lui, a imbecilului, n-am auzit-o
niciodatã.”
Un maestru al algelor, trecut pe afiº – dar nu am vorbit nimic

despre afiº, din pãcate –, este Gherasim Luca.
„Viaþa imediatã” are afiº! Bogza a fost grijuliu cu reclama,

deºi afiºul a costat (tipografia ºi hârtia), a trebuit rãspândit, lipit
pe ziduri, garduri, ceea ce mai costa ceva, iar puse clandestin, era
de furcã cu ele, trebuiau lipite noaptea, ba mai era nevoie de
„cinstit” vreun vardist. Sã nu uitãm cã „Integral”, „Punct”, nu au
niciun afiº, „Contimporanul” are doar un afiº, „75HP” – zero
afiºe. Cel mai mult s-a preocupat Panã, la 51 de numere, circa 46

de afiºe identificate pânã în prezent.
În revista „Sud” vom reproduce singurul exemplar cunoscut,

provenit din arhiva Bogza, având dimensiunile de 51,5x42 cm,
pe un fond cãramiziu, cu un sumar exact al publicaþiei.

Gherasim Luca, în „Tragedii care vor trebui sã se întâmple”
afirmã cu tãrie:

„Sunt liber
ºi pot observa cu deosebitã atenþie lucrurile care mã înconjoarã
[...]
poeþii de azi, poeþii cu degete tremurãtoare ca niºte
plopi ºi scurte ca niºte gloanþe
au fiecare acasã câte un gât alb de femeie care
trebuie asasinat
[...]
poeþii de azi cu degete tremurãtoare ca niºte
plopi ºi scurte ca niºte gloanþe
poeþii cu pietre de toate mãrimile prin toate buzunarele
trebuie sã ºtie cã singura greutate e spargerea primei
vitrine întâlnite pe marile bulevarde
fiindcã toate celelalte se sparg de la sine
dupã cum e de ajuns sã stingi o singurã stea ca
pe urmã celelalte stele sã se stingã de la sine.”
Autorul „Lupului vãzut printr-o lupã” mai are ºi o a doua

producþie poeticã – „Aceasta nu e decât o încercare”, din care
extragem:

„Femeia mea – cea mai frumoasã femeie de pe suprafaþa
pãmântului
femeia-pian, femeia oglindã, femeia-tuicã, femeia-primãvarã,
femeia pentru care am scris toate poemele mele – fãrã nici
un pic de ruºine.
[...]
De ce nu vrei sã înþelegi cã râsul tãu de cocoanã îmi produce
o scârbã de nedescris
Mi-ai face mai mare plãcere dacã l-ai înlocui cu un revolver
încãrcat
þi-ar sta mai bine cu dinþii crãpaþi
ºi ar fi o mare rãzbunare sã aud acest sgomot.
Poemul sgomot
soþia bogatului negustor de ciorapi s-a împiedicat de o piatrã
ºi mototolitã zace pe trotuar, cu picioarele ridicate spre cer
ca într-o rugãciune sãlbaticã
ºi zâmbetul neînþeles al hamalului cu încãrcãtura grea pe umeri.”
Pe cea de-a patra paginã, sub o impozantã manºetã

„DECEMBRIE”, Geo Bogza îºi ia „partea leului”, în calitate de
cronicar, o variantã a „bestiarului” din revista prietenului Saºa,
„UNU”.

O paginã întreagã, culeasã cu litere mãrunte, densã în
informaþii, din care încercãm sã spicuim câteva idei. Ar fi bine
dacã se vor dovedi cele mai interesante, desprinse din aceste
evenimente, cãrþi, oameni.

În „câteva rânduri împotriva deºteptãciunii”, cronicarul Bogza
noteazã: „Deºteptãciunea este o boalã previzibilã ºi mai anti-
umanã decât prostia”. Confesându-se în continuare: „Dacã
ocolesc prostia ºi nu o pot înþelege, îmi dau în schimb seama de
toate pãcatele deºteptãciunii”. Extinzând aria consideraþiunilor,
spune cã „am fost deºtept împreunã cu toþi prietenii ºi camarazii
mei de literaturã”. Apoi se desolidarizeazã de idee, invocând:
„Acum eu nu mai vreau sã fiu deºtept. ªtiu ce este deºteptãciunea,
cunosc o serie de oameni deºtepþi ºi mã ridic împotriva lor,
împotriva ei”.

Penalizând literatura noastrã, subliniazã: „Toatã literatura
noastrã de acum e scrisã aproape numai de deºtepþi. Nicãieri o
frazã din care sã nu izbeascã deºteptãciunea autorului”.

Urmeazã un apel la omul obiºnuit: „Deºteptãciunea e o
infirmitate care împiedicã viaþa sã intre în oameni. Feriþi-vã ºi fiþi
destepþi! Acei care vor vrea sã renunþe de bunã voie la
deºteptãciune, aceia vor fi mai aproape de viaþã ºi de ei înºiºi.”

Mai aflãm din cuprinsul bogatei pagini faptul cã André Gide
prezideazã mitinguri antifasciste în ochii a mii de oameni (nu
exista stare de urgenþã sau de alertã; gripa spaniolã se dusese pe
pustii).

„Patmos ºi alte poeme” va costa 60 de lei la Editura Vremea, în
timp ce la „Adevãrul”, cu 80 de lei putea fi cumpãrat F. Gladkov,
„Pãmânt nou”, romanul vieþii de la þarã, în timp ce „Cimentul”
fusese romanul vieþii industriale care se reface.

„Pãmânt nou” reprezintã romanul „renunþãrii la sufletul
individualist, al încrederii, al liniºtii, al unei mari ºi cosmice
certitudini de viaþã gãsitã în colectivism”.

În „Scrisoarea foarte sincerã a domnului Mircea Grigorescu”,
aratã frãmântarea pricinuitã de demisia reputatului ziarist Mircea
Grigorescu de la „Criterion”, anunþatã în „Adevãrul” printr-o
scrisoare semnatã de el. Bogza se întreabã: „pânã unde se întinde
putregaiul în aceastã danemarcã a Criterionului?”.

Polemic este ºi pamfletul „Evadarea de sub semnul nefast al
lui pseudo”, care începe astfel: „Scriitori strãini care viziteazã
România ºi care când se întorc în þarã la ei, o ponegresc, e
veche”. Pornind de la antiteza literatura sufletului bolnav, literatura
mizeriei ºi de la trioul gazetãresc Leon Pierre Quint (care nu este
chiar un terchea-berchea), Ghiþã Ionescu, Petru Manoliu, lansând
judecãþi de valoare asupra celor scrise de ei, Bogza, dupã o
pertinentã analizã a enunþurilor acestor slujbaºi ai cuvântului
scris, conchide tranºant: „avem nevoie de o poezie care sã se
potriveascã realitãþilor noastre imediate ºi mai ales marii ºi
indubitabilei realitãþi: mizeria. Acei care vor porni de la aceastã
realitate în care nu se amestecã niciun fel de Pseudo (acest al
treisprezecelea semn al zodiacului) vor fi primii pe un drum
autentic ºi bun”.

Dupã ce am disecat cu mare atenþie numãrul acestei epave de
navã eºuatã a matelotului de la Buºtenari, mã întreb pe bunã
dreptate, ce nebãnuite materiale ne-ar fi furnizat barca „Vieþii
imediate” ieºitã în larg dacã ar fi avut „vânt bun la pupã”.
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Serban Codrin,

Poeþi ai sudului (XIII)

Poetul Marian Dopcea a debutat energic la începutul
anilor ’70 ai secolului din urmã, a fost selectat în
antologii, ca totul, aparent, sã se stingã. Ardelean, cu
studii teologice, neterminate, la Sibiu, ºi filologice la
Bucureºti, s-a strãduit între 1976-2015 profesor de limba
românã la liceul din oraºul Isaccea, un fel de sat mai
mare, judeþul Tulcea, chiar la „poarta” intrãrii în delta
Dunãrii. Nu mai are ambiþii de bard naþional, se consacrã
lecturii ºi prieteniei cu mulþi pictori, care pãrãsesc
metropolele ºi se mutã cu casa ºi ºevaletul cât mai aproape
de fluviul maiestuos, atraºi, mistic, de mitul luminii din
primãvarã pânã în toamnã.

Aparent profesor la catedrã, ignorând boema citadinã,
Marian Dopcea îºi continuã aventura de poet departe de
ochii confraþilor ºi ai criticii literare. Creaþia sa, deloc
abundentã, ignorând-o, aici, pe cea memorialisticã,
eseisticã ºi de cronicar literar de întâmpinare, ar încãpea
într-un singur volum, precum Cãile Domnului, poeme
alese 1970-2018, editura Karagraf, 2018. Se sugereazã
cã aceste „poeme de-o viaþã de om” fac parte dintr-un
corpus poetic mult mai bogat, însã, deocamdatã, se
preferã o selecþie de texte din cele peste 10 volume
tipãrite, cãrþulii cu circulaþie restrânsã, printre
cunoscãtori.

Criticii Ion Negoiþescu, Laurenþiu Ulici, fostul sãu
profesor de liceu Cornel Moraru, Nicolae Manolescu,
Ion Roºioru, George Vulturescu, Simona-Graþia Dima,
Ion Tudor Iovian, Al. Cistelecan, ªtefan Borbely i-au
certificat existenþa extrem de promiþãtoare, însã Marian
Dopcea a ignorat atracþia muzei, scriind în afara oricãror
tentaþii de a ocupa un loc în patrimoniu. În realitatea
relativã a poeziei, faptele literare îndrãznite de poet stau
cam pieziº faþã de drumul în aparenþã neumblat ºi
neglijat. Aparent poet al culturii, livresc, aparent poet al
naturii libere, ca în pictura luminoasã a prietenilor sãi
cu penel, aparent poet parabolic, aparent poet religios,
aparent poet satiric, pamfletar cu otrãvuri de viespe/
scorpion, Marian Dopcea e de toate la un loc ºi de fiecare
în parte, încât lirismul sãu se lasã vizitat, niciodatã
dominat, de cam toate temele mari ale poeziei, niciodatã
într-un numãr abundent de texte, niciodatã în texte de
amploare.

Când poeme ritmate/rimate, când poeme în vers liber
ºi alb, când sonete, când rondeluri, când catrene, când
poeme în douã, trei, patru strofe, Dopcea nu are un tipar,
ci se lasã influenþat de momente, de împrejurãri,
nicidecum de inspiraþie, pentru cã totul pare condus de
un fel de raþiune, de liberã judecatã, de luciditate, de un
romantism bine temperat. Poemele dau impresia unui
rumeguº strãlucitor, scurte ºi percutante, fãrã sinteze,
preferând crochiul, desenul simplu în loc de fresca
monumentalã ºi atotcuprinzãtoare. Astfel Socrate,
Kavafis, Lenin, Ginghis-han, Oedip, Holderlin, Wolf von
Aichelburg, Sofocle se transformã în eroi lirici, unde
eventuala mãreþie tragicã sau micime ironicã capãtã
dimensiuni de miniaturã focalizatã sub lupã.

Iatã pe unul dintre ei: „Bãtrânul Sofocle, se zice, ca
sã-ºi astâmpere/ fiii netrebnici, reluã într-o ultimã
tragedie/ povestea nefericitului Oedip – ºi cetatea de
partea cui e adevãrul/ pe datã înþelese;// numai un orb,
sugera poetul, poate citi în/ adâncurile firii umane pânã
la capãt,/ numai cine trãit-a implicat în oroare pânã la
capãt/ poate primi, în sfârºit, împãcarea cu sine, cu zeii.”
(Sofocle)

Vladimir Ilici, instigatorul la urã universalã, a riscat sã
intre în istorie nu prin porþile mãreþiei inventate din
vorbe, vorbe, vorbe de celãlalt Vladimir, Maiakovski, ci
prin putoarea de iad inventat de holocaustul ºi gulagul
leninist. Un alt Vladimir, Udrescu de data asta, a avut o
grijã aparte pentru revoluþionarul iraþional,  transformat
în pastrama dintr-un mausoleu, veºtejindu-i demenþa într-
o carte dinadins monumentalã, „Boieri Dumneavoastrã
– hegemonice”. Marian Dopcea este, în schimb, hain de
ironic, beºtelindu-l ºmechereºte pe asasinul bolnav, dar
nemilos, nihilist, duhnind a rãutate ºi totalitarism:
„Doarme Vladimir Ilici, vegheat/ De bãieþi cu ochi

albaºtri, cãprui –/ Bãieþi ce-au învãþat de la ’mnealui/
Cum cã „intelighenþia”-i un cãcat/ ªi omul, de gândeºti,
nimica nu-i.// Doarme Vladimir Ilici, senin – /ªi paznicii
dintâi îs azi moºnegi –/ ªi o duhoare, dinspre Kremlin,/
Se-ntinde, rea, asupra lumii-ntregi,/ Adeverind cã sufletu-
i hain,/ Stins nu-i de tot – ºi nu s-o stinge-n veci.// Doarme
Vladimir Ilici, în cristal,/ De vreo ºase decenii – ºi mai
bine!/ Ci duhul lui asuprã-ne se-aþine,/ Pârþâit, fleºcãit,
hibernal.../ ªi-un dampf de sulf de pretutindeni vine.”
(Somnul lui) Nu probabil, ci sigur Vladimir Maiakovski
s-a otrãvit în emanaþiile propriilor sale poeme, teribile,
însã cu atât mai triste, ale unui lacheu sinucigaº în cãutare
de jupân cu ifose de revoluþionar.

Trecem peste Marian Dopcea poet al dragostei în toate
tuburile orgii, de la candoare la o suculentã parodie
pornograficã, ca sã-l gãsim trubadurul dintotdeauna al
naturii, al gâzelor argheziene, al pãmântului. În plin
postmodernism, sau poate tocmai de aceea, poetul nu se
sfieºte de albine, de fluturi, de fericitele grãdini, de buhaii

de baltã ºi scoruºi: „Vezi fluture cercând eterul moale,/
în primãvarã pajiºti înflorite,/ mânjii strivind lãstarii
sub copite,/ cu Firea, Mumele, înscrisã-n poale;// de
aur peºti în ape despletite,/ albine ostenind între petale
–/ ascultã ale gâzelor þimbale,/ sfioasele nuntiri
învãlurite.// Vezi ºi te bucurã de-acestea toate/ semen al
meu, prieten scump ºi frate – / nuntind ºi tu. Îmbatã-þi cu
azur/ simþirea naltã, ochiul minunat:/ Întreaga Fire-i
pentru nuntã – pat/ altar ºi preot. Act e totul, pur.” (Vezi
fluture). Prefãcându-se livresc, poetul lanseazã aluzii la
sunete fundamentale din Eminescu, Arghezi, ficþionând
o altã muzicã, la fel de inefabilã. Mitul lui Ulise, veºnicul
condamnat sã cãlãtoreascã, iatã, capãtã sonuri bacoviene,
cine ºi-ar fi imaginat! „Stele smintite se hlizesc. Nu-mi
pasã!/ Nerod, pãmântul se învârte-ntruna. Holbeazã
ochii, ca o þaþã, luna –/ Ci eu, iubiþii mei, mã-ntorc spre
casã,// Cãzând, din când în când, împiedicat/ De-un
zeu hoinar ce umblã pururi beat.” (Ulise)

Ca un discipol neînscris, totuºi, la ºcoala lui Wallace
Stevens, Marian Dopcea pare sã ne sugereze cã poezia îl
ajutã sã-ºi trãiascã viaþa, îi propune mici nãscociri, care,
înºirate pe-o aþã imaginarã, alcãtuiesc însãºi viaþa
sufleteascã foarte intensã, de multe ori tulbure,
întotdeauna autoironicã: „Tovarãº mi-e de când mã ºtiu,
eºecul;/ Din ce-am visat doar praful s-a ales./ Însã nimic
n-am învãþat, zevzecul,/ Din zi în zi mai abitir visez.”
(Posibilul) Detaºat, neparticipativ, de fapt poetul îºi
accentueazã participarea, implicarea: „Îmi privesc
semenii, tot mai des,/ ca pe niºte lucruri oarecare –/
Fãrã niciun pic de-nfiorare,/ Fãrã niciun pic de interes./
/ Însuºi chipul meu, când se alege/ În oglindã, ºters îi ºi
inert:/ Lucru albicios. ªi nu-l mai cert,/ Vai! Pentru nici
o fãrãdelege.” (Lucruri)

Nu ºtiu cât de credincios/necredincios este poetul
nostru, însã un fapt este perceptibil: crede în poezie, un
ritual care þine loc de un Dumnezeu absent, Dumnezeul
miilor de ani, când a stãpânit discreþionar spiritualitatea

umanã, ideile, imaginaþia, artele, calendarele,
monumentele. Scepticismul grecesc a fost ºtrangulat,
amuþit de creºtinism, a devenit pãcat, blasfemie, acuzare
de erezie, însã timpurile se schimbã ireversibil, gloria
fastuoasã a lumii îºi pierde supremaþia, devine o tot mai
micã birocraþie cu putinþã de ocolit, de ignorat. Temerile
existã în continuare, spaimele, durerile, frica de marele
necunoscut nu sunt anulate de nimeni din psihicul uman,
din conºtiinþã, însã ceva mai persistã, ceva mai
supravieþuieºte, ceva se încãpãþâneazã sã mai tragã targa
pe uscat: poezia ca un balsam real versus consolãrile
fãrã consistenþã, cereºti. Aceastã utopie a poeziei
mântuitoare, acest înlocuitor mesianic pare dominant,
obsedant, apare ºi dispare, unduieºte cu insistenþã în/
printre toate viziunile poetului. Când, totuºi, Dumnezeu
îºi clameazã trufaº existenþa, când se vrea cu obstinenþã
prezent, preasfântul joacã roluri marginale, secundare,
distribuite cu indulgenþã de poet. „Cãile Domnului,
încurcatele,/ Te duc pe unde nici nu ai visat./ În castelul
aproapelui pat/ Prind sã-nfloreascã pãcatele.// Tot mai
vânjos, Nefârtatele:/ Vecinu-i cu capul crãpat./ Invocãm,
fiindcã noi am scãpat,/ Cãile Domnului, încurcatele –/
/ ªi Domnul, deasupra, surâde-ncântat.” (Fatum) Atât.
Nu i se mai acordã mari mântuiri ºi fapte, decât minore,
ca în „Rondelul somnului lui Dumnezeu”: „Se opinteºte
îngerul zevzec/ În coaptã miere aþâþatã,/ Râde strâmb ºi
sudorile-l trec/ ªi lumea-i o imensã poiatã.// Alãturea
unul cu bot de berbec/ Behãie vesel, cu deºtiul aratã:/
Se opinteºte înger zevzec/ În coaptã miere aþâþatã.// Ce
uºor cele sfinte se trec/ Din luminã-n luminã spurcatã!/
Izvorul mântuirii e sec;/ Domnu-a adormit printre stele
ºi, iatã –/ Se opinteºte înger zevzec. “ Sau, cu aluzii la o
lume sãritã din þâþâni, fãrã dumnezeire: „În înstelata-i,
rece veºnicie,/ Ascuns mereu, s-a decrepit ºi Domnul./
Tot mai adesea îl cuprinde somnul/ ªi-atunci, inert, de
lume nu mai ºtie;// ªi ies atunci, de bunãseamã-n lume/
Cei nechemaþi, ispite semãnând/ În minþi ºi trupuri – de
nu-ºi aflã rând/ Ludea la zaiafet, la râs ºi glume:// Jocuri,
oprite altfel, desfãºoarã/ Cu frenezie-n fericite vãi./ Þipã
copii, ling casele vãpãi –/ ªi siluiesc bãrbaþii – ºi
omoarã.” (Din când în când) Fãrã Dumnezeu, mai crede
poetul, golul e mai gol, rãul e mai rãu, netrebnicia e mai
netrebnicie, dar calea de întoarcere nu existã: „Sã-ncerc
un vers aº vrea: Ci nu se-ndurã/ De mine Cel de Sus – ºi
iar rãmân/ Doar peste golu-ntunecat stãpân/ ªi peste
trupul rãvãºit de urã.// Hulpav am fost, netrebnic ºi
hapsân,/ Scãldându-mã-n pãcat, spurcat la gurã,/
Nemulþumit mereu de-înghiþiturã,/ Poftind mereu mai
mult, ca un capcân./ Un vers mãcar: justificare vie/
Fãrâmei mele de umanitate,/ Mesaj al judecãþii ce-o sã
vie// ªi-o sã se-ncheie cu iertare, poate –/ Un vers, mãcar,
cu iz de pãpãdie,/ Balsam pe inima ce încã bate.” (Un
vers)

Uneori, scriitura lui Marian Dopcea se complace în
forme fixe, dar este numai o aparenþã. Formele fixe nu
sunt nici discreditate, parodiate, nici luate într-o foarte
mare seriozitate, ci par rãsãrite din nimic, fãrã efort, fãrã
scop. Existã pentru cã existã. În poezia sa se întrevede o
foarte ambiþioasã sintezã de forme ºi de conþinuturi,
pentru cã a fost deja scrisã, iar Marian Dopcea face parte
din speþa acelor poeþilor care o rescriu, o extrag din
palimpsest, o redescifreazã, însã nu o repetã, nu o
plagiazã, precum postmoderniºtii, ci o realcãtuiesc din
vagi amintiri, din vagi fragmente de idei, din vagi
enunþuri devenite anonime. Astfel, aparent secãtuit,
izvorul poeziei reînvie, Dumnezeu este reschiþat cu toatã
apãsata sa absenþã. De remarcat, în schimb, prezenþa
insistentã a spiritului auctorial prin întrebãrile directe,
prin caracterul de monolog dramatic pe care îl îmbracã
adesea poemele. Dacã autorul ar fi renunþat la titluri, ar
fi dat impresia de continuitate dintr-un text în altul,
întregul cuprins al cãrþii devenind un poem amplu.

Deloc villonesc sau arghezian, ci sceptic, fãrã iluzii,
sigiliu al atitudinii sale faþã de o lume neprimitoare,
Marian Dopcea îºi permite, spre final, un Testament,
unde, printr-un monolog, pare sã-ºi sintetizeze mesajul
de nemântuit al poemelor dintr-o viaþã de om: „Îmi pare
rãu cã v-am ascuns, poeme,/ atâþia ani...îmi pare rãu sã
plec/ lãsându-vã grozav de neajutorate/ în lumea-n care
alfabetul conteazã/ tot mai puþin...îngrijorat mã
gândesc/ la viitorul vostru incert...astãzi peniþa/ îmi
zgârâie inima secãtuitã – ºi scrie,/ fãrã voia mea, parcã,
testamentul acesta:/ „Îmi pare rãu, poeme, cã v-am
ascuns!”

Testamentul ar fi trebuit continuat, însã lui Marian
Dopcea îi place stilul eliptic, fragmentar, aºadar trebuie
sã admitem cã, în ceea ce-l priveºte, nu cuvintele conteazã,
ci, mai ales, absenþa lor.

Poet foarte important, o conºtiinþã introvertitã, ne
transmite un mesaj grav: grafomania este pãguboasã,
marile spirite transmit numai mesaje esenþiale sau tac.
Tac profund, cu mii ºi mii de sensuri aluzive...

Marian
Dopcea

sau utopia
poeziei

mântuitoare
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Civilizaþia umanã în cãutarea unei noi direcþii
Criza lumii moderne

Motto: A spune cã lumea
modernã se aflã în crizã, înseamnã
cel mai adesea a afirma cã ea a
ajuns într-un punct critic sau, cu
alte cuvinte, cã e iminentã o
transformare, mai mult sau mai
puþin profundã, cã e de aºteptat
sã se producã, în mod cert ºi nu
peste mult timp, o schimbare de
orientare, de voie sau cu forþa, mai
mult sau mai puþin brusc, cu sau
fãrã catastrofe. (Rene Guenon, La

crise du monde moderne, Ed. Galimard, 1946)
Într-adevãr, Rene Guenon ne vorbeºte despre o anume stare de

neliniºte generalã în care trãim azi, de acel presentiment a ceva pe
cale sã se sãvârºeascã, care acþioneazã necontrolat asupra
imaginaþiei producând reprezentãri dezordonate pe interpretarea
exageratã ºi manipulatoare a „semnelor” care anunþã
APOCALIPSA.

Pentru a obþine o imagine cât de cât realã în ceea ce priveºte
semnificaþia epocii actuale, ne vom aminti de scrierile lui Rene
Guenon care fac referire la doctrina hindusã, cea care împarte
durata unui ciclu uman în patru faze ale „unei întunecãri crescânde
a spiritualitãþii umane” cunoscutã în tradiþia antichitãþii occidentale
sub numele: vârsta de aur, de argint, de bronz ºi de fier. Potrivit
tradiþiei hinduse, ne aflãm în cea de-a patra fazã a Manvantara
(ciclul uman), Kali -Yuga (vârsta sumbrã), care începe cu ºase
mii de ani în urmã, când adevãrurile, care erau odinioarã accesibile
tuturor oamenilor, au devenit tot mai ascunse ºi mai greu de atins,
fiind cunoscute ºi pãzite de cãtre elitele unor organizaþii iniþiatice,
pentru a menþine controlul asupra miºcãrilor lumii.

Dezordinea parþialã care tinde sã se globalizeze în cel de-al
doilea deceniu al Mileniului III, nu este întâmplãtoare, ci este
consecinþa unor legi naturale ºi conþine elemente necesare ordinii
totale, deºi este totuºi o deviere, o anomalie care trebuie judecata
dupã cuvântul Evangheliei: Sminteala trebuie sã fie, însã vai de
cel prin care vine smintealã.

Într-adevãr, lumea de azi parcã este cuprinsã de „frenezia
smintelii”, haosul ºi decadenþa se propagã cu repeziciune ca un
virus ce produce o pandemie globalã, lumea aºteptând o
„oportunitate” pentru a se revolta paºnic sau violent, împotriva
actualei forme de guvernanþã la nivel planetar impusã de conducãtori
corupþi de putere, incompetenþi ºi plini de aroganþã, simple
marionete în mâinile corporaþiilor transnaþionale ºi organizaþiilor
oculte. Pe acest fond, s-au accentuat ºi tind sã se accentueze
confruntãrile dintre Orient ºi Occident care s-au transformat în
rãzboaie ºi conflicte militare limitate, care au generat consecinþe
tragice pentru milioane de persoane nevoite sã-ºi pãrãseascã
cãminele ºi sã-ºi caute un adãpost în occidentul modern ºi decãzut,
care s-a transformat în ultimul deceniu într-un bazar multietnic ºi
religios, fragmentat social, cultural ºi religios.

O soluþie la situaþia complicatã prin care trece occidentul captiv
în propria capcanã, ar fi reîntoarcerea la propria tradiþie spiritualã
care ar crea condiþii ca opoziþia dintre orient ºi occident sã disparã
treptat, dar pentru aceasta este nevoie de un amplu proces de
educaþie pentru a înþelege mai profund spiritualitatea orientalã,
de o înfrângere a ignoranþei ºi a prejudecãþilor de o parte ºi de
alta, ceea ce ar anihila manifestãrile de intoleranþã, xenofobie ºi
extremism de orice fel.

Este timpul ca occidentul sã redevinã leagãnul tuturor
civilizaþiilor, sã reaprindã luminile spiritualitãþii sale, sã renunþe
la tendinþele sale hegemonice de a cotropi sub diverse forme alte
popoare ºi de a atrage alte naþiuni în vârtejul aventuros al
activitãþilor sale geopolitice dezordonate, de a rãspândi germenele
acaparãrii ºi devorãrii, ce caracterizeazã lumea modernã.
„Omenirea e de mult învãþatã cã marile puteri sã umble pe la
alþii, sã le facã ordine, cu sau fãrã chemare. E cazul cel mai tipic
de acaparare ºi devorare, de puterile care prin vivacitatea acestui
instinct au devenit mari. Ele ºi-au întemeiat deopotrivã, teorii
care sã le confere acest drept considerându-l chiar o obligaþie
moralã ºi combãtând în numele lui, niciodatã fãrã un folos
material.” (Paul Everac, Mic breviar despre politicã, Ed. Bren,
2005).

Trezirea popoarelor din coma indusã de promisiunile
amãgitoare: dreptate, libertate, egalitate, fraternitate,
democraþie devine deja în zilele noastre o realitate tangibilã,
odatã cu pãºirea în era civilizaþiei post-umane guvernatã de
Inteligenþa Artificialã.

De la Revoluþia Francezã, când pãturilor sãrace, marginalizaþilor
sociali, armatei de cerºetori ºi prostituate ºi puºcãriaºilor, elitele
franceze le-au promis cã înlãturarea monarhiei corupte ºi
parazitare, ghilotinarea reginei Maria Antoaneta „austriaca” ºi a
regelui Ludovic al XVI-lea, va aduce un regim politic nou –
REPUBLICA – în care drepturile, libertãþile, demnitatea umanã
vor fi statuate în noua Constituþie, iar inegalitãþile de tot felul vor
dispare, s-a sãvârºit marele pãcat de a minþi poporul, nu ca la noi
în decembrie 1989 cu televizorul, ci în acordurile Marseillezei.

Este bine sã amintim aici, cã regele Ludovic al XVI-lea era
înclinat sã accepte un regim monarhic constituþional, dar elitele
revoluþionare, aparþinând masoneriei, au preferat instaurarea unui
„regim democratic” dezlãnþuind teroarea ºi suspiciunea cu
instrumente de control a maselor ºi de menþinere la butoanele
puterii, o minoritate radicalizatã ºi coruptã, pentru a dobândi cât
mai multã putere.

Timp de aproape douã sute cincizeci de ani, toate revoluþiile
democratice ce au urmat, s-au folosit de aceste promisiuni
amãgitoare ºi utopice pentru a-ºi dobândi legitimitatea, iar elitele
occidentale sã creeze instituþii democratice care sã le dea mãcar
iluzia cã cei mulþi au puterea, cã democraþia reprezentativã le
asigura controlul asupra instituþiilor statului ºi a modului de
organizare spiritualã a societãþii.

Cu toate cã Europa ºi America au regimuri democratice
consolidate care sunt considerate modele de succes în guvernanþa
popoarelor, totuºi, evoluþiile politice, economice ºi sociale la
început de Mileniu III au scos în evidenþã o erodare semnificativã
a instituþiilor democratice ºi ale statului de drept, o neîncredere
accentuatã a cetãþenilor în clasa politica ºi în conducãtori, o
fragmentare profundã a societãþii, o elitã birocraticã ºi arogantã
transformatã într-o confrerie parazitara ºi aservita intereselor
marilor corporaþii.

De asemenea, democraþiile occidentale se confruntã cu o
adâncire semnificativã a inegalitãþilor sociale, cu reactivarea unor
sentimente de urã rasialã, cu tendinþe secesioniste, extremiste
antimigraþie ºi xenofobe, care au scos în stradã mulþimi revoltate
la nivel planetar pentru schimbarea actualei stãri de lucruri, sperând
cã o lume mai bunã ar putea fi construitã.

Asistãm la o nouã generaþie de activiºti numitã „fulgii de nea”,
fãrã ideologie ºi angajament social, care protesteazã pro sau contra
a orice, în forme paºnice sau violente, anunþând zorii haosului ºi
anarhiei ºi dispariþia treptatã a partidelor politice tradiþionale ºi
înlocuirea lor cu miºcãri ºi forumuri civice care îºi vor propulsa

proprii candidaþi la alegerile locale, parlamentare ºi prezidenþiale.
America secolului XXI, declinul unui imperiu, zorii imperiului

euro-asiatic (Rusia, China, India)
Mãsurile luate de guverne pentru combaterea pandemiei, de

izolare ºi distanþare socialã, de închidere a lãcaºelor de cult ºi
cimitirelor, sunt interpretate ca lovituri directe aplicate de
organizaþiile oculte prin reprezentanþii infiltraþi la nivelul
guvernelor ºi organizaþiilor internaþionale, pentru a semãna
neîncredere în corpul ecleziastic al principalelor religii ale lumii
ºi direcþionarea lor spre o nouã religie universalã creatã ºi
controlatã de cãtre ocultã internaþionalã, inclusiv prin folosirea
Inteligenþei Artificiale.

America, consideratã „paradisul oportunitãþilor ºi libertãþilor”,
începe sã semene cu „imperiul sãlbãticiei” imaginat de Kaplan,
unde ura, discriminarea rasialã ºi de gen, xenofobia, secesiunea,
adâncirea inegalitãþilor sociale, anunþã declinul, haosul, prãpãdul
ºi distrugerea, putând genera premisele izbucnirii unui rãzboi
civil devastator.

Ferry de Kerkhove (profesor universitar la Ottawa ºi cu 38 ani
experienþa în diplomaþia canadianã) publicã recent un material în
care sublinia cã: „Cu cât ne apropiem de 8 noiembrie, data
alegerilor prezidenþiale americane, tot mai mult suntem în drept
sã ne îngrijorãm de riscul unui rãzboi civil în SUA. Nu este vorba
de dramaturgie. Este mai degrabã refuzul aleºilor Partidului
Republican de a restrânge puterile preºedintelui Trump, îndeosebi
în domeniul afacerilor externe ºi apãrãrii... e de aºteptat ca Donald
Trump sã fie din ce în ce mai dezlãnþuit. Asta nu cere mare lucru,
decât o scânteie ºi nu zic cã asta va sosi neapãrat. Riscul rezidã
ºi în existenþa celor 300 milioane de arme în circulaþie în SUA
(106 milioane de arme de foc automate ºi de asalt), þara este
divizatã. Nordul ºi Sudul ca în timpul rãzboiului de secesiune
(1861-1865). În SUA moartea lui George Floyd a accelerat
tensiunile care erau deja vii între republicani ºi democraþi ºi între
comunitatea neagrã ºi restul populaþiei.”

Într-un interviu recent acordat ziarului german Der Spiegel,
economistul Nouriel Roubini preciza: „10% dintre cei mai bogaþi
americani deþin 80% din valoarea pieþei bursiere, iar 75% nu
deþin nici mãcar o acþiune. Un studiu FED a evidenþiat cã 40 %
dintre americani nu au 400 dolari bani gheaþã pentru a fi pregãtiþi
pentru urgenþe, iar urgenþa o trãim acum. Este ºi o motivaþie
socialã pentru actualele proteste din SUA, trei sferturi din
manifestanþi sunt albi din categoria celor menþionaþi mai sus. Va
fi o varã fierbinte pentru SUA cu 42 milioane ºomeri ºi cu economia
în recesiune, chiar dacã în luna iunie s-au creat 4,5 milioane noi
locuri de muncã.”

„Invicibila armatã americanã”, braþul înarmat al complexului
militaro-industrial care înghite anual, din toate timpurile, mii de
miliarde de dolari ºi-a dovedit din plin incompetenþa ºi abuzurile
în rãzboaiele duse cu state inferioare din punct de vedere economic
ºi militar, cu Coreea (1950), apoi Vietnam, pânã în perioada
recentã în raport cu eºecurile rãsunãtoare înregistrate în invaziile
din Irak ºi Afganistan.

Pentru a muºamaliza abuzurile ºi crimele de rãzboi ale
militarilor, administraþiile americane, indiferent de coloratura
politicã s-au opus oricãror încercãri de aducere în faþa Curþii
Penale Internaþionale a cazurilor semnalate, asigurând militarilor
un statut privilegiat în raport cu cei aparþinând altor state membre
NATO, sau cu forþele ONU de menþinere a pãcii. Recent,
preºedintele Trump a dispus sancþiuni împotriva CPI pentru
„îndrãzneala” de a cere anchetarea ºi punerea sub acuzare a unor
militari americani pentru crime de rãzboi comise în Irak ºi
Afganistan. De altfel, este aceeaºi atitudine aroganta ºi sfidãtoare
la adresa organismelor internaþionale care nu sunt pe placul
intereselor americane, aºa cum s-a întâmplat ºi cu OMS, cãreia
administraþia Trump i-a retras finanþarea în contextul pandemiei
de coronavirus.

Dacã administraþia Trump, aflatã sub influenþa
ultraconservatorilor, va continua sã-ºi afirme „mãreþia” situându-
se deasupra legilor care guverneazã relaþiile internaþionale prin
nerespectarea tratatelor ºi acordurilor semnate ºi a instituþiilor cu
vocaþie universalã: ONU, OMS, OMC ºi va stârni în continuare
nemulþumiri ºi neîncredere din partea puþinilor aliaþi, o reevaluare
a relaþiilor ºi termenilor aranjamentelor economico-comerciale ºi
de securitate va fi necesarã. „Performanþa” administraþiei Trump
este cã a „reuºit” în plan extern sã fie tot mai izolatã ºi neluatã în
seamã, iar pe plan intern, sã divizeze ºi sã antagonizeze societatea
americanã.

O situaþie care putea arunca în aer societatea americanã ºi sã
creeze premisele declanºãrii unui rãzboi civil a fost recenta intenþie
a preºedintelui de a desfãºura forþe armate echipate de rãzboi
pentru a restabili ordinea în marile oraºe, inclusiv în capitalã,
prevalându-se de o lege din 1807 care nu a fost invocatã de
niciun preºedinte în ultimul secol. Situaþia a fost evitatã prin
decizia fermã a ºefului Pentagonului ºi unor ofiþeri superiori ai
armatei, care au refuzat sã dea curs cerinþei preºedintelui,
argumentând cã rolul armatei este dea apãra þara de inamici externi
ºi nu de propriul popor. Sunt convins cã aceste atitudini vor fi
sancþionate de preºedinte aºa cum a procedat ºi cu alþi demnitari
sau generali care nu i-au împãrtãºit opiniile.

Fervoarea demolãrii ºi distrugerii colective practicate cu frenezie
sub sloganul „Nu pot sã respir” de cãtre protestatarii americani ºi
din Europa occidentalã care s-au revoltat împotriva abuzurilor ºi
violenþelor poliþiei, s-a transformat rapid într-o miºcare
internaþionalã de condamnare a sclaviei, discriminãrii rasiale,
marginalizãrii sociale, sãrãciei ºi inegalitãþilor, care îºi propune
demolarea memoriei colective, a istoriei, culturii, artei ºi a tot ce
este legat de trecutul istoric întunecat care aminteºte de sclavia
negrilor. S-a ajuns astfel la un gen de „revoluþie culturalã” care
aminteºte de perioada inchiziþiei, a Revoluþiei franceze, a celei
bolºevice, revoluþia maoistã ºi de cele petrecute în Europa de est
în decembrie 1989, când s-au distrus statui, s-au pus la stâlpul
infamiei în pieþele publice ºi s-au ars opere de artã sau alte produse
culturale, s-a înfierat cu „mânie proletarã” trecutul, s-a aruncat la
coºul de gunoi al istoriei trecutul „compromiþãtor” ºi obsedant.

Academicianul Ioan Aurel Pop, preºedintele Academiei Române,
într-un articol intitulat sugestiv: „Fervoarea demolãrii” sublinia
cu amãrãciune cã: „Astãzi, explicaþia distrugerii memoriei colective
este discriminarea bazatã pe culoarea pielii ºi care, în aproape
toate þãrile, în timpuri mai mult sau mai puþin îndepãrtate, a fãcut
numeroase victime. O asemenea tarã, America – oficial SUA –
care începând cu perioada colonialã ºi pânã în a doua jumãtate
a secolului XIX-lea a statuat oficial, prin legi ºi reglementãri cu
putere de lege, sclavia negrilor. Mult mai grav este faptul cã, de
la interzicerea sclaviei în SUA (1865), au trebuit sã treacã o sutã
de ani pânã la îndepãrtarea ultimelor legi discriminatorii în partea
statelor aparþinând Confederaþiei (1963). În practica vieþii
cotidiene însã, nici pânã astãzi discriminãrile de tot felul, inclusiv
cele bazate pe culoarea pielii, nu au dispãrut complet, nici în
SUA ºi nici în alte regiuni. Evident, gradul lor de extindere ºi
forþa lor de manifestare diferã foarte mult de la continent la
continent, de la þarã la þarã, de la comunitate la comunitate.”

Mai recent, valul violenþelor a fost direcþionat împotriva unor
statui aparþinând unor personalitãþi politice, culturale sau religioase
„suspectate” de rasism, care se cer a fi demolate, în timp ce statuile
lui Marx ºi Lenin (amplasate în unele state americane) zâmbesc
ironic în barbã, vãzând cã strã-strãnepoþii lor din America ºi
Europa occidentalã se întorc în forþã la ideologia neo-marxista ºi
la „lupta de clasã”.

Pentru a irita ºi încinge spiritele, preºedintele Trump a etichetat
public dezordinea civilã care au cuprins întreaga Americã ca fiind
provocate de huligani, infractori, bolnavi mintal, iar pentru
restabilirea ordinei vor fi trimise trupe bine înarmate de la
Pentagon, idee respinsã de responsabilii militari. Cu toate acestea,
preºedintele nu s-a liniºtit, ci a plecat de la Casa Albã pe jos,
însoþit de zeci de membri ai serviciului de securitate, pentru a se
deplasa la Biserica Episcopalã Evanghelistã Sf. Ioan, cunoscutã
ca biserica preºedinþilor, de unde, cu Biblia într-o mânã a declarat
cu emfazã: „Þara noastrã este mare. Este ceea ce gândesc. Este
cea mai mare din lume. O s-o facem ºi mai mare ºi aceasta nu ne
va lua mult timp... Vedeþi ce se întâmplã? Asta revine... Asta
revine în forþã. Þara noastrã va fi mai mare ca niciodatã.”

Ce a vrut sã ne transmitã preºedintele? Cã ne putem aºtepta la
un rãzboi de anexare a Mexicului ori a unor regiuni din Canada
pentru ca America sã devinã ºi mai mare?

Scriind aceste rânduri mi-am amintit de un cântec din copilãrie:
„Podul de piatrã s-a dãrâmat, a venit apã ºi l-a luat; vom face altul
pe râu în jos, altul mai mare ºi mai frumos!” Deci America pe
care a luat-o valul protestelor, va fi reconstruitã ºi i se va reda
mãreþia sub un nou mandat Trump! Faþã de alegaþia preºedintelui,
episcopul Bisericii Sf. Ioan, Marian Edgar Budde, a þinut sã-i dea
o replicã la CNN: „Sunt revoltat. El nu a venit nici sã se roage,
nici sã recunoascã agonia naþiunii noastre ºi în particular a
persoanelor de culoare care reclamã sfârºitul a 400 ani de rasism
sistemic.”

Este momentul sã amintim cã, într-un secol XX de hegemonie
planetarã expansionismul american a sufocat ºi spoliat de bogãþii
popoare, transformându-le în coloniile marilor corporaþii, prin
recurgerea la rãzboaie, lovituri de stat, revoluþii „portocalii” sau
„primãveri arabe”, devenind jandarmul planetei care prin
acaparare ºi devorare ºi-a extins influenþa ºi a impus modelul de
viaþã american. Dacã secolul XX a fost american, semnele indicã
cã în secolul XXI imperiul american va fi în declin, iar globalizarea
influenþei Asiei prin port-drapelul sãu, China, va ocupa golurile
geostrategice lãsate de SUA ºi UE. În aceste condiþii, SUA va fi
nevoitã sã se retragã pe metereze pentru a supravieþui ca o altã
superputere în cadrul multilateralismului ºi sã reziste asalturilor
geopolitice, geo-economice ºi geostrategice ale þãrilor membre
BRICS, al cãror rol ºi influenþã va fi în creºtere. Relaþiile SUA cu
fostul sãu partener euroatlantic, UE, vor cunoaºte noi momente
de tensiune ºi confruntare generate de mãsurile reciproce de mãrire
a taxelor vamale, de interzicere reciprocã a cãlãtoriilor din SUA
spre Europa ºi invers, de viziuni diferite privind relaþia cu Rusia,
de modul de management al resurselor financiare, umane ºi
militare în cadrul NATO, în privinþa parteneriatelor economice ºi
nu numai ale UE cu China, India, Turcia, Israel.

Scãderea influenþei americane în lume ºi declinul evident în
care se aflã este subliniat cu lux de amãnunte ºi de fostul consilier
pentru securitate naþionalã John Bolton în recenta carte „The
room where it happened”, lansatã la 23iunie, în ciuda presiunilor
ºi piedicilor venite din partea Casei Albe. Autorul prezintã
publicului un portret deloc mãgulitor al preºedintelui Trump pe
care îl caracterizeazã ca fiind: „ incompetent pe scena
internaþionalã, ironizat ºi luat peste picior de cãtre înalþii
responsabili ai propriei administraþii, obsedat sã obþinã cu orice
prilej capital de imagine ºi mai puþin preocupat sã promoveze
interesele þãrii.” Un moment important descris de autor se referã
la întâlnirea preºedintelui Trump cu preºedintele Putin la Helsinki
(2018), când John Bolton, pe atunci consilier pentru securitate
naþionalã a fãcut tot posibilul pentru a fi prezent la aceastã
întrevedere ºtiind vulnerabilitãþile în materie de politicã externã
ºi securitate ale preºedintelui american, pentru a preveni eventuale
gafe ori interpretãri greºite a unor teme supuse discuþiilor. „Putin
m-a uimit, relata autorul, prin competenta ºi calmul sãu ºi
încrederea în el, indiferent de problemele economice ºi politice
discutate privind Rusia. Cunoºtea perfect prioritãþile Moscovei în
domeniul securitãþii naþionale.”

Nu întâmplãtor, analizând comportamentul celor trei
personalitãþi aflate în prim-planul politicii internaþionale, putem
cu uºurinþã sã înþelegem în ce mãsurã, pregãtirea, experienþa ºi
calitãþile personale pot influenþa deciziile ce se iau în cadrul
negocierilor pe marile subiecte ale lumii contemporane.

Pe un plan, avem un preºedinte american narcisist ºi capricios,
înclinat spre iniþiative ºi „gesturi” spectaculoase în politica externã,
care merge la cacealma, supralicitând, fiind interesat de propria
imagine ºi mai puþin de rezultatul negocierilor ºi doi preºedinþi,
Putin ºi Xi, aparþinând unei culturi ºi civilizaþii euro-asiatice, cu
tradiþii în în arta negocierii ºi diplomaþiei, care abordeazã cu
calm, pragmatism ºi fermitate cele mai sensibile teme, promovând
însã cu obstinaþie interesele propriilor popoare sau grupuri de
state partenere, bucurându-se de respectul ºi aprecierea
omologilor, chiar ºi atunci când poziþiile sunt divergenþe.

Un exemplu recent care demonstreazã lipsa de viziune ºi coerentã
a politicii externe ºi de securitate americane, îl constituie anunþul
preºedintelui Trump de a relua negocierile cu Rusia în problema
New Start ºi de a include în negocieri la noul tratat ºi China, deºi
în februarie 2019 s-a fãcut mare vâlvã ºi un adevãrat show mediatic
prin începerea procedurilor de retragere unilateralã a SUA din
FNI, dupã ce RUSIA a fost acuzatã, fãrã probe, cã fabrica rachetele
9 M 729 a cãror portanþã atinge 2500 km, astfel încãlcând
prevederile tratatului. Retragerea oficialã din FNI a fost efectivã
la 2 august 2019. Revenirea administraþiei americane la masa
negocierilor pentru un nou tratat este o altã manevrã de campanie
electoralã pentru a arãta lumii cã actualul preºedinte american
este „flexibil” în deciziile geostrategice, deºi în realitate mult
trâmbiþatele negocieri bilaterale conduse din partea americanã de
Marshall Billinglea ºi din partea rusã de cãtre vice-ministrul de
externe, Serghei Raybkov ºi care se vor desfãºura la Viena, vor fi
sortite eºecului.

Este aceeaºi reþetã ca în cazul anunþului preºedintelui Trump
de a negocia direct un acord cu Iranul, în ciuda presiunilor
exercitate asupra statelor ºi companiilor europene ºi nu numai de
a respecta sancþiunile economice americane la adresa Iranului, în
caz contrar vor suferi consecinþele. La 29 iunie a.c., agenþia
iranianã de ºtiri (FARS) anunþa cã: „Iranul a emis mandat de
arestare împotriva preºedintelui Trump sub acuzaþia de ucidere ºi
terorism prin asasinarea la Bagdad, la 30 ianuarie 2020, a
numãrului doi în ierarhia conducerii iraniene, Qassem Solimani.”

(continuare în pag.17)
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Pentru aducerea la îndeplinire a mandatului, Iranul a solicitat
ajutor Interpolului.

O altã decizie de politicã externã americanã care a stârnit rumoare
ºi nedumerire în cancelariile internaþionale a fost anunþul
preºedintelui de anulare a lucrãrilor G-7 pe care urma sã le
gãzduiascã în luna iunie, pentru luna septembrie, þinând însã sã
precizeze cã: „oricum þãrile care formeazã grupul sunt depãºite ºi
nereprezentative, dorind sã invite la viitoarea întâlnire: Rusia,
Coreea de Sud, Australia ºi India, G-7 urmând sã se transforme
în G-10 sau G-11.”

Dar ca sã fie „tacâmul” de politicã externã complet, Donald
Trump s-a raliat poziþiei premierului israelian, Benyamin
Netanyahu, care la 17 mai a.c. a declarat cã va „împiedica Haga
sã deschidã o anchetã pentru crimele de rãzboi prezumate a fi
fost comise în Cisiordania, Gaza ºi Ierusalimul de est”, calificând
aceastã intenþie a CPI drept „o ameninþare strategicã pentru Israel”,
iar secretarul de stat american, Mike Pompeo (fost ºef al CIA), cu
ocazia lucrãrilor Conferinþei de Securitate de la München, declara
cã: „SUA va încerca sã împiedice deschiderea unei anchete
împotriva Israel pentru crime de rãzboi, pentru cã acest tribunal
este corupt”.

La fel ca ºi ºeful sãu, tot ce nu este pe placul SUA trebuie
sancþionat, etichetat ca fiind organisme internaþionale corupte,
deci America nu se supune decât propriilor legi, însã toate celelalte
state ºi organisme internaþionale sã se supunã capriciilor americane,
altfel sunt consideraþi inamici.

Continuând paradoxurile echipei americane de conducere,
vorbind despre inamicii SUA, recent, ºeful FBI, Cristopher Wray
a declarat urmãtoarele: „Partidul Comunist Chinez este cea mai
mare ameninþare pe termen lung pentru securitatea americanã,
la fiecare zece ore autoritãþile americane deschid o anchetã de
contraspionaj care implicã China.”

Fãrã comentarii!
Anti-sclavia o nouã mascã a crizei
În câteva zile, problema sclaviei ºi discriminãrii rasiale s-a

transformat, graþie reþelelor de socializare, în prioritate la nivel
planetar, fiind înscrisã pe agenda guvernelor atât în Europa, cât ºi
în cele mai îndepãrtate colþuri ale lumii, fãcându-se conexiuni cu
traficul de carne vie (o formã modernã a sclaviei) ºi cu modul de
a munci al imigranþilor.

Asistãm la o amplã campanie de epurare profesionalã pe motiv
de comportamente ºi atitudini rasiale ale unor salariaþi din cadrul
companiilor americane, ca rãspuns la presiunea strãzii ºi a unor
ONG-uri. În ciuda declaraþiilor ºi discursurilor pompoase care
condamnã rasismul, la nivelul companiilor americane, indiferent
de profilul de activitate, ori la nivelul instituþiilor publice, se
menþin politici nefaste pentru salariaþii de culoare, cãrora li se
impun un arbitraj intern sau li se cere sã atace în instanþã pe
funcþionarii suspecþi de comportamente rasiale ºi discriminatorii.
Dar, ghinion! Nu de rare ori, se întâmplã cã cei care reclamã
asemenea comportãri sã fie concediaþi.

Trebuie menþionat cã rasismul este profund împãmântenit în
cultura corporatistã, cât ºi în sistemul judiciar, astfel cã sunt numai
patru PDG negri în cadrul celor 500 companii de top, iar din date
guvernamentale reiese cã numai 3% din posturile de conducere
sunt ocupate de negri ºi numai 1% în Google, Facebook, Uber.
Preºedintele Fondation Ford, Warren Walker declara cã: „Lumea
antreprenorialã americanã a abandonat negrii. Chiar dupã o
generaþie de studenþi negri cu diplome la universitãþi de prestigiu,
hiper dotaþi, care pleacã în luarea cu asalt a lumii întreprinderilor,
dar se pare cã se lovesc de un zid.” Evelyne Carter, directoarea
agenþiei Paradigm, care ajutã sã se elaboreze strategii în materie
de incluziune ºi diversitate, a lansat apelul cã: „Negrii sã
povesteascã ceea ce au pãtimit. Cei care sunt confruntaþi de mult
timp cu rasismul, sunt în sfârºit ascultaþi”, iar Stephanie K. Johnson
de la Universitatea Colorado, concluziona: „Dacã nu faci nimic
de-a lungul unui secol pentru ca atitudinile ºi comportamentul
rasial sã se schimbe ºi se continuã ºi astãzi la fel, oamenii îºi dau
seama ºi vor protesta la nesfârºit.”

La ora actualã, când mânia ºi indignarea împotriva sclaviei ºi
rasismului explodeazã în SUA, companii de prestigiu ºi cu tradiþie
precum Grupul Mars care deþine marcã de orez Uncle Bens, Grupul
Quaker Oats, pentru cerealele de ovãz Aunt Jemima, marca de
îngheþatã fabricatã de Dreyers, Esquimaux, au anunþat cã îºi vor
schimba numele pentru cã vehiculeazã „stereotipuri rasiste”.

Pe un alt plan, celebritãþi din mass-media ºi-au anunþat demisia
pentru criticile ce le-au fost aduse privind convingerile, ori
manifestãrile cu tentã rasistã. Este cazul redactorei ºefe de la situl
Refinery 29, a redactorului ºef al magazinului Bon Appetit, Adam
Rapoport, a lui James Bennet, directorul paginii de opinie de la
New York Times, redactoarea ºefã Claudia Eller, de la Variety ºi
lista poate continua, inclusiv din zona divertismentului.

America corporatistã a ocolit primul amendament al Constituþiei
care se referã la garantarea ºi apãrarea dreptului la libera exprimare,
generându-ºi o adevãratã poliþie a gândirii corporatiste care nu
acceptã scuzele ºi cine ºtie, poate cã în viitor vor înfiinþa
departamente de „reeducare” la fel ca în China ºi fosta URSS
pentru acei salariaþi care vor avea curajul sã gândeascã ºi sã se
exprime liber.

Putem concluziona cã, asistãm la un colaps mental al
occidentului marcat de tensiuni sociale, etnice ºi religioase tot
mai radicale, atât ca urmare a suprapunerii peste criza sanitarã,
cea economicã ºi neîncrederea cetãþenilor în actualul sistem de
guvernanþã.

America, ca de obicei în ultimul timp, dã tonul la tot felul de nerozii
conceptuale, pe care le exportã în lume ca fiind rodul democraþiei
funcþionale ce ar trebui luatã drept model de întreaga planetã.

Astfel, în acest þipar se încadreazã recentul incident tragic cu
George Floyd, care a pus în miºcare un nou curent aflat la modã,
antisclavie ºi antirasial, care scãpat de sub control va avea efecte
mult mai dãunãtoare pentru omenire decât pandemia de
coronavirus.

Continuarea acestei politici va adânci ºi mai mult ruptura între
diversele minoritãþi rasiale din SUA ºi Europa, va declanºa
conflicte rasiale ºi religioase ce vor cutremura lumea. Antisclavia
ºi antirasismul pot fi elemente ale viitoarelor conflicte asimetrice
care vor ataca modul de organizare spiritualã a societãþii omeneºti,
identitatea culturalã, istoria ºi tradiþiile popoarelor.

Sã fie acesta semnalul de afirmare a Noii Ordini Mondiale?
Oricum, asistãm la un proces bine gândit de imbecilizare a

popoarelor care vor fi obligate prin legi adoptate de minþi bolnave
sã se reevalueze istoria umanitãþii pentru a fi în acord cu noile
tendinþe venite de peste ocean. Semnele deja sunt tot mai vizibile
ºi cu multã încãrcãturã emoþionalã, dacã privim filmuleþele
transmise pe reþelele de socializare care ne înfãþiºeazã un grup de
tineri albi care spalã picioarele negrilor în semn de iertare a
pãcatelor, ori o tânãrã albã, care într-un acces de isterie,
îngenuncheazã în faþa unor tineri negri cãrora le sãruta cu
„devoþiune” bocancii, în dispreþul acestora. Mai recent, un grup
de congresmeni americani, ºezând ca niºte ostatici ai „corectitudinii
politice”, ipocriziei, a trendurilor dictate mediatic, îngenunchiaþi,
un gest religios, pentru ce, nici ei nu ºtiu prea bine, sunt prezentaþi
de CNN ca pe o ºtire de ultimã orã.

Sãptãmânal vedem la ºtiri cum soldaþi ºi poliþiºti americani,

suedezi ºi de alte naþii, îngenuncheazã în fata migranþilor, iar ca
regulã generalã, albii în faþa negrilor.

Paradoxul situaþiei este cã, dacã eºti alb în occident, devine un
„mare drept ºi o supremã datorie” sã îngenunchezi din cauza
vinovãþiei altora, din cauza istoriei ºi a unui sistem politic ºi de
guvernanþã bolnav ºi corupt care apasã asupra viitorului
democraþiei occidentale.

Oare pentru obþinerea „iertãrii”, albii vor înfiinþa bordeluri în
America ºi Europa unde prostituatele albe vor practica servicii
gratuite ºi exclusive negrilor, bordeluri subvenþionate de stat?

EUROPA va cãdea în aceastã capcanã geostrategica care o
va fragiliza ºi dezbina tot mai mult?

Faþã de evoluþiile îngrijorãtoare la care America este supusã în
ultimele sãptãmâni, preºedintele Donald Trump, în alocuþiunea
sa prilejuitã de Ziua Naþionalã, cu ocazia vizitei din 3 iulie la
muntele Rushmore, a þinut sã facã unele precizãri pe care le vom
reda succint în rândurile urmãtoare: „Nu-i vom lãsa niciodatã sã
smulgã Americii eroii de pe propriile monumente ºi din inimile
noastre... Azi ne arãtãm recunoºtinþa pentru vieþile ºi moºtenirile
extraordinare ale lui George Washington, Thomas Jefferson,
Abraham Lincoln ºi Theodore Roosevelt. Ca preºedinte, mã aflu
în faþa dumneavoastrã ºi a lumii pentru a proclama cã acest
monument nu va fi distrus niciodatã, aceºti eroi nu vor fi niciodatã
insultaþi, moºtenirea lor nu va fi niciodatã ºtearsã ºi faptele lor
nu vor fi niciodatã uitate, iar muntele Rushmore se va înãlþa
întotdeauna ca un prinos etern pãrinþilor þãrii noastre ºi libertãþii
noastre. Naþiunea noastrã este martora unei campanii înverºunate
care vrea sã ºteargã istoria, sã ne defãimeze eroii, sã anuleze
valorile noastre ºi sã ne îndoctrineze copiii. Bande furioase
încearcã sã dãrâme statuile fondatorilor, sã mânjeascã
monumentele noastre sfinte ºi sã dezlãnþuie valuri de crime în
oraºele noastre. Mulþi dintre aceºti oameni nu au idee ce fac, dar
unii din ei ºtiu foarte bine. Vom demasca aceste miºcãri
periculoase, vom proteja copiii naþiunii noastre de asaltul radical
ºi vom proteja felul nostru de viaþã la care þinem. În ºcolile,
redacþiile ºi chiar în companiile noastre s-a infiltrat un curent de
extremã stângã fascistã, care vrea sã ne impunã supunere oarbã.
Ameninþãrile sunt reale. De aceea, am mobilizat forþele legale
federale pentru a proteja monumentele, a aresta participanþii la
violenþe ºi a pune sub acuzare pe cei vinovaþi.”

Interesant discurs, dar SUA trãieºte ceea ce a semãnat în alte
þãri prin încurajarea unor miºcãri separatiste, lovituri de stat,
revoluþii „portocalii ºi primãveri arabe”, destabilizând zone de
interes pentru securitatea naþionalã americanã ºi a corporaþiilor
care impun linia geostrategicã a guvernului ºi administraþiei
prezidenþiale. SUA a semãnat vânt, iar acum culege furtunã!

Cu o analizã atentã a cauzelor ºi a modului în care au evoluat
ultimele evenimente care au radicalizat societatea americanã, am
putea sã ne gândim cã actualele miºcãri de protest pentru
combaterea rasismului ºi sclaviei pot fi considerate opera
democraþilor de a tempera tendinþele secesioniste care se manifestã
încã în sud. Sã nu uitãm cã, timp de un secol, negrii s-au apropiat
de democraþi pe care i-au votat în mod constant, caracteristica
socio-economicã indicã cã bazinul electoral al democraþilor este
format din clasa de mijloc, inclusiv a migranþilor latino ºi
afroamericani. În 2015, preºedintele Obama a lansat un proiect
de comunicare transparentã cu cetãþenii, sens în care a creat un
site pentru preluarea mesajelor ºi petiþiilor la Casa Albã. Surpriza
a fost mare când, în numai douã luni, au fost înregistrate peste
200.000 petiþii în care se solicita separarea Sudului de Nord,
situaþie ce a creat îngrijorare la nivelul administraþiei prezidenþiale
care a dispus închiderea sitului. Lucrurile nu s-au oprit aici, ci au
evoluat în sensul cã delegaþi ai statelor din sud au transmis o
propunere concretã de a negocia cu nordul, subliniind cã deja au
propriul steag, monedã ºi imn. La vremea respectivã, administraþia
Obama a rãspuns cã în aceste condiþii Sudul trebuie sã renunþe la
dolar ca moneda naþionalã ºi sã achite mai întâi toate sumele
trimise de guvernul central pentru administraþie ºi investiþii în
dezvoltarea Sudului. Negocierile au rãmas în impas, însã exprimã
o stare de tensiune tot mai accentuatã între Sud ºi Nord.

Am alocat un spaþiu generos analizei situaþiei din SUA, þinând
seama de faptul cã România a semnat în 2011 un parteneriat
strategic care se întinde pânã în 2025, cu o puternicã componenþã
militarã ºi geostrategica pentru frontiera de est a NATO, în
contextul în care SUA a anunþat retragerea din Germania a 25.000
militari ºi armamentul convenþional corespunzãtor, care vor fi
relocaþi în Polonia, iar în baza aerianã de la Câmpia Turzii se vor
investi aproape 200 milioane de dolari pentru modernizare,
devenind o bazã militarã importantã pentru NATO ºi SUA.

De asemenea, trebuie sã reamintim cã relaþia UE-SUA ºi SUA-
Turcia este în continuare tensionatã ºi s-ar putea rãsfrânge negativ
ºi asupra locului ºi rolului României în cadrul UE, existând riscul
de izolare ºi de a rãmâne captiva într-o menghinã geopoliticã,
geostrategicã ºi geoeconomica a marilor puteri, aºa cum s-a aflat
periodic pe parcursul istoriei sale zbuciumate.

Pentru a gestiona o asemenea situaþie extrem de complicatã
este nevoie de oameni de stat capabili, buni patrioþi, care sã punã
mai presus de orice interesele naþionale, valorificând cu
înþelepciune oportunitãþile geostrategice ce rezultã din alianþele
politico-militare la care am aderat.

Pandemia de covid-19 ar putea fi semnalul ultim, sau ultima
„staþie” pentru rãzboaiele viitorului?

De-a lungul istoriei umanitãþii rãzboaiele au fost caracterizate
de surprizã, dezinformare, pãcãlirea adversarului. În secolul VI
î.Hr., în lucrarea „Arta Rãzboiului”, Sun Tzu sublinia cã „pentru
a avea succes într-o confruntare militarã este nevoie sã se recurgã
la mistificare, înºelare ºi surprinderea inamicului”, ceea ce a
caracterizat inclusiv rãzboaiele din epoca modernã: Pearl Harbour,
Blitzkrieg, Yom Kypur, Rãzboiul din Golf, invazia din Georgia,
ocuparea Crimeei.

Din pãcate, rãzboiul împotriva pandemiei putea fi prevenit dacã
se þinea seama, atât în Franþa cât ºi la nivelul Politicii de Securitate
ºi Apãrare a UE, de prevederile ºi avertismentele cuprinse în Carta
Albã a Apãrãrii din 2008 în care, potrivit evaluãrilor Ministerului
Apãrãrii francez, se evoca: „posibilitatea izbucnirii unei pandemii
ºi se identificau vulnerabilitãþi noi impuse de elemente determinante
pentru adaptarea apãrãrii ºi securitãþii naþionale.”

Avertismentele s-au multiplicat în 2013, când se descrie riscul:
„unei noi pandemii de înalt nivel patogen cu o puternicã acþiune
letalã, rezultând din emergenta unui nou virus care traverseazã
barierele speciilor, sau un virus scãpat dintr-un laborator izolat.”

În baza acestor noi informaþii, guvernul francez a înfiinþat o
celulã de crizã (cu 30 persoane), transformatã într-o agenþie cu
atribuþiuni în pregãtirea pentru a rãspunde la urgenþe sanitare
(EPRUS) ºi sã gireze în numele statului stocurile naþionale de
produse sanitare, inclusiv de vaccinuri ºi produse chirurgicale.

În 2016, agenþia în cauzã a fost desfiinþatã în mod inexplicabil.
Ce a urmat în Franþa odatã cu declanºarea pandemiei de covid-
19, se cunoaºte. Interesant cã nici pânã în prezent nu s-a dat
publicitãþii rezultatul anchetei ºi nu au fost formulate acuzaþii la
adresa vinovaþilor!

Pandemia de coronavirus, surprizã strategicã?
Da, pandemia ne-a arãtat cã surprizele strategice sunt o

certitudine istoricã, iar analiza de „caz” a indicat cã întreaga
arhitecturã europeanã ºi americanã de securitate, cu pilonii sãi de
bazã: economia, politica sanitarã ºi chiar structurile de apãrare ºi
securitate s-au dovedit a fi vulnerabile ºi în imposibilitate de a

reacþiona coerent ºi vizionar pentru a împiedica propagarea
virusului, într-o concepþie unitarã a NATO ºi PESD.

Þãri cu puternice ºi performante sisteme de urgenþã ºi cu
economii solide (SUA, Franþa, Germania) ºi-au dovedit slãbiciunea
în faþa unui rãzboi biologic, prin lipsa stocurilor de echipamente
de protecþie sanitarã, a mãºtilor, testelor, ventilatoarelor ºi a unei
strategii adecvate pentru a asigura protecþia militarilor aflaþi în
misiuni pe portavioane, submarine, nave de rãzboi, astfel cã un
numãr mare de militari au fost contaminaþi ºi nevoiþi sã fie scoºi
din dispozitivele de luptã ºi carantinaþi.

În ciuda alocãrilor bugetare pentru apãrare care au devenit în
ultimul deceniu o povarã serioasã pentru PIB-ul þãrilor membre
UE ºi NATO, totuºi inamicul covid-19 a reuºit în scurt timp sã
punã în dificultate occidentul, care nu ºi-a îndeplinit misiunea de
apãrare a popoarelor în faþa unor ameninþãri ºi provocãri
asimetrice.

Drept urmare, se pune întrebarea justificatã dacã ºi ce
învãþãminte strategice am tras ºi cum vor fi concepute noile politici
de securitate ºi apãrare a popoarelor în faþa rãzboaielor viitorului?

Personal cred cã dacã aceste politici nu vor fi abordate holistic,
riscãm sã ne gãsim complet nepregãtiþi pentru viitoarele
confruntãri cu inamici vãzuþi sau nevãzuþi, care îºi vor baza
acþiunile pe folosirea nanotehnologiilor ºi a Inteligenþei Artificiale.

Drept urmare, ar trebui regânditã întreaga strategie de securitate
ºi apãrare, atât la nivel naþional cât ºi în cadrul UE, un rol important
revenind serviciilor de informaþii care trebuie sã fie flexibile ºi sã
asigure mobilitate ºi operativitate în acþiuni, sã aibã capacitatea sã
anticipeze ameninþãrile ºi riscurile de securitate, inamicii ºi þintele,
sã devinã vectori esenþiali ai securitãþii naþionale în exteriorul ºi
interiorul þãrilor ºi sã reacþioneze profesionist la surprizele
strategice.

Odatã cu dezvoltarea, perfecþionarea rapidã ºi globalizarea
nanotehnologiilor ºi Inteligenþei Artificiale, confruntãrile viitorului
se vor muta în spaþiul virtual care oferã un câmp de luptã nelimitat,
atât inamicului, dar ºi de apãrare, de aceea se impune o evaluare
rapidã a sistemelor de protecþie antivirus ºi împotriva atacurilor
cibernetice, ale structurilor proprii de securitate ºi apãrare, dar ºi
a infrastructurilor critice ºi instalaþiilor sensibile din domeniul
telemuncii.

Pandemia de coronavirus ar putea fi o etapã intermediarã
în pregãtirea unui atac cibernetic de amploare asupra sistemelor
critice la nivel global?

Tot ce este posibil, pentru cã rãzboaiele asimetrice se duc într-
o societate modernã supertehnologizatã, digitalizatã, bogatã ºi
sofisticatã care a devenit interdependentã în cadrul globalizãrii,
dar este complexã ºi fragilã.

De aceea, orice disfuncþie poate bloca întregul sistem în absenþa
unor structuri redundante, lucru dovedit de pandemia covid-19,
care a scos în evidenþã efectele devastatoare ale unei noi forme de
conflict asimetric. La ameninþãrile cele mai probabile: terorism
cu noile sale forme de manifestare; atacuri cibernetice;
dezinformare; ameninþãri sanitare ºi bacteriologice; trebuie sã le
corespundã rãspunsuri adecvate, necesitând adesea înfiinþarea de
noi structuri.

Dacã în ultimele douã decenii s-au înregistrat unele progrese în
combaterea terorismului (aparat juridic specializat, forþe speciale
ºi structuri informative profesionalizate), pandemia a evidenþiat
întinderea riscurilor care ameninþa teritoriile naþionale (rãzboi
bacteriologic, atacuri electromagnetice etc.), ceea ce impune o
definire mai clarã a misiunilor de securitate internã ºi operaþiunile
externe, care este datã din ce în ce mai mult de diversificarea
ameninþãrilor.

Deci, este nevoie de o schimbare profundã a mentalitãþilor,
pornind de la ideea cã dacã nu poþi sã prevezi tot, mãcar sã ai
capacitatea de a te adapta rapid la procesele de decizie ºi la
construirea unor sisteme fiabile care sã permitã sã recunoascã în
timp real, semnalele slabe de manifestare a ameninþãrilor pentru
a interveni cu decizii operaþionale punctuale.

Aceasta presupune pe lângã o autonomie decizionalã specializatã
ºi o abordare multispecializatã a ameninþãrii ºi a proceselor
decizionale cât mai apropiatã de forþele speciale ºi mai puþin de
structurile noastre militare convenþionale.

Totodatã, este nevoie de un nou concept al culturii de securitate
care sã genereze o mai bunã cooperare între civili ºi militari ºi o
regândire a lanþului logistic, sã se dezvolte procese de alertã pe
reþelele de socializare, sã se implice marile întreprinderi ºi
tehnologiile de vârf, într-o strategie de securitate ciberneticã
naþionalã. Lumea post-covid este periculoasã ºi instabilã care va
afecta ºi alocarea de sume importante de la buget pentru apãrare,
ceea ce va impune parteneriate cu firme a cãror activitate ar putea
fi orientatã ºi spre domenii strategice care sã fie cofinanþate alãturi
de armatã.

În faþa creºterii fãrã precedent a riscurilor strategice, trebuie
regândit ºi accelerat procesul de modernizare ºi eficientizare a
structurilor de informaþii ºi a forþelor armate, în pas cu noile
tehnologii ºi cu aplicaþiile cele mai diverse ale Inteligenþei
Artificiale.

Problema securitãþii naþionale în fata ameninþãrilor ºi riscurilor
asimetrice trebuie sã se afle în atenþia întregii clase politice, a
societãþii civile ºi organismelor cu atribuþiuni, într-o dezbatere
publicã dincolo de interesele politicianiste, chiar dacã virusul
electoral care va domina acest sfârºit de an s-a transformat într-un
puternic factor de imagine ºi media.

Sã sperãm cã în România curentul antisclavie ºi antirasism va fi
tratat cu multã atenþie ºi precauþie atât de cãtre Parlament, guvern,
preºedinþie ºi societatea civilã, pentru a se evita excesele ºi
declanºarea unor conflicte interetnice. Sã sperãm cã noul
ambasador american va avea decenþa ºi eleganþa de a fi mai reþinut
în a se implica în politica internã româneascã ºi se va abþine sã ne
impunã noul curent aflat la modã în SUA, care deja produce
efecte negative, adânceºte haosul ºi anarhia.

Pe un alt plan, românii vor fi interesaþi sã urmãreascã evoluþiile
politico-economice ºi sanitare din SUA în contextul pregãtirilor
pre-electorale pentru alegerile prezidenþiale, care se anunþã
tensionate ºi confuze atât prin performanþele personale ale celor
doi candidaþi care sunt tot mai confuze ºi contradictorii ºi luptele
de culise care se dau în spatele uºilor închise în cele douã tabere.

Pe de o parte avem o situaþie complexã cu care se confruntã
preºedintele Trump, atât în interiorul propriei familii în contextul
dezvãluirilor recente fãcute de nepoata sa, Mary Trump, în cartea
„Too much and never enough” în care face o prezentare deloc
mãgulitoare preºedintelui arãtând cã: „familia mea a creat omul
cel mai periculos al planetei” ºi acþiunile grupului numit „Proiectul
Lincoln” (înfiinþat în 2019) care reprezintã republicanii ostili
preºedintelui ºi politicii sale, considerând cã: „în termen de
standard democratic Trump este pe cale sã distrugã Instituþiile
americane, de aceea ei susþin cã moral nu pot sã-l lase sã facã
asta.”

O altã problemã cãreia cei doi candidaþi trebuie sã-i facã faþã
este sãnãtatea lor, care sunt convins cã va fi o mizã serioasã în
timpul campaniei electorale.

Vom urmãri în continuare evoluþiile de peste Ocean, iar în
urmãtoarele materiale ne vom opri cu analiza asupra noii puteri
globale – China ºi a modului în care va influenþa, în bine sau rãu,
viitorul omenirii în cadrul Noii Ordini Mondiale.

(urmare din pagina 16)

Bucureºti, 20 iunie 2020
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În aceastã perioadã, în care ar fi avut loc marea manifestare
olimpicã de la Tokio, în loc de o cronicã a grandioasei manifestãri
sportive vã invit la Lausanne sã vizitãm împreunã un muzeu.

Strãbãtând un gigantic parc aflat pe malul lacului Leman, trecând
pe lângã Elysée, loc de popas a numeroase expoziþii de fotografie,
replicã a celebrului „Jeu de Paume” parizian, gazdã temporarã a
expoziþiei foto-imaginilor pictorului francez Jean Dubuffet,
fascinat de priveliºtea întinderii de apã a lacului, coborând scãri,
parcurgând alei cu vegetaþie luxuriantã, zãreºti albul clãdirii în
faþa cãreia fluturã stindardul olimpic, cu cele cinci cercuri colorate
întrepãtrunse, simbolizând înfrãþirea diferitelor rase ºi
totodatã pacea care trebuie sã domneascã între naþiuni.

Olimpiadele, aceste jocuri sportive care cuceresc
inimile a sute de milioane de oameni de pe întregul
mapamond, sunt coordonate de cãtre un Comitet
Internaþional Olimpic cu sediul la Lausanne.

Este normal ca dupã atâtea ediþii ale Jocurilor Olimpice,
revitalizate în 1896, la Atena, sã se strângã un material
documentar imens în legãturã cu acest inegalabil
eveniment sportiv planetar. Þinând cont de faptul cã exsitã
ºi o componentã cultural-artisticã, s-a înãlþat un muzeu
olimpic care funcþioneazã într-o clãdire ultra-modernã,
cu subsol ºi trei etaje, în care sunt expuse o varietate
enormã de fotografii, documente, filme, echipamente
sportive, grafice, afiºe, medalii olimpice. Se construieºte
astfel o identitate vizualã a J.O. de la începuturi pânã în
zilele noastre.

Dar, pentru a intra în atmosfera grandioaselor
manifestãri, încã din exterior eºti acomodat prin intermediul unei
piste cu tartan de o sutã de metri, de ºtachetele înalte pentru
sãritura în înãlþime ale cubanezului Sottomayor, sau a prãjinistei
ruse Isimbaieva. Alãturi de acestea, operele de artã ale unor
artiºti plastici contemporani cunoscuþi: Botero, Tapies, Nicky de
Saint-Phalle, întregesc atmosfera prin dialogul viu sport-artã.

În apropiere de intrare, trupul zvelt din bronz al unei copile
„zeiþe” cu coadã de cal, care evolueazã la bârnã. Cine poate fi
decât acea fiinþã care a „rupt inima” careului de arbitraj obþinând
perfecþiunea, notatã prima datã în istorie cu zece ºi care se numeºte
Nadia Comãneci.

La primul pas în incinta princiarã a minunatei clãdiri, vizitatorul
este întâmpinat de legendarul atlet jamaican Usain Bolt în
blocstartul cursei de sprint pe distanþa de o sutã de metri plat. De
aici încolo încep tot felul de surprize. Mijloacele audio ºi video
se þin lanþ. Diferitele jocuri þin captivi vizitatorii minute în ºir. Se
exploreazã o zonã de mare interes pentru locuitorul din orice
punct al globului. Pãtrunzi pe „terra incognita” a J.O. debutante
în Elada, la Atena în 1896 ºi ajunse în iarna 2018 în îndepãrtata
Coree de Sud.

Desfãºurate la fiecare patru ani, cu excepþia intervalului celor
douã rãzboaie mondiale, diversificate în 1924 prin apariþia

Jocurilor de iarnã, intervalul acestora din urmã rãmânând tot
cvadrianual, dar disjunse de cele de varã, desfãºurându-se la doi
ani, între acestea.

Jocurile au o rãdãcinã veche. Încã din antica Grecie aveau loc
întreceri între atleþi. Când se desfãºurau Jocurile, conflictele
militare încetau, iar atleþii din tabere diferite se întreceeau în a-ºi
disputa întâietatea în cel mai cavaleresc mod. Olimpiadele erau
purtãtoare de pace ºi înþelegere între oameni. De aceea ºi fondul
steagului olimpic este alb, simbol al puritãþii sufleteºti.

Jocurile Olimpice au o istorie milenarã, disputându-se

neîntrerupt între 776 î.Hr. ºi 394 d.Hr., când împãratul Teodosie
cel Mare le suspendã, considerându-le pãgâne.

Intervalul de patru ani a fost introdus de istoricul grec Timacus
(în 264 î.Hr.), fiind menþionat de Polybius ºi Diodor din Sicilia,
întotdeauna jocurile însoþind sãrbãtorile dedicate lui Zeus în
cetatea Olimpia.

Dacã pentru artã a existat o Renaºtere artisticã, Olimpiadele
moderne marcheazã renaºterea miºcãrii sportive.

Omul care a militat ºi a realizat aceastã miºcare a fost baronul
Pierre de Coubertain. El emite aceastã idee în 1894 ºi prin lupta
sa materializeazã conceptul prin deschiderea pe stadionul atenian
Averoff, în 1896, a primei olimpiade moderne la care au participat
285 de sportivi din 13 þãri.

România participã prima datã în 1924 la Paris, când ruygbiºtii
noºtri obþin medalia de bronz. A urmat altã medalie, de argint, în
1936, la cãlãrie.

Dupã rãzboi, participãm prima datã în 1952, la Helsinki, când
Iosif Sârbu obþinea titlul olimpic la tir, armã liberã calibru redus,
poziþia culcat. De aici încolo, la urmãtoarele ediþii obþinem titluri
olimpice ºi multe medalii la atletism, box, gimnasticã, haltere,
înot, tir, lupte, sporturi nautice etc.

De câþiva ani, în faþa Arcului de Trimf din Capitalã fiinþeazã

Emil
Talianu

Muzeul unui ideal uman – Olimpismul
Florin COLONAª

Muzeul Olimpic ºi Sportiv unde se poate urmãri traseul olimpic
al naþiei noastre ºi care este bine sã fie vizitat de orice amator de
sport ºi nu numai.

Olimpismul a generat o miºcare culturalã, la fiecare ediþie
existând manifestãri specifice în domeniul cultural-artistic.
Totodatã, el a încorporat ºi o miºcare a ideilor, ajungându-se
astfel la o Chartã Olimpicã, care cuprinde organizarea, acþiunea
ºi funcþia J.O. Spunea despre aceste deziderate pãrintele
olimpiadelor moderne, baronul Coubertain: „Olimpismul nu
reprezintã un sistem, ci o stare de spirit”.

Interesant este faptul cã acest animator, care a reuºit sã impunã
o miºcare mondialã, olimpismul, cu principiile sportului ca factor
al sãnãtãþii trupeºti ºi mentale, nu a reuºit acelaºi rezultat atunci
când a propus un sport care nu a prins, nici atunci, nici acum ºi

anume scrima ecvestrã, disciplinã pe care el a practicat-
o. În Muzeul Olimpic existã un tablou în mãrime naturalã
al baronului în costum de scrimã. În spaþiul muzeal
care-i este dedicat, în afarã de un alt tablou cu calul sãu,
sunt mai multe imagini, între care ºi unele de grup cu
elevii sãi de la cunoscute colegii unde a fost profesor,
învãþãcei cãrora, desigur, le-a insuflat ideile sale: armonia
corpului ºi a spiritului, bucuria efortului, depãºirea de
sine, respectul pentru ceilalþi.

Fiecare ediþie a J.O. posedã propria identitate. În afara
faptului cã se introduc mereu noi discipline, care intrã
pe scena mondialã a sportului, practicându-se în multe
zone geografice (sunt afiliate la C.I.O. peste 200 de
þãri), explozia de noutãþi în domeniu a condus la
schimbarea look-ului Jocurilor, expresie directã a
timpului ºi a tendinþelor momentului, generându-se astfel
un veritabil limbaj universal.

La fiecare secþiune s-a creat un flux care transportã
vizitatorul în mijlocul unei aventuri grafice, o experienþã creativã
a muzeului prin demonstrarea secretelor de fabricaþie a afiºelor
care conduc la acea identitate reuºitã, traversând numeroase ediþii
ale Olimpiadelor.

Dacã ar fi sã þinem cont de mascotele fiecãrui Joc, de la baloanele
colorate din parc ale ediþiei Mexico (1968) la imensa mascotã de
opt metri, creatã de Javier Mariscal la Barcelona (1982), numitã
Cobi, la Sam de la Los Angeles, Waldi la München (1972) sau
veselele mascote de iarnã de la Lilianhammer, Haakon ºi Kristin
sau cea mai recentã, de la ediþia hibernalã sud-coreeanã
Soohorang, aceste figuri îndrãgite, devenite populare, jucând
rolul unor ambasadori, purtãtoare ale mesajelor de pace ºi prietenie
între naþiunile lumii.

Dacã în antichitate cel premiat cu o cununã din frunze de
mãslin era doar învingãtorul, în epoca modernã aurul, argintul ºi
bronzul rãsplãteasc triumvirii de pe podium. Forma acestora
este însã foarte diferitã în timp. În 1900 erau dreptunghiulare, în
1920 rotunde, dar mari, alteori cu o formã parabolicã, gãurite ca
cele de la Torino. Bineînþeles, compoziþia lor fiind mereu diferitã,
oricum valoarea simbolicã rãmânând primordialã pentru cei ce
sunt animaþi de îndemnul olimpic: Citius, Altius, Fortius!

Muzeul olimpic din Lausanne

Adunarea Generalã a Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România
(UZPR), sesiunea a II-a, din 11 iulie a.c., reunind ziariºti ºi ºefi de
filiale din toatã þara, a avut pe ordinea de zi mai multe puncte de cea
mai mare importanþã.

În primul rând, s-a votat în unanimitate alegerea lui Doru Dinu
Glãvan în funcþia de preºedinte al UZPR.

Apoi, au fost alese ºi celelalte organisme de conducere ale Uniunii: Consiliul Director,
Comisia de atestare profesionalã, Comisia de cenzori.

Membrii noului Consiliu Director sunt: Nicolae Bãciuþ, Mãdãlina Corina Diaconu,
Claudius Dociu, Daniela Gîfu, Iuliana Gorea Costin, Roxana Istudor, Miron Manega,
Rãzvan Onesa, Sorin Stanciu, Gheorghe Vãduva, Cornel Cepariu, Mihai Milca, Mircea
Pospai.

Componenþa celorlalte organisme de conducere a UZPR a rãmas neschimbatã, cu excepþia
trecerii la conducerea Comisiei de atestare profesionalã a binecunoscutului jurnalist Dan
Constantin, odatã cu numirea ca vicepreºedinte a lui Sorin Stanciu, alãturi de Roxana
Istudor.

Adunarea Generalã a UZPR a aprobat în unanimitate ca filialele sã þinã alegeri pentru
conducere la fiecare patru ani, continuarea eforturilor pentru legiferarea zilei de 28 iunie ca
Zi a Ziaristului Român, iniþierea unor site-uri de profil, sub egida UZPR, care sã conecteze
Uniunea cu presa din America latinã ºi respectiv cu Orientul îndepãrtat.

Adunarea Generalã a UZPR, statutarã, derulatã în numele jurnaliºtilor care fac parte din
cea mai mare organizaþie de breaslã din România, a aprobat în totalitate programul pentru
viitorii patru ani al preºedintelui Doru Dinu Glãvan, care, alãturi de noua sa echipã, ºi-a
propus ºi a prezentat colegilor din toatã þara un program ambiþios, care continuã realizãri
remarcabile.

Adunarea Generalã a
Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din

România
Oraºul Bolintin Vale, revista „Sud” ºi Asociaþia pentru

Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu (ACTIB) îºi doresc
reluarea manifestãrilor culturale, a cãror planificare a fost
bulversatã de grava crizã sanitarã prin care trece omenirea.

Prima manifestare din aceastã toamnã este programatã pentru
data de 5 septembrie ºi se va desfãsura sub deviza: „Bolintin –
modernitate ºi tradiþie”. Se intenþioneazã familiarizarea
participanþilor cu monumentele de patrimoniu din localitate printr-
un tur ghidat, în fapt o plimbare „la pas” ºi o vizitã la ªcoala Veche,
edificiu aflat în plin proces de restaurare. Un alt moment al zilei va
fi oferit de lansarea volumului „Despre oameni ºi ziduri. Cronicari
ai arealului bolintinean”, despre care vor vorbi specialiºti de marcã
în domeniu, academicieni ºi profesori universitari. Partea ultimã
va fi rezervatã cunoaºterii tradiþiilor culinare bolintinene într-o
ambianþã naturalã, de un pitoresc tulburãtor.

Cea de-a doua manifestare pe care o anunþãm, inclusã în
Festivalul Toamna Culturalã Bolintineanã 2020, este programatã a
se desfãºura pe 6 octombrie, datã care coincide cu ziua de naºtere

a celui mai de seamã dintre edilii localitãþii, boierul-primar Constantin ªt. Bolintineanu. Cu acest prilej, i
se va dezveli o placã memorialã de cãtre dl. primar Daniel Trãistaru ºi va fi prezentat un volum care
cuprinde cele mai importante aspecte referitoare la viaþa ºi activitatea sa. Fiind ctitor al bisericii cu hramul
Adormirea Maicii Domnului, de la a cãrei restaurare în forma în care se prezintã azi se împlinesc 110 ani,
se va oficia o slujbã de pomenire de cãtre Preasfintitul Pãrinte Episcop dr. Ambrozie, Episcopul Giurgiului,
personalitate sensibilã la devenirea socio-culturalã a celor pe care îi pãstoreºte.

Organizatorii vor lua mãsurile necesare pentru respectarea normelor sanitare impuse de autoritãþi,
instruindu-i, la faþa locului, pe participanþi în privinþa regulilor ºi rugându-i sã le urmeze întocmai.

Având în vedere cã numãrul participanþilor va fi, prin forþa împrejurãrilor, limitat, rugãm pe
doritori sã-ºi comunice din timp intenþia participãrii, pentru a putea rezerva locul.

Pentru a fi la curent cu celelalte manifestãri desfãºurate sub egida Festivalului Toamna Culturalã
Bolintineanã 2020 vã rugãm sã urmãriþi paginile revistei ºi www.revistasud.ro.

Pentru rezervãri ºi informaþii telefonul de contact este: 0720350555.

EVENIMENTE CULTURALE
SUDISTE
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Niciodatã istoria literarã n-a ocupat primul loc în ceea ce priveºte
apariþiile editoriale. Astãzi, apar sute de volume de poezie ºi prozã,
pe când volumele de istorie literarã sunt apariþii rare. Situaþia este
aceeaºi ºi în cazul cronicilor literare, care sunt îndeosebi despre
poezie, apoi despre volume de prozã, în timp ce textele dedicate
cãrþilor de istorie literarã se gãsesc rar prin revistele noastre literare.
Puþinii istorici literari contemporani publicã arareori  în presa literarã
iar atunci când tipãresc un volum îl scot într-un numãr mic de
exemplare.

Un caz aparte este profesorul dr. Nicolae Scurtu,
membru marcant al Uniunii Scriitorilor din România,
Filiala Bucureºti, cu peste o mie de articole apãrute în
reviste importante din Bucureºti ºi din alte centre culturale
ale þãrii. Pânã în prezent, Nicolae Scurtu a publicat peste
20 de volume de istorie literarã. Volumele domniei sale nu
vor putea fi ignorate de viitorii cercetãtori din domeniul
istoriei ºi criticii literare. Pasiunea de cercetãtor literar se
îmbinã fericit cu aceea de colecþionar. De unde aceastã
îmbinare „fericitã”? Datoritã înclinaþiei, cu totul deosebitã,
dezvoltatã de-a lungul timpului pentru manuscrisele ºi
documentele literare inedite. Nicolae Scurtu are un adevãrat
har în a depista documente rare ºi manuscrise din
fondurile publice (biblioteci ºi arhive) ºi particulare, pe
care le adnoteazã, le comenteazã ºi le publicã. Studiile ºi
volumele publicate ni-l relevã pe Nicolae Scurtu drept un
specialist în descifrarea materialelor documentare,
respectiv a epistolelor scrise de mânã.

Am în faþã cele mai recente (cred) douã volume semnate
de Nicolae Scurtu, ºi anume Contribuþii de istorie literarã,
vol. 3, Bucureºti, Ars Docendi (Universitatea din
Bucureºti), 2018, ºi Cercetãri literare. Scriitori ºi
publiciºti giurgiuveni, Bolintin Vale, Editura Sud, 2019. Ambele,
deºi apãrute la edituri diferite (prima, cunoscutã ca o editurã deosebit
de elevatã, iar a doua, ca o foarte tânãrã editurã), au o prezentare
graficã de excepþie în concepþia cãreia, desigur, a avut un cuvânt
greu de spus ºi autorul. Acelaºi lucru putem afirma ºi în legãturã cu
prezentarea generalã a cãrþilor. Scrisorile sunt redate aerisit, în acord
cu exigenþele prezentãrii unui text epistolar. Dupã fiecare capitol,
urmeazã note, din care cititorul poate afla date / informaþii despre
provenienþa manuscriselor, plus comentarii istorico-literare.

Dupã norme ºtiinþifice riguroase, ambele volume conþin Indice de
nume, foarte necesar cercetãtorului, ºi Iconografie (mai bogatã în
volumul editat la Sud), care cuprinde fotografii ale personalitãþilor
evocate, ale unor coperte de cãrþi cu valoroase autografe ºi facsimile
ale unor scrisori.

În ce priveºte structura, diferenþa esenþialã dintre cele douã volume
este de altã naturã care, pânã la urmã, þine tot de autor. Volumul
Contribuþii de istorie literarã beneficiazã de o substanþialã ºi
pertinentã prefaþã intitulatã Nicolae Scurtu – istoricul literar (semnatã

de prestigiosul istoric ºi critic literar clujean Mircea Popa),
dupã care urmeazã abrupt studiile autorului. Al doilea volum,
Cercetãri literare. Scriitori ºi publiciºti giurgiuveni, apãrut
la tânãra, dar deja cunoscuta Editurã Sud, are o introducere a
autorului, cu titlul O instituþie culturalã – revista „Sud”,

fãrã referire la conþinutul propriu-zis al volumului.
Cartea Contribuþii de istorie literarã (aflatã la al treilea

volum), la care ne-am referit, cuprinde mai multe capitole,
incluzând 33 de scriitori menþionaþi în titluri. Unii dintre
scriitori sunt prezentaþi cu documente inedite în mai multe
capitole. Astfel, în douã capitole – Irina Lecca, Nicolae
Drãganu, Monica Lazãr, ºi în trei capitole – Romulus Cioflec,
Nichifor Crainic, Ana Blandiana.

Volumul Cercetãri literare. Scriitori ºi publiciºti
giurgiuveni cuprinde mai multe capitole,  cu referire la numele
a 20 de scriitori, dintre care zece apar în mai multe capitole; în
douã capitole – Ion Carbarãu, Alexandru Cartojan, Florin
Niculescu, Emil Gulian, Nicolae Cantonieru, în trei capitole
– I.A. Bassarabescu, Nicolae Crevedia, în patru – Vasile
Militaru, Nichifor Crainic ºi, în cinci capitole – Nicolae
Cartojan. Bineînþeles cã toþi cei 20 de scriitori ºi publiciºti au
legãturã directã sau colateralã cu meleagurile bolintinene ºi
giurgiuvene.
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Nicolae Scurtu – istoricul literar deplin
Luminiþa CORNEA

Ambele volume conþin scrisori descoperite de autor ºi, în câteva
cazuri, texte inedite ale unor cuvântãri sau scurte opere rãmase
necunoscute ale scriitorului prezentat, cu adnotãri ºi menþiunea
provenienþei: Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Naþionalã
a României, Muzeul Naþional al Literaturii Române din Bucureºti,
Arhivele Naþionale din Bucureºti, câteva biblioteci private ºi
cele mai multe din biblioteca profesorului Nicolae Scurtu din
Bucureºti.

În volumul editat de Ars Docendi, la 14 scriitori, epistolele ºi
documentele literare prezentate aparþin bibliotecii istoricului literar
Nicolae Scurtu, iar în volumul tipãrit de Editura Sud, biblioteca
personalã a autorului este menþionatã, ca provenienþã, de 18 ori,

din 20 de scriitori incluºi în titlurile capitolelor.
Aceastã statisticã ne confirmã încã o datã
extraordinara pasiune de colecþionar a profesorului
Nicolae Scurtu. Nu ne îndoim de faptul cã domnia
sa deþine, mai mult sau mai puþin în tainã, încã multe
scrisori, documente literare ce aºteaptã cu nerãbdare
sã iasã la luminã. Desigur, nerãbdarea este a
cercetãtorului literar interesat de preþiosul tezaur aflat
în proprietatea autorului volumelor prezentate.

De multe ori, în adnotãrile ºi comentariile sale,
Nicolae Scurtu intrã în „povestea”, în dedesubturile
vieþii literare a scriitorilor, realizeazã conexiuni între
opere, autori, publicaþii literare, recomandã restituiri
corecte, alteori face observaþii pertinente privind
datarea sau localizarea unor fapte (rareori
neconvingãtoare, ex. menþionãm cã Romulus Cioflec,
în Românul, în multe cazuri, nu-ºi semna materialele,
alteori, semna cu iniþiale ori folosea pseudonime).

Desigur ar fi fost mai interesant, ºi pentru cercetãtori,
ºi pentru cititorii curioºi de a vedea scrisul olograf al
scriitorilor, ca alãturi de textul transcris sã fie redat în
paralel facsimilul scrisorii / textului inedit. Probabil,
din punct de vedere tipografic, lucrarea este mai greu

de realizat, dar merita. Interesul ar fi sporit iar valoarea volumului ar
creºte.

Informaþiile istorico-literare din ambele volume sunt deosebit
de preþioase, drept urmare nu ne vom mira când le vom vedea
citate în diverse opere de specialitate. Un cercetãtor avizat poate
realiza lucrãri de sintezã cu o valoare incontestabilã, pe baza
documentelor scoase la luminã de Nicolae Scurtu ºi publicate în
volumele prezentate, precum ºi în altele semnate de distinsul
profesor ºi istoric literar. Toate cãrþile, studiile, întreaga sa activitate
dovedesc cã Nicolae Scurtu are cu adevãrat valenþele unui istoric
literar deplin. De aceea este necesar ca volumele domniei sale sã
intre în circuitul literar printr-un numãr suficient de exemplare,
care sã asigure prezenþa în marile biblioteci, în bibliotecile judeþene,
în centrele de culturã etc. Doar aºa, truda ºi pasiunea de-o viaþã a
istoricului literar Nicolae Scurtu vor fi recunoscute la adevãrata
lor valoare în literatura ºi cultura românã. Îi dorim sãnãtate ºi
putere ca sã valorifice în întregime bogata-i comoarã!

De curând, la Editura Betta, a
fost tipãrit un roman aparte,
Vlãscenii, semnat de prof. dr.
Marin Cristian, din satul
Hulubeºti, comuna Cãlugãreni,
judeþul Giurgiu.

Autorul a abordat, de-a lungul
anilor, douã direcþii principale de
creaþie: cea istoricã, îndeosebi
dedicatã epocii lui Mihai Viteazul:
Mihai Viteazul restauratorul
Daciei ºi al Bisericii strãmoºeºti
(2011), Cãlugãreii de pe Neajlov,
în timp ºi spaþiu (2012), Io, Mihai

Voievod, din mila lui Dumnezeu Domn al Þãrii Româneºti ºi al
Ardealului ºi a toatã Þara Moldovei (2013) ºi altele, tipãrite la Casa
de editurã ºi librãrie Nicolae Bãlcescu, din Bucureºti ºi la Editura
Grai ºi Suflet – Cultura Naþionalã, în urma cãrora a ºi obþinut titlul
de doctor în specialitate.

Cea de a doua direcþie este dedicatã unor opere în prozã ºi
dramatice, precum: Voievodul valah (2014), Hoþii de curcubee (2017),
la Editura Grai ºi Suflet – Cultura Naþionalã; Povestiri vlãscene
(2018), la Editura Arefeana ºi altele, unde a avut prilejul sã-ºi
manifeste talentul literar incontestabil ºi convingãtor.

Fiind un om al locurilor, mintea ºi sufletul sãu sunt încãrcate de
specificul tradiþional al vlãscenilor.

De-a lungul timpului, am scris o cronicã despre cartea Hoþii de
curcubee ºi i-am tipãrit volumul urmãtor de Povestiri vlãscene,
cunoscând-i astfel forþa creatoare ºi perspectiva de dezvoltare literarã.

Am constatat cã, de fapt, Marin Cristian nu este un povestitor în
sensul clasic al cuvântului, ci un narator cu sufletul încãrcat de
obiceiurile, tradiþiile ºi întâmplãrile specifice acestor meleaguri.
Asemãnarea îl apropie, comparativ, de Marin Preda, Duiliu Zamfirescu,
Cezar Petrescu, Zaharia Stancu ºi alþii, dar, spre deosebire de aceºtia,
nu urmãreºte în creaþiile sale o structurã cãrturãreascã aparte, pe capitole
identificate cu titluri dedicate, punctele subiectului (expoziþiune, intrigã,
desfãºurarea acþiunii, punctual culminantã ºi deznodãmântul), evoluþia
progresivã a personajelor, ci nareazã cumulativ, prezentându-ne faptele
pe diferite categorii: obiceiurile satului, sãrbãtorile religioase, nunta,
botezul ºi decesul; muncile câmpului pe anotimpuri, trecerea de la
satul patriarhal la cel socialist, prin înfiinþarea unei Întovãrãºiri ºi apoi
a Gospodãriei Agricole Colective, în funcþie de aºezarea terenurilor;
arestarea unor cârciumari, duºmani ai poporului, interesul
gospodinelor satului pentru magazinele din Bucureºti; rolul activiºtilor

de partid; raportul dintre miliþian, învãþãtor ºi sãteni – astfel
încât nu asistãm la o desfãºurare narativã obiºnuitã, ci mai
degrabã la o curgere lentã, precum a Argeºul sau a Neajlovului
pe aceste meleaguri – o înºiruire de nuvele dispersate, legate
doar prin câteva personaje: Ilie Manea,
þãranul isteþ care ajunge preºedintele
întovãrãºirii ºi chiar merge într-o delegaþie
în Uniunea Sovieticã, fiind ales apoi
deputat în Marea Adunare Naþionalã
(parlamentul din vremea aceea);
gospodina Lina Vlãsceanu, copiii: Petriºor
ºi Mitruº, cârciumarii: Jan Venculescu ºi
Gheorghe Cocean, profesorul Mitruº
Vlãsceanu, directorul Liceului Tehnologic
Mihai Viteazul ºi prietenul sãu, Petriºor
Vlãsceanu; doctoral Radu Negulescu ºi
preºedintele gospodãriei colective Petruº
Dolicã, noul primar Olteanu, învãþãtorul
Niþã Chiºcu ºi miliþianul Mocofanu, care-
l loveºte pe dascãl, când acesta fãcea
meditaþie (gratuit), cu fiul lui, pe care îl
moralizase cã nu învãþa.

Deºi autorul a încercat sã schimbe unele
nume, printr-o caracterizare a la
Caragiale, ori prin anagrame, câteva
personaje mai recente, pe care le-am
cunoscut, pe când eram profesor la liceul
din localitate, sunt identificabile ºi însuºi autorul, sub numele
de Mitruº Vlãsceanu. Nu spun cã ar fi bine sau rãu, ci îmi
recunosc emoþia când citesc o carte atât de aproape de realitate.
Aºa a fost, de exemplu, accidentul de la vânãtoarea nocturnã,
din pãdurea localã, când ºeful de post ºi primarul au fost
împuºcaþi întâmplãtor, de un alt grup de vânãtori. Nu-mi
amintesc dacã a fost chiar aºa, dar literar, pare o pedeapsã bine
meritatã de cei care îi persecutau pe þãrani.

De la viaþa tradiþionalã de odinioarã, la noua orânduire socialistã,
saltul este dramatic; oamenii nu voiau sã se adapteze condiþiilor
impuse ºi încercau sã saboteze unele activitãþi ale comuniºtilor:
„Primarul ºi slujitorii primãriei erau sãteni leneºi, cu puþin pãmânt.
Îi urau de moarte pe þãranii pricopsiþi, care munciserã ºi îºi fãcuserã
rosturi bune” (p. 63). Ori acum, scara valorilor era rãsturnatã ºi la
conducere veniserã profitorii ºi ipocriþii.

Spre deosebire însã de alþi autori care au abordat aceeaºi
problematicã socialã, recent faþã de Nicolae Breban, cu

romanul Frica, Marin Cristian nu se lasã subjugat de tema luptei
de clasã, ci revine frecvent la chipul luminos al satului natal, cu
ample descrieri de naturã în diferite anotimpuri, realizând uneori
adevãrate poeme în prozã. Copilul Petriºor, de exemplu, este un
fel de Nicolae Moromete, din Vlaºca, dar prioritãþile lui sunt:
joaca, viaþa satului ºi relaþiile de rudenie, apãrând mai retras, ca
erou înfãþiºat de autor, la persoana a III-a, nu ca Nicolae, din
Moromeþii, care povesteºte la persoana întâi, printr-o viziune

caleidoscopicã, înfãþiºând oamenii satului ºi
întâmplãrile vremurilor de atunci.

Deºi cunosc bine felul narativ al lui Cristian
Marin, de scriitor intuitiv, cãlãuzit mai mult de
instinct decât de teoria literarã, nu sunt sigur dacã
profesorul de istorie, devenit narator beletristic, a
avut timp sã citeascã scriitorii în a cãror operã se
întâlneºte tematica ruralã, la care am fãcut trimiterile
anterioare. Cred, mai de grabã, cã el a scris dintr-
un patos þãrãnesc strãvechi, a cules ºi sistematizat
anumite evenimente, la care a fost martor direct ºi
atent ca sã nu cumva sã-i scape ceva care ar putea
interesa pe cititorul actual – de aici ºi impresia de
aglomerare ºi suprapunere.

Dar iatã cã reuºeºte! Putem considera cã a
apãrut, dupã un secol, un Ion Creangã Vlãscean
„trecut prin culturã”, cum ar fi spus George
Cãlinescu, despre Calistat Hogaº, ca dovadã cã
talentul sãu nativ poate umple cu uºurinþã, ºi în
mod firesc, unele goluri de construcþie literarã.
Astfel Marin Cristian apare ca un prozator de
profunzime, cu multã forþã de muncã, un trudnic

sigur pe mijloacele sale de exprimare.
Într-un contrabalans cu scriitorii de la Bolintin Vale: Vasile

Grigorescu, ªtefan Crudu, Gabriel Dragnea, Constantin Bãrbuþã,
Alexandru Cazacu, Dan Floricã ºi alþi câþiva prieteni de-ai lor, de
prin împrejurimi, reuniþi în jurul revistei Sud, iatã cã din Cãlugãreni
s-a ridicat cu aceeaºi forþã creatoare un prozator bine motivat de
frumuseþea satului românesc. Parcã aceste douã localitãþi îi invitã
(provoacã) la o întrecere creativã ºi pe scriitorii din municipiul
de reºedinþã al judeþului, Giurgiu, amintindu-i în aceastã
competiþie pe poeta juristã Mariana Nedea ºi pe prozatorul ºi
criticul literar Emil Talianu, recent ales Preºedinte al unei structuri
teritoriale a Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti.

Lucrând, pe vremuri, ca inspector ºcolar ºi ca instructor cultural
pe aceste meleaguri, îi admir, deopotrivã, pe toþi condeierii cu
adevãrat talentaþi ºi mã bucur cã, prin contribuþia lor, se afirmã
puternic la nivel naþional.

(Marin Cristian, Vlãscenii, vol. I-II, Editura Betta, Bucureºti, 2020.)

O carte de suflet despre vlãsceni

Ion C. Stefan,
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Ialomiþean, statornicit pe meleaguri vlãºcene în urmã
cu mai bine de cinci decenii ºi jumãtate, profesor de
istorie, geografie ºi drept, director de ºcoalã generalã
ºi liceu, inspector ºcolar ºi consilier juridic, Constantin
Bãrbuþã, membru al Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie
Istoricã Bolintineanu, colaborator ºi
fondator al revistei „Sud”, a împlinit recent
80 de ani de viaþã, prilej pentru redacþia
noastrã de a-i ura un „La mulþi ani!”
cãlduros ºi de a-i adresa câteva întrebãri la
care ne-a rãspuns cu amabilitate.

Redacþia (Red.): Stimate domnule
profesor, vã rugãm sã relataþi, pentru
cititorii „Sud”, unele date ale bogatei dvs.
biografii.

Constantin Bãrbuþã (C. B.): Voi reda, cu
plãcere, unele momente, încã vii, în memoria
mea, care îmi provoacã, de fiecare datã,
multiple emoþii ºi nostalgii.

M-am nãscut la 29 iulie 1940 în satul
Sãrãþeni, azi dispãrut, comuna Ograda,
judeþul Ialomiþa, fiind al patrulea într-o
familie de þãrani cu nouã copii. La vârsta de
patru ani, cocoþaþi pe ºira de paie cea mai
înaltã, urmãream coloanele de tancuri,
camioane ºi tehnicã militarã, ce se deplasau
spre Bucureºti în august 1944; la ºapte ani
am trãit grozãvia secetei, iar la zece ani
munceam la plivit þipirig în orezãria din satul
Dimieni, la cinci km de casã ºi chiar mai
departe, la „Balancea”, între Bucu ºi
Slobozia. Peste toate aceste vicisitudini
stãruie imaginea luminoasã a învãþãtorului
Duþu Teodorescu, de la ºcoala cu clasele I-IV
Dimieni, care în ciuda unei deficienþe de auz
a remarcat aplecarea mea spre învãþãturã ºi
cu o tenacitate demnã de marii dascãli s-a
zbãtut, la propriu, pentru a-
mi convinge pãrinþii sã
„treacã” la colectiv, iar eu
sã fiu înscris în clasa a V-a
la Liceul „Mircea cel
Bãtrân” din Slobozia. A
fost momentul când, o spun
fãrã exagerare, mi-am luat
soarta în propriile mâini,
cãci pânã la terminarea
studiilor, unsprezece ani
mai târziu – gimnaziul,
liceul, facultatea – am
obþinut bursã de merit.

Red.: Când ºi cum aþi
fost atras de Clio atât de
mult încât aþi devenit
dascãl de istorie?

C. B.: Acesta este un alt
moment decisiv, la fel de
important, precum cel
relatat. În liceu am avut
profesori foarte buni, la
fiecare materie, bine
pregãtiþi, exigenþi,
impecabili în þinutã:
Câmpeanu – Românã,
Despa – Matematicã,
Alexandrescu – Latinã, Niþescu – Biologie, Zodilã –
Geografie, Marcovici - Franceza ºi, nu în ultimul rând,
Badea Aurel – Istorie, cãruia îi datorez începutul
apropierii de muza la care faceþi referire ºi opþiunea pentru
profesia pe care nu o voi pãrãsi, nici dupã obþinerea
licenþei în drept, deschizãtoare de orizonturi, mai ales
dupã evenimentele din ’89. Acesta obiºnuia ca la sfârºitul
orei sã verifice, prin întrebãri, cât de atenþi eram; un astfel
de moment a devenit memorabil pentru mine. „Cu ce
cuvinte s-a adresat soldaþilor, generalul Bonaparte,
înaintea bãtãliei de la Piramide?”. Vãzând ezitarea
generalã, am ridicat, timid, douã degete ºi am rãspuns:
„Soldaþi, din înaltul acestor piramide patruzeci de secole
vã contemplã!” dupã care, profesorul, uimit, mi s-a
adresat printr-o glumã afectuoasã: „Bravo, copile, tu ai
sã-mi iei locul.” Admirabila premoniþie avea sã se
adevereascã, parþial, unsprezece ani mai târziu când ºansa
de a cunoaºte, în limba lui Balzac, celebrul discurs, a
surâs elevilor ºcolii Mârºa, din fostul raion Videle, unde
am fost repartizat dupã absolvirea facultãþii, începând

cu 1 septembrie 1963, datã care a marcat debutul în cariera
mea de dascãl.

Red.: Cititorii „Sud”, cei mai tineri în special, vor fi
interesaþi, desigur, sã afle mai în detaliu cum se

prezentau, în urmã cu aproape ºase decenii, ºcoala
ruralã, procesul de învãþãmânt, elevii, cadrele didactice.

C. B.: ªcolarizarea tuturor copiilor de vârstã ºcolarã
era un deziderat politic major ºi indicator de evaluare a
ºcolilor, conducerii ºi cadrelor didactice, elevii
ameninþaþi de corigenþã beneficiau de pregãtire
suplimentarã, gratuitã, la ºcoalã, în plus cadrele didactice
aveau în fiºa postului difuzarea cunoºtinþelor ºtiinþifice
sau participarea, dupã aptitudini, la activitãþi artistice,
eu însumi fiind inclus din primul moment în corul
cãminului cultural.

Lecþiile erau predominant teoretice, expuneri,
explicaþii ºi demonstraþii la tablã, intuire pe planºe sau
hãrþi, confecþionate ad-hoc, însã învãþãtorii ºi profesorii,
tinerii mai ales, compensau prin pregãtirea psiho-
pedagogicã ºi metodicã, dar ºi printr-un entuziasm
autentic.

Red.: Deºi foarte tânãr ºi fãrã experienþã, aþi devenit
director de ºcoalã.

C. B.: A fost o conjuncturã, sã zicem favorabilã, dupã
ce primul meu director, eminent profesor, a trecut la Secþia
raionalã de învãþãmânt. Un curs rapid de perfecþionare,
gradul definitiv, masteratul ºi primele rezultate au
confirmat încrederea care mi se acordase. Din aceastã

perioadã, efervescentã, profesional aº aminti, cu
riscul de rigoare, un alt moment crucial, proiecþie
a celor relatate: aflând cã douã copile, surori
gemene, cu handicap sever de vorbire ºi auz nu
au putut fi înscrise, dar veneau la ºcoalã, am
îndrumat ºi sprijinit pãrinþii cãtre spitalul de
specialitate din Bucureºti, unde au fost luate în
evidenþã, tratate, recuperate parþial, ºcolarizate ºi
integrate social. Din informaþiile pe care le deþin,
una încã lucreazã într-o instituþie medicalã.

Experienþa acumulatã în cei opt ani ºi
promovarea cu notã maximã a examenului
pentru gradul II în învãþãmânt, au determinat
transferul, pe acelaºi post de conducere, la Liceul
„Dimitrie Bolintineanu” din Bolintin Vale
începând cu 1 septembrie 1971 unde am rãmas,
alternând funcþiile, pânã la predarea definitivã
a catalogului în 2010.

Red.: Activitatea dvs. la liceu este bine
cunoscutã, eram elev, colega mea, ªtefania Dinu,
Doctor în Istorie, astãzi în conducerea unui
important muzeu de profil, era olimpicã la
Istorie. Vã rugãm sã detaliaþi, pentru cititorii
„Sud”, care au fost, în opinia dvs., acele
determinãri sau motivãri personale de naturã
sã susþinã aceastã fidelitate ºi continuitate în
carierã, dedicatã, în întregime, arealului ºcolii
ºi mediului bolintinean?

C. B.: La început a existat, într-adevãr , o
determinare, cum spuneþi, izvorâtã din repartiþia
pe post, obligatorie, un numãr de ani; deopotrivã,
în cazul generaþiei mele, a predominat ºi credinþa
într-un principiu, azi depãºit, cã trebuie sã

slujeºti þara, acolo unde
este nevoie – ubi patria, ibi
bene! M-am integrat în
viaþa socialã ºi spiritualã
localã, ca ºi cum aº fi fost
în satul natal, cãsãtoria ºi
familia, examenele,
neîntrerupte, mai bine de
15 ani, respectul în breaslã
ºi comunitate, constituie
temeiurile unui ataºament
generator de experienþe,
împliniri ºi satisfacþii.

Red.: Domnule
profesor, aº dori, la
încheierea acestui interviu,
sã redaþi opinia dvs.
despre ceea ce credeþi cã a
însemnat în peisajul
spiritual bolintinean
apariþia revistei „Sud”, la
care dvs. aþi avut o
contribuþie atât de
importantã.

C. B.: Vã rãspund printr-
o altfel de afirmaþie: sã fiu
exhaustiv, nu pot, concis,
da! Momentul „Sud” este

referenþial pentru istoria culturalã localã; a stimulat
preocupãrile de cunoaºtere a valorilor bolintinene cât ºi
din arealul sudic, a demonstrat cã se poate rezista
vicisitudinilor, fiind unanim recunoscut meritul celor
doi redactori ºefi animaþi de patriotism local ºi
profesioniºti, a constituit tribunã de lansare a unor tineri
autori, poeþi, scriitori, locali ºi nu numai, deveniþi
certitudini în domeniu, a înlesnit mai buna cunoaºtere a
istoriei Bolintinului prin promovarea unor acþiuni
permanente ºi lucrãri reprezentative precum Toamna
Culturalã Bolintineanã sau „Bolintin, cartea oraºului”
ºi, desigur, multe altele, ce vor fi evocate, cu mândrie,
anul viitor când revista va aniversa un sfert de secol de
existenþã.

Red.: Domnule profesor vã mulþumesc ºi vã urez din
partea întregii Redacþii ºi, pot zice, din partea cititorilor
revistei sã continuaþi cu aceeaºi putere munca în folosul
culturii române ºi sã vã bucuraþi de mulþi ani fericiþi!

A consemnat Vasile Grigore

Profesorul Constantin Bãrbuþã la 80 de ani

Prof. Constantin Bãrbuþã vorbind la un eveniment cultural la Biblioteca Judeþeanã Giurgiu, aprilie 2019

Eveniment cultural bolintinean la Academia Românã, iunie 2019:
Prof. Constantin Bãrbuþã, ªtefania Dinu, Marian Grigore
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Un om dedicat culturii ºi educaþiei
PROFESORULUI CONSTANTIN BÃRBUÞÃ LA

ÎMPLINIREA A 80 DE ANI
Domnului profesor... la

aniversare!
Sã-þi aminteºti de adolescenþã ºi de anii de liceu este un lucru

minunat, iar de profesorii care þi-au deschis calea spre noi
orizonturi ºi þi-au presãrat încredere în forþele proprii este o bucurie
ºi o mare onoare.

Unul dintre aceºti Profesori, pe care i-am cunoscut, ca elevã a
Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, din oraºul Bolintin Vale, în
perioada 1982-1985, de care mã leagã amintiri frumoase ºi pentru
care am un profund respect este domnul profesor de istorie
Constantin Bãrbuþã.

Un om special, un profesor dedicat, care, de-a lungul celor
patru ani de liceu m-a fãcut sã mã îndrãgostesc ºi mai mult de
materia mea preferatã ISTORIA.

Cum a reuºit? Prin modul cum ne vorbea despre marile
momente ale istoriei româneºti ºi universale ºi cum a ºtiut sã
„exploateze” pasiunea mea pentru aceastã materie.

Cum m-a descoperit? Mã bucur cã am acum ocazia de a
povesti, pentru cã este o amintire dragã sufletului meu. Eram la
începutul clasei a IX-a, la sfârºit de trimestru, când trebuia sã
dãm teza la Istorie. Subiectul a fost legat de revoluþia de la 1848
în Þãrile Române, temã care îmi plãcea foarte mult ºi pentru care
m-am pregãtit. Nota obþinutã… 10. Dar,
domnului profesor nu i-a fost de ajuns. Pentru a
se convinge cã nu am copiat cumva ºi cã nota
obþinutã este una meritatã, înainte de a-mi da teza,
mi-a pus câteva întrebãri legate de subiect. Pentru
cã am dat rãspunsurile corecte, domnul profesor
s-a convins cã eleva ªtefania Dinu, din clasa a
IX-a G, nu a copiat, ºi mai mult, ºi-a dat imediat
seama cã am potenþial ºi cã, împreunã cu alþi
colegi ºi colege din liceu, puteam forma o echipã
pentru viitoarele olimpiade de istorie.

Aºa a început totul… am citit foarte mult, am
învãþat sã scriu eseuri ºi sinteze ºi am beneficiat
din partea dumnealui de pregãtire specialã pentru
olimpiadele de istorie pe liceu, pe judeþ ºi apoi pe
þarã. Tot acest efort a culminat cu câºtigarea
Premiului al II-lea la Olimpiada Naþionalã de
Istorie a României desfãºuratã la Iaºi, în 1985,
pe când eram clasa a XII-a. Trebuie sã amintesc
ºi faptul cã orele desfãºurate la clasã ºi cele
petrecute cu domnul profesor Bãrbuþã în vederea
„antrenamentului” pentru olimpiadã erau o
încântare. Ne acorda foarte multã atenþie, ne
povestea cu pasiune ºi har ºi transforma
ISTORIA într-o frumoasã cãlãtorie peste timp.

Dupã absolvirea Facultãþii de Istorie a
Universitãþii din Bucureºti, am revenit, de aceastã datã ca
profesoarã, la liceul pe care l-am absolvit, unde l-am regãsit pe
domnul profesor fãcându-ºi meseria de dascãl cu acelaºi
devotament ºi profesionalism.

Pe lângã activitatea didacticã, domnul profesor Constantin
Bãrbuþã a scris ºi scrie numeroase articole în ziare ºi reviste de
specialitate, mai ales în revista Sud, este un bun cunoscãtor al
legislaþiei în general ºi în domeniul educaþiei în mod special, a
fost ºi este în continuare implicat în valorificarea ºi promovarea
istoriei locale.

Acum, la aniversarea a 80 de ani, îi urez domnului profesor
multã sãnãtate, realizãri frumoase ºi sã rãmânã acelaºi spirit tânãr
ºi o sursã nesecatã de inspiraþie pentru cei din jur. A fost ºi este
pentru mine un model ºi un reper important în cariera de istoric…
un profesor de nota 10.

Domnul profesor Constantin Bãrbuþã face parte din categoria
acelor profesori pentru care, aºa cum am citit într-un recent articol
semnat Viorel Iliºoi, „cauþi o stea”, ºi eu cred cã acum „am steaua
mea”, în mare parte ºi datoritã Domniei Sale.

Mulþumesc revistei Sud, colegului meu Vasile Grigore, care
mi-a lansat invitaþia de a aºterne aceste câteva rânduri dedicate
domnului Constantin Bãrbuþã la împlinirea acestei venerabile
vârste ºi urez tuturor împliniri pe mãsura aspiraþiilor.

ªtefania DINU,
Doctor în Istorie,

Director general adjunct al Muzeului
Naþional Cotroceni

Profesorul, colegul ºi
omul Constantin

Bãrbuþã...
În anul 1981 pãºeam sfios, ca orice adolescent, în clasa a IX-

a la Liceul „Dimitrie Bolintineanu” din localitatea Bolintin Vale.
Fiind pasionat de istorie încã din gimnaziu, mi-am dorit sã urmez
profilul Filologie într-un liceu din Bucureºti, dar nu am putut
deoarece în acel an nu s-a permis înscrierea în Bucureºti. Existau
licee cu profilul dorit ºi la noi în judeþ, dar ar fi trebuit sã mã duc
la Giurgiu ºi sã stau la internat. Am preferat Bolintinul, fiind
convins cã pot sã-mi urmez visul de a face istorie ºi aici. Timpul
mi-a demonstrat cã nu m-am înºelat.

Unul dintre directorii liceului în acea perioadã a fost domnul
profesor Constantin Bãrbuþã. Printre colegii dumnealui am întâlnit
o serie de profesori foarte buni, în frunte cu regretata mea
dirigintã, doamna Elena Manolache, profesoarã de Limba ºi
literatura românã ºi cu domnul profesor de istorie, Neculai
ªandru.

Ce mi-a atras atenþia, încã din primul an de studiu, a fost
dorinþa domnilor profesori de istorie ºi eforturile depuse pentru
a avea elevi cât mai bine pregãtiþi cu care sã participe la

concursurile ºcolare ºi sã se mândreascã. Nu intru în amãnunte
de acest gen pentru cã ar fi foarte mult de povestit, dar dintre
elevii dumnealor, în anul 1989, trei erau studenþi la Facultatea de
Istorie din cadrul Universitãþii Bucureºti. Munca ºi pasiunea
pentru educarea tinerei generaþii le-au fost rãsplãtite ºi de
felicitãrile primite, prin intermediul nostru, al studenþilor de
atunci, de la profesorii universitari de elitã.

În 1994, aveam sã revin la Liceul „Dimitrie Bolintineanu” ,
dar de data aceasta în calitate de profesor de Istorie. Emoþiile au
fost ºi mai mari decât prima datã, însã au fost cumva estompate
de revederea foºtilor mei profesori, printre care ºi domnul
Constantin Bãrbuþã care m-a sprijinit fãrã rezerve în cariera mea
profesionalã. Am colaborat cu dumnealui, reuºind împreunã sã
menþinem un standard ridicat de pregãtire pentru elevi,
materializat în rezultatele obþinute la diferite concursuri ºi la
examenele de bacalaureat.

Sunt doar câteva impresii ºi amintiri în urma emoþiilor fireºti
de acum, când domnul profesor Constantin Bãrbuþã împlineºte
o vârstã venerabilã.

Aº vrea sã îi mulþumesc cu aceastã ocazie pentru ajutorul pe
care mi l-a dat în toþi anii în care i-am fost elev ºi coleg, pentru
exemplul demn de urmat pe care îl reprezintã în continuare pentru
mine, atât ca om, cât ºi ca dascãl ºi pentru sfaturile pe care mereu
le primesc cu plãcere.

Multã sãnãtate, domnule profesor, putere de muncã ºi cât mai
mulþi ani în care sã puteþi oferi „sfaturi utile pentru cei mai
tineri”, cum vã place dvs. sã spuneþi!

Prof. Marian DUMITRU

Cu emoþie, Domnului
Profesor, pentru
cei 80 de ani!

Am onoarea si bucuria de a scrie câteva cuvinte despre domnul
profesor Constantin Bãrbuþã. Deºi nu am preocupãri de acest fel,
am acceptat cu plãcere invitaþia Redacþiei având în vedere faptul
cã domnul profesor mi-a fost coleg ºi îndrumãtor la începutul
activitãþii mele didactice. Acum mai mulþi ani fãceam primii paºi
ca tânãr profesor la Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu”,
unde  am fost primitã cu cãldurã de cãtre domnul profesor
Constantin Bãrbuþã. Au urmat câþiva ani în care mi-a fost alãturi
cu sfaturi preþioase, de care are nevoie un tânãr la început de
drum, în ce priveºte aspectele metodice ale acestei frumoase
misiuni, aceea de dascãl.

Dar mi-a fost alãturi ºi în activitatea extraºcolarã ºi îmi amintesc
cu emoþie primul discurs pe care m-a încurajat sã-l þin la o activitate
dedicatã zilei de 1 Decembrie.

Aceastã colaborare specialã pe care am avut-o cu omul ºi
profesorul Constantin Bãrbuþã a continuat ºi dupã încheierea
activitãþii sale didactice, fiind un om de culturã cu preocupãri în
acest sens, foarte implicat în activitatea revistei Sud, în activitãþile

„Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã
Bolintineanu”, prilejuri în care ne-am revãzut cu
emoþie de fiecare datã. Aceste momente ne-au dat
ocazia sã ne amintim cu drag de anii care au trecut ºi
totodatã am primit susþinere, încurajãri ºi doar
cuvinte frumoase despre vechea noastrã colaborare.

Pe drumul maturizãrii mele profesionale, am
constatat cã am norocul de a face ceea ce îmi place
ºi deºi nu a fost mereu uºor a contat începutul alãturi
de un om dedicat ºcolii, educaþiei ºi culturii, aºa
cum este Profesorul Constantin Bãrbuþã.

La împlinirea frumoasei vârste de 80 de ani, am
bucuria sã-i transmit în acest mod special: La mulþi,
mulþi ani cu sãnãtate!

Prof. Ramona Badea

Unui coleg deosebit
Bolintinul din Vale a fost ºi rãmâne vatra culturalã

a unei zone geografice aflate la graniþa judeþelor
istorice Ilfov ºi Vlaºca, unde personalitãþi ale locului,
cât ºi numeroºi intelectuali stabiliþi aici au contribuit,
într-o fericitã ºi durabila simbiozã, la constituirea a
ceea ce se poate numi „spaþiul spiritual bolintinean”.
Despre unul dintre aceºtia, o lucrare dragã mie,

„Bolintinul, bolintinenii, Bolintineanu” consemneazã: „Remarcat
ca tânãr profesor ºi apreciat ca director al scolii generale Mârºa,
profesorul de istorie Constantin Bãrbuþã a fost numit director al
Liceului D. Bolintineanu la 1 septembrie 1971 ºi va rãmâne adânc
implicat în evoluþia instituþiei pânã la pensionare”.

Altfel spus, parafrazând cunoscuta urare „de la tinereþe, pân’ la
bãtrâneþe”, care, în cazul nostru, se pare cã nu l-a ajuns încã, deºi
împlineºte venerabila vârstã de 80 de ani.

Constantin Bãrbuþã a fost unul dintre colegii mei foarte apreciaþi
de elevi ºi pãrinþi ,respectat în comunitate pentru competenþa ºi
capacitatea sa puse cu devoþiune în slujba educãrii ºi formãrii
tinerei generaþii, exigent cu sine ºi ceilalþi, uneori sever, niciodatã
fãrã motiv, care a apãrat prin exemplul personal prestigiul ºcolii
ºi respectul legii.

Pot afirma, fãrã nici o ezitare, dupã aproape trei decenii trecute
de atunci, cã într-o perioadã cu schimbãri majore ºi rapide în
legislaþia ºcolarã, experienþa ºi pregãtirea colegului meu, inspector
ºcolar ºi jurist, au reprezentat sprijinul necesar ºi important pe
care profesorii promovaþi ca tineri directori, între care mã aflam,
l-au primit cu promptitudine ºi bunã credinþã ori de câte ori am
avut nevoie.

Nu pot încheia aceste gânduri de suflet înainte de a reliefa
implicarea personalã, sau ca manager ºcolar în viaþa culturalã
locala, ori în timpul unor evenimente cu impact pentru comunitate.

Þinuta profesionala ºi etica impecabilã, dãruirea ºi energia,
spiritul optimist ºi comunicativ îndreptãþesc includerea colegului
meu, acum octogenar, între cei ce au contribuit determinant la
evoluþia spaþiului spiritual bolintinean la cumpãna secolelor XX
ºi XXI.

La mulþi ani, Senior!

Prof. Milica Dan

1972, prima promoþie de absolvenþi de liceu a prof.
Constantin Bãrbuþã, director la instituþiei
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Domnul Daniel Trãistaru este bolintinean de origine ºi inginer
constructor de profesie, iar în urma votului exprimat de cetãþenii
oraºului Bolintin Vale la scrutinul din 5 iunie 2016 i-a fost
încredinþatã o îndatorire de înaltã responsabilitate, aceea de
primar. Reuºitele în cariera profesionalã, ca ºi calitãþile
personale l-au impus atunci în preferinþele electorilor, la mare
distanþã în faþa contracandidaþilor. De aici se subînþelege cã
aºteptãrile de la mandatul dumnealui au fost proporþionale cu
încrederea acordatã, iar revista „Sud”, în rândurile de mai
jos, ºi-a propus sã intermedieze un dialog între cele douã pãrþi,
cãci, dupã cum se cunoaºte, publicaþia noastrã apare datoritã
„bunãvoinþei” cetãþenilor ºi deschiderii spre culturã a
administraþiei bolintinene.

Redacþia (Red.): Domnule primar Daniel Trãistaru, sunteþi
în preajma finalizãrii mandatului încredinþat de cetãþenii oraºului
Bolintin Vale, prin urmare este un moment cum nu se poate mai
nimerit pentru un bilanþ al realizãrilor ºi, de ce nu, o proiecþie
pentru viitor. Pentru început vã solicitãm un punct de vedere
personal: simþiþi cã aþi reuºit sã îndepliniþi aºteptãrile
bolintinenilor?

Daniel Trãistaru (D. T.): Dacã ar fi sã mã refer la abordarea,
cãutarea ºi gãsirea de soluþii pentru problemele ºi
neajunsurile pe care le are încã Bolintin-Vale, rãspunsul
este unul pozitiv, am identificat soluþii pentru majoritatea
dintre ele, avem finanþãri pentru multe proiecte, unele
sunt în curs de implementare, iar altele au fost finalizate.
Dar dacã ne referim la aºteptãrile generate de nerãbdarea
cetãþenilor de a vedea cu ochii lor lucruri concrete, cât
mai multe, mai avem de lucru pânã a-i mulþumi pe deplin
pe toþi bolintinenii.

Nu e o scuzã, dar este un argument necesar a fi înþeles
de cât mai mulþi: atunci când nevoile sunt multe, este
foarte dificil sã le rezolvi pe toate, într-un timp foarte
scurt. Pentru cã unele dintre investiþii trebuie sã urmeze
o succesiune obligatorie (cum ar fi, de exemplu, lucrul
la reþelele de utilitãþi ºi asfaltarea), pentru altele nu gãsim
finanþare atât de repede pe cât ne dorim, procedurile de
achiziþii publice dureazã ºi acestea foarte mult timp,
implementarea proiectelor nu este la fel în toate cazurile,
deoarece nu toþi constructorii sunt serioºi etc. Ce îmi
doresc eu este ca cetãþenii sã aibã încredere în ceea ce
fac ºi sã înþeleagã cã de cele mai multe ori a face repede
nu înseamnã ºi a face bine. Încerc, cu constrângerile pe
care le am, sã realizez ceea ce mi-am propus pentru
bolintineni, într-un timp cât mai scurt.

Red.: Pentru cei care cunosc câtuºi de puþin Bolintinul
din urmã cu patru ani sunt extrem de vizibile transformãrile
intervenite în aspectul sãu. Prin unele locuri oraºul aratã ca un
adevãrat ºantier, prin altele deja se vãd rezultatele. Vã rugãm
sã ne vorbiþi despre proiectele de infrastructurã ºi construcþii
derulate în timpul mandatului dvs., ca ºi despre stadiul în care
se aflã ºi termenele de finalizare.

D. T.: Acum patru ani am plecat pe un drum la capãtul cãruia
Bolintinul trebuia sã devinã locul în care ne place ºi ne dorim sã
trãim. Pentru acest deziderat, am avut un plan de bãtaie, un
„masterplan”, în care am punctat, pe domenii, proiectele pe care
consideram necesar a fi implementate. Am considerat cã trebuie
sã avem o viziune completã asupra a ceea ce avem de fãcut,
pentru a putea face paºii corecþi atunci când pornim la treabã.
Pentru cele 35 de proiecte de investiþii vizate, am cãutat ºi de cele
mai multe ori am gãsit soluþii pentru a le transpune în realitate. Pe
lângã proiectele menþionate acum patru ani ca direcþii de urmat
pentru oraºul nostru, în mandatul acesta, împreunã cu consiliul
local, am identificat ºi altele ca fiind necesare ºi pe care le-am
introdus în planul nostru.

Voi trece în revistã, succint, pentru cititorii revistei „Sud” ºi
bolintineni deopotrivã, câteva dintre proiectele puse în operã sub
conducerea mea, cu toate cã, poate ar fi fost bine sã le cunoascã
pe toate, însã cum spaþiul acordat discuþiei noastre este, prin
forþa lucrurilor, limitat, nutresc speranþa cã o vom face cu o altã
ocazie.

• Extinderea cu patru sãli de clasã a ªcolii Gimnaziale nr. 1
Malu Spart. Acesta a fost primul proiect important început ºi
finalizat în mandatul meu. Lucrãrile începuserã ºi fuseserã
întrerupte în urmã cu mai multe decenii, starea obiectivului fiind
una deplorabilã în anul 2016. În cadrul proiectului s-a realizat o
nouã clãdire modernã a ºcolii, cu toate utilitãþile necesare. Valoarea
proiectului a fost de peste 1,5 milioane lei, cu finanþare din fonduri
naþionale ºi locale.

• Dotarea cu echipamente ºcolare a tuturor unitãþilor de
învãþãmânt din oraºul Bolintin Vale. Am solicitat ºi primit finanþare
de la Guvernul României, prin Programul Naþional de Dezvoltare
Localã, pentru dotarea cu echipamente a tuturor instituþiilor de
învãþãmânt din oraºul nostru. Valoarea proiectului a fost de peste
224.000 de lei, cu finanþare din fonduri naþionale, prin Programul
Naþional de Dezvoltare Localã (PNDL) II.

• Concesionarea serviciului de iluminat public. La propunerea

primarului ºi cu aprobarea consiliului local, serviciul de iluminat
public a fost concesionat de un operator de specialitate care a
înlocuit ºi suplimentat corpurile vechi de iluminat stradal cu unele
moderne, eficiente ºi economice. Valoarea proiectului a fost de
peste 1,8 milioane lei, cu finanþare din fonduri locale.

• Teren de sport la ªcoala Gimnazialã Malu Spart. Dupã
finalizarea noii construcþii a ºcolii, a urmat construirea unui teren
de sport multifuncþional pentru elevi, la standarde europene.
Suprafaþa de joc este una modernã, elasticã, din tartan ºi este
împrejmuitã ºi iluminatã nocturn cu un sistem de iluminat cu
corpuri eficiente. Valoarea proiectului a fost de 412.000 de lei,
cu finanþare din fonduri locale.

• Loc de joacã pentru copii în satul Malu Spart. Având în
vedere necesitatea de a avea un spaþiu în care copiii sã-ºi petreacã
timpul, am realizat în Malu Spart un loc de joacã destinat copiilor
preºcolari ºi din clasele primare, unde aceºtia vor putea efectua
activitãþi sportive ºi recreative, constituind ºi un spaþiu de odihnã
pentru pãrinþii însoþitori. Locul de joacã este dotat cu echipamente
de joacã, cu paviment elastic (dale din cauciuc) care asigurã
siguranþa în jurul echipamentelor de joacã ºi elemente de mobilier
urban etc. Valoarea proiectului a fost de 77.000 de lei, cu finanþare
din fonduri locale.

• Teren de sport multifuncþional cu vestiare ºi grupuri sanitare
în satul Crivina. Deoarece Crivina nu beneficia de un teren de
sport unde locuitorii sã-ºi petreacã timpul liber într-un mod
sãnãtos, la propunerea primarului, consiliul local a hotãrât
înfiinþarea unui asemenea stabiliment. Astfel, s-a construit un
teren de sport multifuncþional, destinat sporturilor de echipã
(handbal, baschet, volei, tenis, badminton, minifotbal). Suprafaþa
de joc este din gazon artificial, este împrejmuitã ºi iluminatã cu
un sistem cu corpuri eficiente. Pentru vestiare a fost realizatã o
clãdire care adãposteºte ºi grupurile sanitare. Valoarea proiectului
a fost de 490.000 de lei, cu finanþare din fonduri locale.

• Salã de sport cu o tribunã cu capacitatea de 180 de locuri. În
Bolintin Vale a fost realizatã o modernã salã de sport, polivalentã,
în care se desfãºoarã activitãþi sportive ºi culturale. Investiþia a
fost derulatã ºi implementatã de cãtre Compania Naþionalã de
Investiþii, pe un teren pus la dispoziþie de primãrie în incinta
Liceului Tehnologic „D. Bolintineanu”. În cei aproape trei ani de
funcþionare, sala polivalentã a adãpostit o multitudine de
evenimente, atât de anvergurã localã, cât ºi naþionalã, fiind un loc
de atracþie pentru cetãþenii din oraºul nostru.

Valoarea proiectului a fost de aproximativ 5,6 milioane lei, cu
finanþare din fonduri naþionale ºi locale.

• Modernizare dispensar Crivina. Dispensarul din satul Crivina
a fost modernizat, refãcându-se în integralitate finisajele interioare,
exterioare ºi introducându-se încãlzire centralã. Valoarea lucrãrilor
a fost de 80.000 de lei, cu finanþare din fonduri locale.

• Modernizare dispensar Malu Spart. Dispensarul din Malu
Spart a fost modernizat, refãcându-se finisajele interioare, instalaþia
electricã ºi instalaþia sanitarã. Valoarea lucrãrilor a fost de 28.000
de lei, cu finanþare din fonduri locale.

• Reparaþii drumuri comunale în Bolintin Vale, Crivina, Malu
Spart ºi Suseni. Au fost realizate lucrãri de reparaþii pe drumurile
comunale, acolo unde carosabilul era foarte degradat ºi nu urma
sã fie intervenþii majore la sistemul rutier în perioada urmãtoare.
Valoarea lucrãrilor a fost de 535.000 de lei, cu finanþare din
fonduri judeþene ºi locale.

• Extindere reþea gaze naturale în oraºul Bolintin Vale. Aºa
cum ºtim cu toþii, de la darea în folosinþã a reþelei de gaze naturale,
cu aproximativ 20 de ani în urmã, oraºul s-a extins în zone în
care reþelele de utilitãþi nu erau realizate. Astfel, am promovat ºi
executat extinderea reþelei de gaze naturale acolo unde am avut
solicitãri din partea cetãþenilor. În total, extinderea reþelei de gaze

naturale are circa ºapte km. Valoarea lucrãrilor a fost de 2,2
milioane lei, cu finanþare din fonduri locale ºi din fondurile
operatorului.

• Extindere reþea de alimentare cu energie electricã în oraºul
Bolintin-Vale. La fel ca în cazul reþelei de gaze naturale, a fost
necesar sã extindem ºi reþeaua de alimentare cu energie electricã,
lucrãrile fiind în plinã desfãºurare. Lungimea extinderii reþelei
este de 3,3 km, urmând sã fie pusã sub tensiune în toamna
aceasta. Valoarea lucrãrilor a fost de 1,9 milioane lei, cu finanþare
din fonduri locale ºi din fondurile operatorului.

• Parcare pe str. Republicii, în Bolintin Vale. Pentru
decongestionarea centrului oraºului au fost realizate lucrãri de
amenajare a terenului de pe str. Republicii, rezultând o parcare
modernã, iluminatã nocturn ºi supravegheatã video. Valoarea
lucrãrilor a fost de 2,2 milioane lei, cu finanþare din fonduri
locale ºi din fondurile operatorului.

• Amenajare sensuri giratorii în Bolintin-Vale, la intersecþia
str. Republicii cu str. Poarta Luncii ºi str. Partizani ºi la intersecþia
str. Republicii cu str. Palanca. Pentru fluidizarea traficului rutier
ºi amenajarea modernã a intersecþiilor respective, prin asocierea
dintre Consiliul Local Bolintin-Vale ºi Consiliul Judeþean
Giurgiu, cele douã intersecþii amintite mai sus, au fost modernizate

prin realizarea a douã sensuri giratorii.
Valoarea lucrãrilor a fost de 2,1
milioane lei, cu finanþare din fonduri
judeþene ºi din fonduri locale.

• Modernizare târg sãptãmânal în
Bolintin Vale. Un obiectiv de o mare
însemnãtate, atât pentru oraºul nostru,
cât ºi pentru multe alte localitãþi
învecinate, este târgul sãptãmânal din
Bolintin Vale. Am ales împreunã cu
consiliul local sã construim un târg nou,
modern, pe amplasamentul celui
existent. Am reuºit sã obþinem finanþare
din fonduri naþionale, iar proiectul va fi
implementat de Compania Naþionalã de
Investiþii. Amplasamentul a fost predat
executantului, urmând ca acesta sã
demareze lucrãrile în perioada
urmãtoare. Valoarea lucrãrilor este de
12,9 milioane lei, cu finanþare din
fonduri naþionale ºi din fonduri locale.

• Sistem de supraveghere video în
oraºul Bolintin Vale. Pentru o protecþie
mai bunã a cetãþenilor ºi a bunurilor
acestora, a fost întocmit un proiect

pentru înfiinþarea unui sistem de supraveghere video modern,
care sã fie montat în toate localitãþile oraºului – Bolintin Vale,
Malu Spart, Suseni ºi Crivina. Sistemul va fi compus din
aproximativ 500 camere de supraveghere dotate cu infraroºu ºi
cu goarne de avertizare în diverse situaþii. O parte dintre aceste
camere sunt cu identificarea numãrului de înmatriculare al
maºinilor, iar altele cu funcþia de recunoaºtere facialã. Pentru
acest obiectiv avem contract de finanþare semnat, vom lansa
procedura de achiziþie publicã, urmând cã lucrãrile sã înceapã cel
mai târziu în primãvara anului viitor, iar termenul de finalizare
este anul 2023. Valoarea lucrãrilor este de 4,9 milioane lei, cu
finanþare din fonduri europene ºi din fonduri locale.

• Înfiinþare sistem de alimentare cu apã ºi canalizare în satul
Crivina. Unul dintre proiectele vitale pentru cetãþenii din Crivina
este alimentarea cu apã potabilã ºi reþeaua de canalizare menajerã.
Proiectul a fost depus pentru finanþare pe Fondul Naþional de
Investiþii, acela care a fost desfiinþat prin OUG nr. 1 din ianuarie
2020, de cãtre guvernul în funcþie la acea datã. În momentul de
faþã, cãutam soluþii pentru obþinerea finanþãrii. Valoarea lucrãrilor
este de 16,6 milioane lei.

• Reabilitarea ºi modernizarea strãzilor în oraºul Bolintin Vale
etapa I. Acesta a fost primul proiect major de reabilitare a strãzilor
din Bolintin Vale, pe care au fost realizate lucrãri pentru alimentare
cu apã potabilã, canalizare, gaze naturale. Ele însumeazã
aproximativ 11 km, lucrãrile fiind finanþate prin Programul
Naþional de Dezvoltare Localã (PNDL) II. Pe lângã valoarea
decontatã prin PNDL, contribuþia de la bugetul local este una
importantã, deoarece trotuarele ºi canalizaþia de sub acestea, unde
se vor poza reþelele aeriene de energie electricã ºi fibrã opticã, nu
sunt eligibile. Valoarea lucrãrilor este de 14,9 milioane lei, cu
finanþare din fonduri naþionale ºi din fonduri locale.

• Înfiinþare sistem de alimentare cu apã potabilã în satele Malu
Spart ºi Suseni. În satele Malu Spart ºi Suseni sunt pe final
lucrãrile pentru reþeaua de alimentare cu apã ºi canalizare. Lucrãrile
au fost finanþate prin Programul Naþional de Dezvoltare Localã
(PNDL) I. Valoarea lucrãrilor este de 12,5 milioane lei, cu
finanþare din fonduri naþionale ºi din fonduri locale.

• Clãdire de birouri administrative în oraºul Bolintin Vale. Aºa
cum ºtim ºi observãm cu toþii, Bolintin Vale este un adevãrat
centru zonal al nordului judeþului Giurgiu, aici având puncte de

INTERVIU CU DOMNUL DANIEL TRÃISTARU,
PRIMARUL ORAªULUI BOLINTIN VALE



2323232323AAAAACTUCTUCTUCTUCTUALITALITALITALITALITAAAAATETETETETE

(urmare din pagina 22)

lucru mai multe instituþii deconcentrate ale statului. Aceste puncte
de lucru sunt gãzduite de mai multe clãdiri din domeniul public,
care în viitorul apropiat vor fi reabilitate ºi este obligatoriu sã fie
eliberate. Având în vedere cel puþin aceste considerente, am
promovat ºi implementat un proiect prin care dintr-o ruinã am
construit o clãdire modernã de birouri. În aceastã clãdire vor
funcþiona atât instituþiile enumerate mai sus, dar ºi poliþia localã
pe care urmeazã sã o înfiinþãm, starea civilã precum ºi un birou al
consiliului local cu salã de ºedinþã modernã. Implementarea
proiectului a fost posibilã printr-o finanþare ce ne-a fost aprobatã
prin Programul Naþional de Dezvoltare Localã (PNDL) II.
Valoarea lucrãrilor este de ºase milioane lei, cu finanþare din
fonduri naþionale ºi din fonduri locale.

•  Înfiinþare piaþã agroalimentarã în oraºul Bolintin Vale. Piaþa
agroalimentarã este o construcþie tip „halã metalicã” parþial
deschisã, cu posibilitatea de închidere cu panouri culisante.
Valoarea lucrãrilor este de 1,9 milioane lei, cu finanþare din fonduri
locale.

• Construire capelã mortuarã în oraºul Bolintin Vale. Consiliul
local a dezbãtut ºi aprobat implicarea sa în construirea
unei capele mortuare în oraºul nostru. A fost transferat
cãtre Parohia nr. 1 Bolintin-Vale, dreptul de folosinþã al
unui teren situat în domeniul public al oraºului, pentru
construirea capelei. Finanþarea lucrãrilor se face prin alocãri
de la bugetul local ºi din donaþii. Pentru anul curent,
consiliul local a aprobat alocarea unei finanþãri de 300.000
lei, din care a virat pânã în prezent cãtre parohie 150.000
lei. Valoarea lucrãrilor este de 950.000 lei, cu finanþare
din fonduri locale ºi donaþii.

• Extindere reþele de alimentare cu apã potabilã ºi
canalizare menajerã în oraº Bolintin Vale. Deoarece reþelele
de alimentare cu apã potabilã ºi canalizare menajerã din
Bolintin Vale au fost executate la un necesar din 2008,
atunci când s-a întocmit studiul de fezabilitate ºi þinând
cont de dinamica dezvoltãrii oraºului din ultimii ani, a
fost necesar sã implementãm un nou proiect de extindere
a acestor reþele. Astfel, am finalizat realizarea extinderii
reþelelor pe Programul de Dezvoltare Localã (PNDL) II,
iar o parte din strãzile care au beneficiat de extinderea
reþelelor, au fost ºi asfaltate. Prin aceasta investiþie s-au
extins reþelele de alimentare cu apã ºi cea de canalizare
menajerã pe aproximativ 12 km de strãzi din localitatea
Bolintin-Vale, construindu-se ºi 13 staþii de pompare ape
uzate. Valoarea lucrãrilor este de douã milioane lei, cu
finanþare din fonduri guvernamentale ºi din fonduri locale.

• Centura ocolitoare a oraºului Bolintin Vale. Proiectul
a stagnat o perioadã îndelungatã (aproximativ patru ani)
din cauza situaþiei juridice incerte a terenului de pe
amplasamentul propus, acesta aflându-se la limita administrativã
provizorie dintre oraºul Bolintin Vale ºi comuna Floreºti-Stoeneºti.
La sfârºitul anului trecut procesul de grãniþuire s-a finalizat, iar
graniþa s-a stabilit ca fiind autostrada A1, dovedindu-se cã terenul
aflat în litigiu de atâþia ani ne aparþine de drept. În momentul de
faþã, suntem aproape de final cu planurile parcelare în tarlalele
adiacente centurii, iar dupã finalizarea ºi aprobarea acestora vom
începe demersurile pentru realizarea exproprierilor pe culoarul
noului drum. Varianta cea mai bunã de finanþare va fi cea din
fonduri europene, având ºanse reale de a o obþine în perioada
viitoare de programare. Analizând documentele premergãtoare
construirii ghidurilor, am constatat cã vor fi eligibile drumurile
de centurã care leagã drumuri judeþene ºi se racordeazã la drumuri
europene. În cazul nostru, centura leagã DJ 601 de DJ 412 A ºi
se racordeazã la drumul European 81 (autostrada A1). Dupã
realizarea noii centuri ocolitoare, intenþionam sã dirijãm traficul
greu de pe strada Palanca pe noul drum, fãrã a mai permite
accesul acestuia pe strada Partizani ºi strada Poarta Luncii,
decongestionând astfel centru oraºului. Valoarea preconizatã a
lucrãrilor este de aproximativ 25 milioane lei, cu finanþare din
fonduri guvernamentale ºi din fonduri locale.

• Modernizare drumuri judeþene în interiorul oraºului Bolintin-
Vale, investiþii implementate de Consiliul Judeþean Giurgiu:
Reabilitarea DJ 601 (a fost asfaltat drumul care pleacã din
Bolintin Deal, strãbate Bolintin-Vale pe str. Palanca, str. Partizani,
str. Poarta Luncii ºi Malu Spart pe str. Primãverii); Reabilitare
DJ 401 A (s-a modernizat strada Palanca de la intrarea dinspre
autostrada A1, pânã la intersecþia cu str. Partizani; Reabilitare
DJ 412D (investiþie a Consiliului Judeþean Giurgiu prin care se
modernizeazã drumul care leagã Malu Spart de comuna Bucºani
ºi care trece pe lângã mãnãstirea Bunavestire. O parte din traseul
acestui drum judeþean reprezintã, parþial, centura ocolitoare a
satului Malu Spart, conform Planului Urbanistic General);
Reabilitare DJ 412 A (s-a modernizat drumul judeþean care leagã
Malu Spart de comuna Ogrezeni). Valoarea lucrãrilor executate
pe porþiunile de drumuri judeþene, doar pe tronsoanele care strãbat
oraºul Bolintin Vale, este de 21,6 milioane lei, cu finanþare din
fonduri guvernamentale ºi din fonduri judeþene.

• Întãrirea capacitãþii administrative a Primãriei Oraºului Bolintin
Vale. Proiectul reprezintã un parteneriat transfrontalier între
Primãria Oraºului Bolintin Vale ºi Primãria Municipiului Strazhitsa
din Bulgaria, finanþat prin Programul Interreg V-A România-
Bulgaria, prin care s-a urmãrit dezvoltarea capacitãþii de cooperare
ºi a eficienþei instituþiilor publice într-un context de cooperare
transfrontalierã. Astfel, în cadrul Primãriei Oraºului Bolintin Vale
a fost realizatã Registratura electronicã, ajutând la o comunicare
mult mai bunã între cetãþeni ºi administraþia publicã. Proiectul a
avut o valoare totalã nerambursabilã de 1,4 milioane lei, cu finanþare
din fonduri europene, naþionale ºi din fonduri locale.

• Servicii Integrate ºi Nediscriminare pentru Comunitatea de
Etnie Romã din Bolintin Vale. Proiectul îºi propune sã reducã
numãrul de persoane de etnie romã aflate în risc de sãrãcie ºi
excluziune socialã ºi contribuie la scãderea ratei de abandon
ºcolar pentru comunitatea marginalizatã „Palanca” din oraº
Bolintin Vale, jud. Giurgiu, Regiunea Sud-Muntenia prin
înfiinþarea ºi subvenþionarea a ºapte afaceri, crearea unui spaþiu
instituþional inovativ – Centrul comunitar integrat pentru copii,
adulþi/pãrinþi ºi vârstnici ºi oferirea de servicii specializate integrate
pentru 560 de persoane (203 femei). Proiectul are o valoare
totalã de 7,5 milioane lei, cu finanþare din fonduri europene ºi
fonduri locale.

• Achiziþii programe software pentru digitalizarea serviciilor
publice. Achiziþiile au fost necesare pentru facilitarea modalitãþilor
de accesare a serviciilor publice, respectiv pentru soluþionarea
online a cererilor primite de la birourile executorilor judecãtoreºti,
eliberarea certificatelor fiscale online, dotarea agenþilor fiscali cu
aparate mobile de încasare interconectate. De menþionat cã,
începând cu 1 ianuarie 2017, cetãþenii au posibilitatea de a-ºi
plãti online contribuþiile la bugetul local prin intermediul aplicaþiei
Ghiºeul.ro.

Trebuie sã subliniez faptul cã am prezentat doar o parte dintre
proiectele realizate sau aflate în diferite etape de implementare.
Ele ating o panoplie vastã de probleme, pe care le-am dorit
rezolvate în folosul concetãþenilor mei bolintineni. Amãnunte
puteþi afla ºi accesând www.bolintin-vale.ro.

Red.: Suntem convinºi cã niºte proiecte de asemenea
anvergurã implicã depunerea unor eforturi la fel de mari în
ceea ce priveºte asigurarea finanþãrii, întocmirea proiectelor,
urmãrirea realizãrii lor, rezolvarea situaþiilor neprevãzute etc.
Nu sunt chestiuni pe care sã le rezolve o singurã persoanã, prin
urmare aþi avut alãturi de dvs. o echipã ºi cãtre aceºti oameni se
îndreaptã curiozitatea noastrã. Care sunt oamenii dvs.? I-aþi
gãsit în Primãrie atunci când aþi preluat funcþia sau echipa a
fost formatã de dvs.? Remarcaþi în mod special pe cineva?

D. T.: La acest capitol mã consider un om norocos! Este
foarte adevãrat ceea ce aþi afirmat referitor la conjugarea eforturilor
mai multor persoane pentru a realiza lucruri importante, care
necesitã un volum mare de muncã, atenþie sporitã ºi
profesionalism.

Rãspunsul nu este cu „sau”, ci cu „ºi”! Pe unii dintre colegi i-
am gãsit în primãrie, iar pe alþii, acolo unde era necesar a completa
cu personal, am recrutat alþii noi. Aº menþiona aici cã munca în
administraþia publicã, ca ºi în alte domenii de activitate, nu este
ceva care se învaþã doar la ºcoalã ºi apoi vii ºi aplici la locul de
muncã. Funcþionarul public se formeazã în ani mulþi de experienþã.
Am reuºit sã împletim aptitudinile celor pe care i-am gãsit în
primãrie cu cele ale noilor veniþi. ªi aºa vã rãspund ºi la întrebarea
referitoare la faptul dacã pot sau nu sã remarc pe cineva în mod
special. Sigur cã da, remarc în mod cu totul ºi cu totul special
ECHIPA! Important este cã la aceastã datã formãm o echipã
închegatã, care, pe lângã atribuþiile din fiºa postului, munceºte
cu drag pentru un obiectiv mãreþ: acela de a-ºi lega fiecare numele
de schimbarea la faþã a Bolintinului. Continuãm schimbarea,
continuãm reconstrucþia!

Red.: Dincolo de transformãrile vizibile, de proiectele de
infrastructurã ºi din construcþii, presupunem cã sunt altele care
nu au aceeaºi vizibilitate. Ne puteþi vorbi despre realizãrile/
proiectele care sunt mai greu de perceput din afarã, dar care au
avut impact asupra comunitãþii bolintinene?

D. T.: Ceea ce nu se vede în mod direct, dar oamenii mi-au
spus cã simt o schimbare în bine, este tot ceea ce am implementat
în organizarea administrativã de la nivelul primãriei.

Introducerea mijloacelor digitale, moderne, în majoritatea
proceselor pe fluxul administrativ, a crescut randamentul
funcþionarilor publici, dar ºi o percepþie în bine a cetãþenilor
referitor la serviciile oferite de primãrie. Aº da doar câteva
exemple: înrolarea primãriei pe platforma Ghiºeul.ro; înfiinþarea
posturilor de încasatori mobili, dotaþi cu un terminal prin care
pot interoga situaþia fiscalã a contribuabililor direct în sistemul

electronic de evidentã ºi pot face încasãri la domiciliul celor care
nu se pot deplasa la sediul primãriei ºi nu au posibilitatea sã
plãteascã prin Ghiºeul.ro; eliberarea de certificate fiscale online;
implementarea cu o finanþare europeanã nerambursabilã a unui
sistem electronic de management al activitãþii la nivelul primãriei;
arhiva electronicã etc. Cred cã este bine sã amintesc aici ºi
înfiinþarea site-ul primãriei, www.bolintin-vale.ro, prin accesarea
cãruia cetãþenii pot avea acces la informaþii publice, pot
interacþiona în mod direct cu reprezentanþii primãriei.

Red.: Calitatea unui edil rezultã nu numai din ceea ce face, ci
ºi prin ceea ce îi determinã pe alþii sã facã. Aici avem în vedere
toate aspectele vieþii de zi cu zi: comportament, respect al
normelor de convieþuire, investiþii în proiecte edilitare ºi
particulare, dezvoltare economicã ºi socialã, modernizare...
Întrebarea noastrã surprinde un aspect particular al acestei
panoplii de probleme, dar nu este obligatoriu sã vã limitaþi la
acesta. Aþi reuºit sã atrageþi investitori în localitate? Ce aþi
întreprins ºi ce planuri aveþi în acest sens?

D. T.: Un calcul simplu ne aratã cã dacã noi vom continua sã
dezvoltãm oraºul aºa cum am început (ºi vom continua!), vor
creºte cheltuielile de funcþionare. Vom avea nevoie de mai mulþi

bani pentru a putea þine în stare de
funcþionare obiective cum ar fi ªcoala
Veche, sãlile de sport, bazã sportivã,
ºcoli etc. Aceste fonduri suplimentare
trebuie sã fie atrase la bugetul local, iar
cea mai sãnãtoasã creºtere este aceea
adusã de investiþiile private. Pentru
aceasta, în anul 2017 am introdus în
intravilan cu destinaþie construcþii
industriale aproximativ 300 hectare de
teren, în proximitatea autostrãzii
Bucureºti-Piteºti ºi la ieºirea din Bolintin
Vale cãtre Bolintin Deal. Adiacent acestor
zone am extins reþelele de utilitãþi, cum
ar fi alimentare cu apã potabilã,
canalizare, gaze naturale. Un indicator
al atingerii previziunii noastre, aceea cã
vom atrage investiþii în Bolintin Vale,
este faptul cã la aceastã datã sunt în
procedura de autorizare mai multe
obiective private care vor fi demarate în
aceastã zonã. Pentru o parte dintre aceste
investiþii private au fost depuse cereri
de finanþare pentru obþinere de fonduri
europene.

Red.: Inerente, am putea zice, pentru
oricare edil, sunt neîmplinirile unor
deziderate, nemulþumiri pentru felul în
care s-au derulat sau finalizat altele.

Vã rugãm sã ne oferiþi câteva exemple de acest gen din activitatea
dvs. din ultimii patru ani.

D. T.: Dacã mã refer la obþinerea de finanþare a unor proiecte
vitale pentru comunitatea noastrã, am douã exemple cu gust amar.
Primul ar fi acela al proiectului pentru modernizarea ºi reabilitarea
Liceului Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu”, pentru care am
întocmit un studiu de fezabilitate, care prevedea o sumã necesarã
pentru implementare de aproximativ ºase milioane de euro. Doar
cã suma alocatã pentru axa prioritarã pentru un astfel de obiectiv
a fost mai puþin de patru milioane de euro, pentru obiective
asemãnãtoare din toate localitãþile din cele ºapte judeþe care
compun Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Sud Muntenia.
Am fost neplãcut surprinºi, atât eu cât ºi ceilalþi colegi primari
din regiune care aveam proiecte pentru reabilitarea liceelor din
localitãþile pe care le reprezentãm. A trebuit sã cãutãm o soluþie
alternativã, astfel am împãrþit proiectul în douã ºi am depus o
cerere de finanþare pentru reabilitarea energeticã a clãdirilor
liceului, care presupune intervenþie completã asupra acestora. Va
fi necesar pentru restul proiectului, compus din dotãri, teren de
sport în aer liber, amenajarea curþii liceului ºi împrejmuire, sã
gãsim o altã finanþare.

Al doilea exemplu este cel a proiectului de reabilitare ºi
modernizare a strãzilor din Bolintin Vale. Acest proiect a urmat
unuia demarat anterior, care viza modernizarea altor 11 km de
strãzi ºi a cuprins strãzile din Bolintin Vale pe care au fost lucrãri
de alimentare cu apã potabilã, canalizare, gaze naturale, strãzi a
cãror stare tehnicã este una deficitarã. Strãzile care beneficiazã de
modernizare pe acest proiect, însumeazã aproximativ 22 km. Având
în vedere abrogarea actului normativ care restricþiona valoarea
lucrãrilor într-un mod în care era imposibil sã putem realiza tot
ceea ce ne-am propus cu asigurarea calitãþii lucrãrilor, acest proiect
este unul prin implementarea cãruia localitatea noastrã va deveni
cu adevãrat urbanã. A fost rezolvatã întreaga tramã stradalã (sistem
rutier nou, canalizare pluvialã, piste pentru cicliºti, trotuare pietonale,
canalizaþie pentru trecerea reþelelor aeriene în subteran), rezultatul
fiind cel scontat. Finanþarea proiectul s-a realizat prin Fondul
Naþional de Investiþii, numai cã finanþarea a fost anulatã de guvernul
aflat în funcþie în ianuarie 2020. Pentru a continua implementarea
proiectului, am gãsit soluþii alternative ºi continuãm realizarea lui,
doar cã ritmul de lucru este încetinit.

Tot la neîmpliniri aº aminti ºi nedemararea demersurilor privind
reabilitarea termicã a blocurilor. La deschiderea axei specifice
pentru acest tip de intervenþie, prin Programul Operaþional
Regional, am constatat cã fondurile nerambursabile reprezentau
60% din valoarea lucrãrilor, 15% primãriei ºi 25% proprietarilor.
Ne-a fost foarte clar cã un procent de 25% din valoarea lucrãrilor
reprezintã foarte mult pentru proprietari, marea lor majoritate
neputând suporta un asemenea cost.

(continuare în pag. 29)
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JURNAL DE ªANTIER (III)
Restaurarea monumentului istoric „ªcoala Veche”

Ne face o deosebitã plãcere sã vã þinem la curent cu evoluþia
lucrãrilor de restaurare a monumentului istoric ªcoala Veche din
Bolintin Vale. Ele se deruleazã în ritmul prevãzut, ba chiar cu un
uºor avans, însã fãrã a se face niciun rabat de la calitate.
Restaurarea înainteazã vãzând cu ochii, sub privirile curioase ale
localnicilor, care nu evitã sã-ºi afiºeze mândria în faþa unui lucru
bine fãcut, mai ales când este în beneficiul lor. Desigur, pentru
buna desfãºurare a lucrãrilor, trebuie sã remarcãm atât competenþa
autoritãþilor locale, pe domnul primar Daniel Trãistaru, cât ºi pe
executant, firma Rasub Construct.

Aducând în discuþie numele primarului oraºului, gândul ne
poartã spre un altul, la fel de grijuliu cu zestrea edilitarã a localitãþii,
anume Constantin ªt. Bolintineanu. Subiectul pe care vi-l
supunem atenþiei în rândurile urmãtoare este, desigur, ªcoala
Veche, care a avut multe de pãtimit
în istoria ei secularã.

Trecuserã vreo douã decenii de la
darea ei în folosinþã, iar clãdirea avea
nevoie de o reparaþie generalã, pe
lângã care primarul Constantin ªt.
Bolintineanu ar fi dorit sã facã ºi o
serie de modernizãri, ba chiar o
extindere, cãci numãrul elevilor
crescuse între timp.

Cele douã documente inedite pe
care le publicãm surprind „bãtãlia”
dusã de aleºii bolintinenilor cu
autoritãþile centrale pentru a-ºi putea
repara ºcoala. Era o chestiune de
principiu, arzãtoare ºi în zilele
noastre: cine sã plãteascã? Statul,
care „preluase întreþinerea ºcolilor
din comune în schimbul unui
procent de 17% din veniturile
realizate”, sau comuna?

Primul document, din 19 mai
1911, conþine o intervenþie a
primarului Constantin ªt.
Bolintineanu la prefectul judeþului
Ilfov, Ilie I. Niculescu-Dorobanþu,
prin care prezintã punctul de vedere
al Bolintinului din Vale în chestiunea
reparãrii „ªcolii Vechi”.

„Domnule Prefect,
Sunt patru ani de când Onor.

Minister al Instrucþii, substituindu-
se în drepturile fireºti ale comunei,
a luat asupra sa obligaþia de a
întreþine ºcolile în schimbul unei
subvenþii de 17% sau lei 2.800 anual,
ce preleveazã – numai în acest scop
– din veniturile comunei. În aceastã
lungã scurgere de timp Ministerul
nu a luat nicio mãsurã de întreþinere
a celui mai mãreþ edificiu ºcolar
ridicat de comunã pe chiar vatra cãminului Poetului Bolintineanu,
singurul local susceptibil de întreþinere imediatã din 4 ce are
comuna, în care funcþioneazã ºcoala cu acest nume scump
amintirilor noastre de redeºteptare. Aºa cã, micile degradãri
suferite în acest interval, din ce în ce mai mult, luând proporþii
mari care au atacat fondamentul ºi acoperiºul, au fãcut ca astãzi
localul sã ajungã într-o completã ruinã care ameninþã sã nu mai
poatã adãposti cursurile ºcolare ºi locuinþa dirigintelui.

Autoritatea comunalã, cu durere în suflet, nu a încetat domnule
Prefect sã atragã atenþia Ministerului prin revizoratul ºcolar ºi
chiar direct ºi pentru a dovedi cã accentuãrile noastre stãruitoare
erau îndrituite, am provocat constatãri tecnice din partea
serviciului tehnic al judeþului, care în anul 1909 a stabilit cã
reparaþia degradãrilor de pânã atunci ar fi costat lei 6.000, iar în
anul 1910 degradãrile atinsese costul de 12.000 lei. Negreºit cã
astãzi ele au depãºit suma de 15-20.000 lei!

Ne este foarte posibil, domnule Prefect, sã tragem concluzii
din aceastã situaþie nenorocitã pentru comunitatea noastrã faþã de
responsabilitatea, neacoperitã, ce autoritãþile centrale ºi-au asumat,
luând asupra lor sarcina centralizãrii unor atribute de care nu-ºi
poate da seama în mod conºtient.

Fapt cert cã noi, care am fãcut atâtea sacrificii pentru a dota cu
localuri de ºcoalã cel mai isolat centru din populaþia noastrã,
suntem ameninþaþi astãzi, sub auspiciile autoritãþilor centrale,
care dispun de mijloacele noastre, sã fim reduºi în situaþie mai
rea decât în timpul când eram fericiþi cã ne putem adãposti ºcoala
prin vreun bordei pãrãsit.

Crezând cã trebuie pus capãt acestei triste perspective, am
sesizat Consiliul, care în ºedinþa de la 19 mai curent a luat
deliberaþiunea consemnatã în procesul verbal no. 24, pe care am
onoare sã-l prezint Dv. deodatã cu aceasta.

Dându-vã seama cã Onor. Minister nu a cheltuit pentru ºcoalele
din acest centru decât jumãtate subvenþia predatã de el din
veniturile comunei, prima soluþie ce a vãzut în mod natural

Consiliul a fost ca sã cearã restituirea sumelor rãmase economie
în lada Ministerului din subvenþia acestei comuni, care se ridicã
la suma de 6.000 lei, cu care sã poatã împiedeca, deocamdatã ºi
urgent, prãbuºirea acoperiºului.

Dându-ne însã seama cã pentru aceasta va trebui sã întreprindã
o luptã cu puteri nu egale, s-a gândit la Dv., care aþi dat probe de
solicitudinea ce aveþi pentru propãºirea instituþiilor Þãrii,
însãrcinându-mã sã vã rog ca sã acordaþi comunei un ajutor
suficient în acest scop, din fondurile disponibile ale judeþului, în
vedere cã fondurile comunale, sdruncinate de subvenþiile ce i se
cer de cãtre Stat, sunt epuizate prin lucrãrile ce a întreprins în
aceºti din urmã ani cu clãdirea a 3 mari Sub-primãrii, abator ºi
alte edilitãþi neapãrat trebuincioase vieþii de astãzi.

Primar, (ss) Constantin ªt. Bolintineanu.”

(Biroul Judeþean al Arhivelor Naþionale Ilfov, Fond Prefectura
Judeþului Ilfov, 54/1911, f. 146-147.)

Fiind ameninþaþi de forurile superioare cu blocarea tuturor
proiectelor de investiþii în comunã dacã nu se vor conforma
hotãrârii Consiliului Judeþean ºi Prefecturii de a se repara ªcoala
Veche numai pe banii comunei, fãrã nicio contribuþie a Statului,
primarul Constantin ªt. Bolintineanu ºi consilierii comunali
cedeazã în final ºantajului ºi acceptã contractarea unui împrumut
pentru realizarea necesarei reparaþii, în lipsa cãreia edificiul risca
sã nu mai poatã fi folosit.

„Proces Verbal
ªedinþa Consiliului de la 26 februarie 1912 sub preºedinþia d-

lui Constantin ªt. Bolintineanu, Primar.
Rãspund la apelul nominal d-nii Consilieri Ilie Fãnicã, Dumitru

Pavel, Tudor Niþã, Dinicã Marin, Radu N. Ivan, Nae G. Badea ºi
delegaþii Duþã Dumitru ºi Marin D. Rotaru, cu care complectându-
se numãrul cerut de lege, dl. Primar declarã ºedinþa deschisã.

Se dã citire procesului verbal din urmã ºi se aprobã, dupã care
întrându-se în ordinea zilei:

Se supune comunicarea d-lui Administrator al Plãºii, registratã
la no. 704, prin care Prefectura Judeþului, cu ordinul no. 1406,
refuzã aprobarea încheierii no. 33 prin care s-a dispus
exproprierea terenului necesar pentru mãrirea oborului ºi târgului
sãptãmânal pânã ce Comuna nu va aviza la mijloacele necesare
pentru repararea ºcolii «deoarece Consiliul Judeþean a refuzat
orice ajutor pe motiv cã Comuna sã contracteze împrumut de la
Judeþ». Concomitent cu aceastã comunicare se supune Consiliului
ºi ordinul d-lui Prefect, no. 1885, registrat la no. 601, pe lângã
care înainteazã un deviz de reparaþiunile trebuincioase a se face
localului ºcolii Poetu Bolintineanu, care se ridicã la suma de lei
19.700, cu adãogire cã «închierea Consiliului no. 24/911, fiind
supusã Consiliului General Judeþean, aceasta în ºedinþa de la 5
februarie corent a dispus sã se acorde acestei comuni cu
preferenþã suma de lei trebuincioasã sub formã de împrumut,

rambursabil prin anuitãþi».
Consiliul, deºi îºi dã perfect seama cã lucreazã contra

dispoziþiunilor legii organice a comunelor rurale coprinse în art.
10, de principiu, combinat cu art. 155.8 de aplicaþiune, a cãror
spirit ºi economie s-a învederat ºi s-a statornicit în fine cu
subvenþiunea salvatoare datã prin legea recent votatã în ºedinþa
Camerei Deputaþilor de la 15 februarie 1912, totuºi cumpãnind
interesele sale vitale ºi obligat de a ieºi din impasul în care este
pusã comuna;

Considerând cã dacã administraþia instituþii publice, contrar
legiuitorului ºi cu toatã solicitarea Consiliului nu a fãcut timp de
5 ani ºi nu voeºte nici astãzi, lucrãri de întreþinere ºcolilor, cu
toatã aspra sancþiune legalã din 15 februarie 1912, deºi în acest
scop preleveazã din fondul comunei subvenþia de 2.835 lei anual,

Comuna nu poate lãsa mai mult timp în ruinã
desãvârºitã ºi prin urmare sub ameninþarea
de dispariþiune a unui edificiu înãlþat de ea
cu mari sacrificii pentru instrucþia
generaþiilor chemate a duce mai departe fiinþa
Statului din ce în ce cu mai mari greutãþi;

Considerând cã dacã ar mai continua în
stãruinþa sã convingã administraþia instrucþii
publice cã este de datoria ei sã facã aceste
reparaþiuni ºi cã-i este interzis de sesiunea
legalã de la 15 februarie 1912 de a impune
Comunei cheltuieli peste cota stabilitã de
lege, evoluþia economicã a Comunei este pusã
la grea încercare prin ameninþarea ce apasã
de a nu i se aproba exproprierile absolut
indispensabile pentru ecstinderea ºi
consolidarea activitãþii comerciale imprimatã
târgului sãu sãptãmânal;

Recunoscând solicitudinea cu care dl.
Prefect urmãreºte îmbunãtãþirea gospodãririi
ºi edilitãþii comunelor rurale din direcþiunea
sa, pentru care-i aduce mulþumiri;

Luând act de oferta binevoitoare ce Onor.
Consiliu general al Judeþului – dupã
intervenirea d-lui Prefect negreºit – a fãcut
comunei de a-i pune la dispoziþie, din
fondurile sale, sub formã de împrumut, suma
necesarã reparaþiunei edificiului ºcolar cãzut
în ruinã;

În unanimitate, încuviinþeazã în principiu
contractare la Casa Judeþului un împrumut
suficient pentru repararea ºcoalei Poetu
Bolintineanu, care face obiectul deliberaþiunii
sale, cu speranþa cã, într-un viitor apropiat,
Onor. Consiliu General al Judeþului,
convingându-se cã comuna nu are mijloace
ca sã aquite regulat anuitatea cu care se vede
nevoitã a se angaja, va binevoi sã transforme
un împrumut într-un ajutor nerambursabil.

În acelaºi timp ºi pentru a se putea ficsa
suma împrumutului, Consiliul crezând cã

este de datoria ºi de interesul sãu sã profite de ocazia acestor
reparaþiuni ca o cale pentru a complecta – cu un mic adaos de
cheltuieli – numãrul trebuincios de saloane de studiu pentru a
face loc populaþiei ºcolare care în numãr urcã, pe atât este respinsã
din sanctuarul luminei din cauza lipsei de local suficient, mai
înainte de a ficsa cifra împrumutului, autorizã pe dl. Primar sã
combine devizele alcãtuite în anii 1907 ºi 1910 pentru a vedea
dacã adaosele studiate atunci se poate îngloba în devizul
reparaþiilor de astãzi fãrã a mãri prea mult suma.

Pentru acoperirea anuitãþii ce se va ficsa sã plãteascã comuna
pentru amortizarea împrumutului care se va contracta, Consiliul:

Renunþând la intima sa dorinþã de a înfiinþa o ºcoalã profesionalã
de industrie casnicã, pentru a îndruma aptitudinile industriale ce
se desvoltã pe zi ce trece, hotãrãºte ca fondul de 5.000 lei alocat
la art. 6 al bugetului de cheltuieli ecstraordinare, care încã nu este
omologat pentru exerciþiul 1912/13, sã se afecteze pentru
acoperirea urmãtoarelor cheltuieli:

a) lei 2.000 pentru amortizare prin anuitãþi a împrumutului
care se va contracta cu destinaþie ca sã se repare ºcoala Poetul
Bolintineanu;

b) lei 2.000 pentru plata exproprierilor hotãrâte a se face în
scopul mãrirei oborului ºi târgului sãptãmânal, dacã parte din
expropriaþi nu vor voi sã primeascã schimbul ce li s-au propus;

c) lei 1.000, împreunã cu ceia ce va mai rãmâne neafectat din
articolele a ºi b de mai sus, pentru a se forma un fond inalienabil
pentru înfiinþarea în viitor, când Comuna va dispune de mijloace
suficiente, a unei ºcoli profesionale de industrie casnicã pe care
împrejurãrile nu-i permite a o ridica astãzi dupã cum ar fi dorit.

Primar, (ss) Constantin ªt. Bolintineanu.”
(Biroul Judeþean al Arhivelor Naþionale Ilfov, Fond Prefectura

Judeþului Ilfov, 64/1912, f. 103-104.)
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Romanita-Maria
Stentel

,
, , Unul „mititel”, cu doar trei silabe „în corpul lui fonetic”. A-CA-SA. Dar câte

sensuri ºi înþelesuri de tot felul are el. Fiecare avem chiar în ADN-ul nostru pe acel
„acasã”, de care aflãm pe rând, la diferite vârste. Atunci amintirile despre ACASÃ

vin ca o cascadã!
Iatã ºi gândurile mele în cartea „HORA DOMNIÞELOR” despre acasã al meu.
„Acel ACASÃ a fost mereu „Cuza34", locul naºterii dar ºi al copilãriei, al timpului de ºcolãriþã dar ºi al

timpului vacanþelor! Varã sau iarnã, vacanþele mele erau la oraº, în modernizatã, unde se turnase chiar asfalt!
Într-o micã curticicã, dar aici aveam ºi „oaza” mea de verdeaþã, o micã grãdiniþã, cu trandafiri, regina nopþii,
o tufã de... smochin dar ºi un falnic apãrãtor de arºiþa verii: un plop mareee, uriaº mi se pãrea, pe atunci.
Plopul meu vara... ningea, cãci bobiþele din ciorchinii sãi, se coceau, ca strugurii, ºi dãdeau un puf, puf alb, ce
zburdã prin vãzduh, precum fulgii de nea! Mie îmi plãcea dar era cam nesuferit pentru cei cu alergii! Vacanþele
mele n-au fost la bunici, la þarã, cãci eu nu prea i-am mai cunoscut, ºi râdeam amândoi cãci amintirea lor e
foarte vagã: bunicul patern avea, ca un bun oltean, un cãmeºoi de noapte luuung, când îl îmbrãca venea spre
mine ºi mã speria cu binecunoscuta vorbã: „bauuu-bauuu”. Râdeam amândoi ºi aceastã imagine îmi este foarte
dragã!

Am avut ºi vacanþe de varã mai ales la rudele mele „gãzarii”, cum spunea ºoptit mama, rudele de la Ploieºti.
Aici mã trimitea deseori ca sã schimb peisajul, dar mie mi-a plãcut mult, eram bine hrãnitã, îngrijitã, aveam o
grãdinã ºi aici, dar cel mai mult îmi plãcea sus, pe acoperiºul bucãtãriei unde îºi întindea ramurile un generos
dud-alb, cu cele mai dulci „fructe” ale copilãriei mele! Mâncam dude ºi citeam pe rupte, pe la 12-14 ani acolo
am citit cãrþi voluminoase, ediþiile anilor 50: Rãzboi ºi pace, Ana Karenina, Pe Donul liniºtit, ºi altele, la fel
de valoroase, lecturi care mi-au prins bine în anii de ºcoalã.

Cred cã au fost minunate ºi vacanþele la bunicii de la þarã, i-am invidiat pe cei care mi-au povestit despre
raiul din acele locuri, dar am ºi eu o amintire, hazlie-ºi-nu-prea de la o vacanþã la þarã.

Într-o varã am fost cu prietena mea Irina în satul bunicilor ei, în Ardeal, la Drãuºeni, o comunã frumoasã,
cu oameni gospodari, case mari, cu porþi de lemn, cu semne ale bunãstãrii locuitorilor de aici. Noi, fete-
cochete, de la oraº, de, nu ne amestecãm cu alþi copii, ºi ca sã ne dea „peste botoºei”, cum se zice celor fuduli,
ce ne-au fãcut?!

Academia lui  Diogene

Vasile Szolga

Lumea aºa cum este

Undeva în univers exista un sistem solar asemãnãtor cu cel în care trãim
noi ºi o planetã unde înflori o civilizaþie asemãnãtãare cu cea de pe Pãmânt.

Diferenþa era cã oamenii (hai sã le zicem aºa pentru cã semãnau cu noi) erau de douã feluri: unii erau
roºii (adicã pielea lor era roºie, evident unii mai roºii alþii mai palizi adicã rozalii) ºi ceilalþi erau
albaºtri, ºi anume aveau pielea albastrã (mi-aduc aminte de un film în care fiinþele asemãnãtoare
oamenilor de pe acea planetã erau de asemenea albaºtri dar, nu e vorba de acea planetã). În istoria lor
cele douã tipuri de fiinþe au trãit separat pe continente diferite dar, odatã, demult, în negura timpului,
cei roºii îi cucerirã pe cei albaºtri ºi evident îi fãcurã sclavii lor (aºa se întâmplã mereu când unii sunt
mai puternici decât ceilalþi, îi vor subjuga ºi-i vor pune sã-i slujeascã – vezi ºi istoria omenirii care
este de fapt istoria rãzboaielor în care cei tari îi cucereau pe cei slabi ºi-i înrobeau). Cu timpul ºi
civilizaþia de pe aceastã planetã se mai democratizã ºi cei care fuseserã robi devenirã „egalii” celor
care îi înrobirã.

Odatã, însã un jandarm roºu (am sã-i spun aºa cãci nu ºtiu care era termenul pentru pãzitorii
ordinii pe acea planetã), mai plin de zel, arestã un criminal albastru iar în timpul arestului acesta muri.
Atunci se produse declicul care le aduse în memorie albaºtrilor cã cei roºii au fost stãpânii lor ºi, se
rãscularã. Evident cã lor li se alãturarã ºi „democraþii” roºii care pentru a arãta cât de democraþi sunt
se ploconirã în faþa celor albaºtri. Ba mai mult, în curând vopseaua albastrã dispãru de pe piaþã
deoarece mulþi roºii se vopsirã în albastru. În curând jocurile de echipe: fotbalul, baschetul ºi altele,
dispãrurã deoarece toþi echipierii erau albaºtrii ºi cu echipamente albastre. Jocul de ºah, de table sau
de dame, de asemenea dispãrurã deoarece toate piesele erau acum albastre nici o piesã nu mai putea
fi roºie deoarece ar fi însemnat jignire la adresa celor albaºtri. Din vocabularul lor, prin lege, sub
ameninþarea unor pedepse grave pentru folosire, se eliminã cuvântul „roºu”. Criminalului albastru i
se ridicarã monumente, i s-au scris ode, ca ºi când ar fi fost un erou ºi chiar se dãdu lege ca numai
albaºtrii sã fie aleºi în funcþii de conducere. Cei roºii cerurã cercetãtorilor ºi savanþilor sã descopere
metode ca sã-ºi poatã schimba culoarea pielii ºi uite aºa dintr-o lume bicolorã acea lume se transformã
într-una monocolorã.

Curând, situaþia întreagã pe acea planetã deveni albastrã ºi nu ºtiu dacã acea lume s-a mai redresat
vreodatã.

Pornind de la un
cuvânt...

„ACASÃ” Aceastã rubricã conþine texte selectate dintre
cele publicate pe pagina de Facebook a revistei
„Sud”.

SÃ NE IUBIM
PE ARIPI DE COCOR
de Mugurel Puºcaº

Iubita mea, hai pe poteci vernale,
Sã pribegim prin ai iubirii zori,
Melancolii confuze, hibernale,
Se vor topi pe aripi de cocori.

...Vom alerga pe pajiºti înverzite,
Din fluturi îþi voi meºteri cercei,
Þi-oi aºeza în pãr cununi vrãjite
Din toporaºi, zambile, ghiocei.

În crânguri cu prodige ambiente
Ne va-ncânta tril viu de ciocârlii,
Ale amorului rafinamente
Trupuri de jar domol vor potoli.

Cânt ºi rãsfãþ!... Ce tandrã reverie!
Aripi de foc ne-or rãsãri pe trup,
Ne va-nsoþi în zbor, în feerie,
Un roi de-albine colcãind din stup.

...Frumoaso, ne aºteaptã cu savoare
Amor vernal, alint, polen ºi zbor,
O simbiozã fluture ºi floare...
Sã ne iubim pe aripi de cocor !

(din viitorul vol. Lutul de aur)

PSALMUL LA-MPLETITUL
COZII
de Dumitru Ichim

E tot ce-mi mai rãmâne, hodorogita droºcã
S-opreascã-n vârf de munte, odihnei de apus...
Singurãtatea Mare, ca-n jocul de matroºkã,
Ascunde încã una ºi-n vorbe – altfel de spus.

Tu te scufunzi în tine, da’n toate eºti chemare,
Capricios faci drumul cu cât mai mult cunosc.
Blestemul ce-a fost mãrii, nu mi-l ogoi c-o zare,
Ce skunk frumos fu stihul ce-l vrui parfum de mosc!

Pot douã paralele, în infinit, iubirii,
Sã cadã în rãscumpãr din lege ºi gând slut?
Ori punct sã înfloreascã, precum fac trandafirii,
Eternul, citind florii, din ghimpii torºi– sãrut?

Cât te iubesc, Lumino, când vânãtor, când pradã!
Hai, împleteºte-mi frica, în trei, ca pe o coadã.

Virtual

UNDEVA ÎN UNIVERS
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Miron Kiropol (Chiropol) est né à Bucarest le 29 septembre 1936.
Après avoir publié ses premiers poèmes en 1963 dans le magazine Contemporanul, il publie

trois volumes de poésies: Le Jeu d’Adam (Jocul lui Adam), en 1967, La Transfiguration
(Schimbarea la faþã), en 1968, et Rosarium, en 1969, qui sera interdit par le régime stalinien
roumain. En septembre 1968, alors qu’il participe à un colloque de poésie en Belgique, il décide
de quitter son pays. Son dernier livre sera censuré et plus tard mis au rebut parce qu’il avait pris
la décision de demander l’exil du fait du choc créé par l’invasion de la Tchécoslovaquie. Plus
lucide que d’autres, il était convaincu que rien ne changerait en Roumanie et a la chance d’être
soutenu par des personnalités telles que Pierre Emmanuel ou Vintilã Horia. Après un court
intermède espagnol, il s’établit définitivement en France, à Paris: « L’exil a commencé pour moi
avant l’exil, il a commencé dans ma patrie même... Je lui dois l’application pour le tragique et
l’humour noir. Je lui dois le plaisir du vagabondage et de ne
jamais me sentir étranger et seul en n’importe quel lieu où me
jette le destin. » Dans ce pays, qui lui accorde l’asile politique,
il gagne sa notoriété avec des poèmes écrits en français. Durant
les années 1990, il publiera en roumain en débutant par le
volume primé Aceastã pierdere [Cette perte] (1992).

La France lui accorde l’asile politique. Chez Kiropol, le poète
est le désir inassouvi d’un spectre. « Il cherche l’aube pour
devenir cendre », a écrit Kiropol. Miron Kiropol, qui ne met
rien au-dessus des mots, « car Dieu nous a parlé, il n’a pas
peint ni même joué de la musique ». Il maroufle, ponce, fabrique
ses pigments et expose régulièrement depuis son exil en France
il y a cinquante ans. « L’écriture m’a sauvé de trop jouer avec
la couleur. Je maltraitais tout. Elle m’a conduit vers une autre
peinture, plus proche de l’homme ».

Au fil du temps, il devient poète et écrivain de langue française
en éditant dans les années ’80 six volumes de vers et, en 1991,
un volume de prose mémoriale très spécial philosophico-
poétique, Diotima [Diotime]. En 1983, l’éditeur de poésies
Guy Chambelland lui dédie un numéro spécial de sa revue « Pont de l’épée ». Tout au long des
années 1990, il publie quelques recueils fondamentaux dans la langue où il avait commencé à
publier ses poèmes et à laquelle il ne renonça jamais, le roumain: Aceastã pierdere [Cette perte]
(1992), puis une version en roumain du premier volume de Diotima [Diotime] (1997), contenant
le double des pages de l’édition française du second volume (1998), ainsi que Fãt-Frumos din
lacrimã [Le prince charmant de la larme] (I-II, 1994-1996), épopée en plusieurs volumes qui
vont comprendre entre 10 et 15.000 vers. Il traduit en roumain Eugenio Montale, Cecco Angiolieri,
Dino Campana, Salvatore Quasimodo et du lyrique hollandais contemporain. Parallèlement, il a
traduit en français Ion Caraion, Mircea Dinescu, Cassian Maria Spiridon, Florentin Palaghia. En
1992, il reçut le prix de l’Union des Ecrivains roumains et celui de l’Académie roumaine et, en
1997, lors du premier Festival International de Poésie d’Oradea, il reçut un prix pour l’ensemble
de son œuvre. De même, lors de la 3e édition des Jours de la revue, il reçut le prix pour
l’ensemble de son œuvre de la part du magazine Convorbiri literare [Conversations littéraires].

Parmi ses œuvres, on peut compter: Sur le visage rédempteur, Paris, 1972; Dieu me doit cette
perte, Paris, 1983; Auguste nostalgie du sang, Paris, 1986; Chasteté régnante, préface de
Lucian Raicu, Paris, 1987; Le Rang johannique, 1989; Apophtegmes de l’amour, Paris, 1989;
Diotima, vol. I, Les morts s’en mêlant, Paris, 1991 avec une édition roumaine, Oradea, 1997,
vol. II: Scara lui Iacob [L’escalier de Jacob], Oradea, 1998; Aceastã pierdere [Cette perte],
Bucarest, 1992; Fãt-Frumos din lacrimã [Le Prince charmant de la larme], II, Bucarest, 1994-
1996; Augusta nostalgie a sângelui – Auguste nostalgie du sang, édition bilingue, Oradea,
1997; Solitudinea lui Eros [La Solitude d’Eros], Bucarest, 1998; Ceea ce sferele gândesc
despre noi [Ce que les sphères pensent de nous], Jassy, 1999; Metopã [La métope] avec une
préface de Ioan Þepelea, Timiºoara, 2001; Ioana d’Arc, [Jeanne d’Arc], Botoºani, 2001; Povestea
deviaþionistului, I [L’Histoire du déviationnisme, I], Jassy, 2003; Aur în sitã [L’or dans le
tamis], 2014; Cuvinte strigându-ºi cenuºa [Des mots qui crient la cendre], 2019.

Il sera aussi un grand traducteur: Les poètes français du 16e siècle, Bucarest, 2000; George
Bacovia, Plumb-Plomb, édition bilingue, Jassy, 2001; Comment lire Eminescu en français,
Bucarest, 2001; Mircea Dinescu, Trente-deux poésies, avec une préface de Lucian Raicu, Paris,
2001; Jean Keats, Poezii [Poèmes], Bucarest, 2001.

Miron Kiropol est décédé à Paris le 18 juin 2020.

(Bucarest, 29 septembre 1936
– Paris, 18 juin 2020) –

Poète, traducteur et peintre
Division 106, l. 6,
t. 12-78-CQ-2020

L-am cunoscut în octombrie 2000 la Festivalul-concurs de
literaturã „Dimitrie Bolintineanu” din valea oraºului Bolintin, cu
un juriu format de scriitori de o înaltã þinutã culturalã: Horia
Gârbea, Liviu Ioan Stoiciu, Teodor Vîrgolici ºi Constantin
Carbarãu. Cu o atitudine uºor rezervatã, blând la vorbã, bun
sfãtuitor în ale poeziei, poetul Dumitran Frunzã, oriunde era
invitat, era o prezenþã deosebitã, ieºind în evidenþã prin seriozitatea
discursului ºi atenþia pe care o acorda tuturor oamenilor care îl
înconjurau. A fost un poet care ºtia cât de necesarã este contribuþia
seniorului în orientarea ºi sprijinul tinerilor talentaþi care îºi
manifestau dorinþa ºi ambiþia de a pãtrunde în lumea literarã,
atitudine cum rar mai poate fi întâlnitã în prezentul mediu literar,
tot mai ermetizat, în care refuzurile din partea revistelor sunt
exerciþii de renunþare.

Poetul Dumitran Frunzã este autorul a 14 cãrþi de poezie,
dintre acestea amintind urmãtoarele volume de versuri: Viaþa în
lucru (1966), Echilibru (1974), Miºcarea sentimentelor, Umbra
focului (1975), Înveºmântat cu pãsãri (1990), Vremea
nesomnului (1997), Clopotul frigului (2000) sau Viaþa în labirint
(2003). Cu adevãrat plecarea la ceruri a acestui poet este o pierdere
nu doar pentru familie, ci ºi pentru prietenii scriitori ºi pentru
cititorii poemelor sale: „Ne strecurãm prin sumbre canioane,/
fãrã ieºiri, alcãtuiþi din plâns;/ urlând ne împresoarã lighioane,/
cu aburi verzi otrãvitorul spânz.// Când ai sã vii cu umbra ta
frumoasã,/ voi smulge un izvor din rãdãcini;/ sub streaºinã, la
cea din urmã casã,/ va bate lung un clopot de lumini.” (Ziduri
negre, din vol. Clopotul frigului).

Gabriel DRAGNEA
S-a rãtãcit un poet, rãmâne poezia. In Memoriam Dumitran Frunzã

Dumitran Frunzã, Gabriel Dragnea ºi Cristean Petre
Argeº - Festivalul Bolintineanu, octombrie 2000

Jean
Yves-Conrad

Miron Kiropol (Chiropol) s-a nãscut la Bucureºti la 29 septembrie 1936.
Dupã ce a publicat primele poeme în 1963 în revista „Contemporanul”, îi apar trei volume de

poezii: „Jocul lui Adam” în 1967, „Schimbarea la faþã”, în 1968 ºi „Rozarium” în 1969, ultimele
douã fiind interzise de regimul totalitar în chiar anul apariþiei lor. În septembrie 1968, când participã
la un festival de poezie în Belgia, se hotãrãºte sã-ºi pãrãseascã þara. Ultima sa carte va fi cenzuratã
ºi apoi scoasã din librãrii din cauza deciziei autorului de a cere azil politic în urma ºocului produs de
invazia în Cehoslovacia a trupelor ruseºti. Mai raþional decât alþi creatori, era convins cã nimic nu se
va schimba în România ºi, în plus, are ºansa de a fi susþinut de personalitãþi precum Pierre Emmanuel
sau Vintilã Horia. Dupã o scurtã perioadã petrecutã în Spania, se stabileºte definitiv în Franþa, la
Paris. „Exilul a început pentru mine de fapt înaintea exilului, a început chiar în patria mea. A trebuit
sã apelez la conceptul tragic ºi la umorul negru. Am prins gustul vagabondajului ºi capacitatea de a

nu mã simþi niciodatã strãin ºi singur în oricare loc m-a dus
destinul”. În aceastã þarã, unde i s-a acordat azilul politic, îºi va
câºtiga notorietatea prin poemele scrise în limba francezã.
Începând din anii ’90 va publica în limba românã mai întâi
volumul premiat „Aceastã pierdere” (1992).

Aºadar, Franþa îi acordã azil politic. Pentru Kiropol, poetul
înseamnã dorinþa nepotolitã a unui spectru. „El cautã lumina
pentru a deveni cenuºã”, scria el. Miron Kiropol, nu pune nimic
mai presus de cuvinte, „cãci Dumnezeu ne-a vorbit, el nici nu a
pictat, nici nu a cântat”. El însuºi fabricã culorile ºi are periodic
expoziþii încã de când a plecat în Franþa în urmã cu 50 de ani.
„Scrisul m-a salvat sã mã joc prea mult cu culoarea. Am tratat
greºit totul. Scrisul, aºadar, m-a condus spre un alt gen de
picturã, mult mai apropiatã de om”.

De-a lungul timpului, devine poet ºi scriitor de limbã francezã,
publicând prin anii ’80 ºase volume de versuri, iar în 1991 un
volum de prozã memorialisticã cu tonalitãþi filozofico-poetice,
„Diotima”. În 1983 editorul de poezii Guy Chambelland îi dedicã
un numãr special în revista sa „Podul sabiei”.

Pe parcursul anilor 1990, el publicã ºi câteva antologii fundamentale în limba în care începuse sã-
ºi publice poemele ºi la care nu renunþase niciodatã, româna: „Aceastã pierdere” (1992), apoi o
versiune tot în românã a primului volum din „Diotima” (1997), conþinând dublul paginilor ediþiei
franceze a celui de-al doilea volum (1998) precum ºi „Fãt-Frumos din lacrimã” (I-II, 1994-1996),
epopee în mai multe volume care vor include între 10 ºi 15.000 de versuri. Traduce în românã din
opera lui Eugenio Montale, Cecco Angiolieri, Dino Campana, Salvatore Quasimodo ºi din lirica
olandezã contemporanã. În paralel, a tradus în limba francezã din creaþiile lui Ion Caraion, Mircea
Dinescu, Cassian Maria Spiridon, Florentin Palaghia.

În 1992 i se decerneazã premiul Uniunii Scriitorilor din România ºi cel al Academiei Române, iar
în 1997, cu prilejul primului Festival Internaþional de Poezie de la Oradea, este rãsplãtit cu premiul
pentru întreaga sa activitate artisticã. De asemenea, la a treia ediþie a zilelor revistei, primeºte premiul
pentru întreaga sa operã din partea publicaþiei „Convorbiri literare”.

Printre creaþiile sale pot fi enumerate: „Asupra feþei mântuitoare”, Paris 1972; „Dumnezeu îmi
datoreazã aceastã pierdere”, Paris 1983; „Augusta nostalgie a sângelui”, Paris 1986; „Castitatea
domnitoare”, prefaþatã de Lucian Raicu, Paris 1987; „Rangul iohanic”, 1989; „Maxime despre
dragoste”, Paris 1989; „Diotima” vol. I; „Morþii se unesc”, Paris 1991 cu o ediþie în limba românã,
Oradea 1997, vol. II; „Scara lui Iacob”, Oradea 1998; „Aceastã pierdere”, Bucureºti 1992; „Fãt-
Frumos din lacrimã” II, Bucureºti 1994-1996; „Augusta nostalgie a sângelui”, ediþie bilingvã,
Oradea 1997; „Solitudinea lui Eros”, Bucureºti 1998; „Ceea ce sferele gândesc despre noi”, Iaºi
1999; „Metopã”, cu o prefaþã de Ioan Þepelea, Timiºoara 2001; „Ioana d’Arc”, Botoºani 2001;
„Povestea deviaþionistului” vol. I, Iaºi 2003; „Aur în sitã”, 2014; „Cuvinte strigându-ºi cenuºa”,
2019.

A fost totodatã un traducãtor apreciat: „Poeþii francezi ai secolului al XVI-lea”, Bucureºti 2000;
George Bacovia „Plumb – Plomb”, ediþie bilingvã, Iaºi 2001; „Cum sã-l citim pe Eminescu în
francezã”, Bucureºti 2001; Mircea Dinescu „Treizeci ºi douã de poezii”, cu o prefaþã de Lucian
Raicu, Paris 2001; Jean Keats „Poezii” (Poeme), Bucureºti 2001.

Miron Kiropol a murit la Paris, la 18 iunie 2020.

(Traducere din limba francezã de Constanþa Crudu)

(Bucureºti, 29 septembrie 1936 –
Paris, 18 iunie 2020) –

Poet, traducãtor ºi pictor
Parcela 106, 1.6, t. 12-78-CQ-2020

Miron Kiropol, salon du livre, Paris, 2013

In Memoriam
Miron Kiropol
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RUGÃCIUNE DE ALBASTRU

Se apropie unda ploii de pãmânt
ªi umbra de nour îmi îngenuncheazã pleoapa.
Aºtept o prevestire de belºug
Într-un târziu de înnorat albastru

Pe muchia soarelui stau picãturi de ploaie
Gata sã înroureze goana frunzelor
Explozia de verde ancestral
Tremurând se învãluie în ploaie

Rugãciunea de flori în patima verii uitatã
Reamintitã în oglindirea micului potop
Rostitã-ncet transformã mica lacrimã-n deluviu.

Maria Tudor

Debut

Laura Nicolau

MOARTEA LEBEDEI

Pasãrea a uitat cã trebuia sã trãiascã ºi a murit
Ca o frunzã ruginie lin a coborât cãtre moarte
Aripile albe au adormit somnul inocent de copil
Lebãda a uitat sã existe în viaþã ºi a ales moartea
Trupul ei pe lac – lacrimã tremurândã pe obrazul unei fecioare
A obosit sã se odihneascã-n tãcere
ªi atunci glasul ei s-a ridicat o datã,
O singurã datã
Exist ºi am sã pier!
Cântecul ei la graniþa dintre viaþã ºi moarte
Strãbate adâncurile, strãbate înalturile,
E cântecul alb al lebedei la moartea lebedei albe.

POEME RISIPITE
1.
Iubirea mea, ai urmãrit vreodatã timpul
Cum se strecoarã într-un rãsãrit de soare,
Cum din topitul aur îºi ia nimbul
ªi se întoarce-apoi în noi, mai viu, în fiecare?

ªi treaz de stai, pe boltã urmãrindu-l
Pânã-n amurg, când a muri el pare,
Vezi cum zenitul ºi nadirul fac cu schimbul
ªi nu mai ºtii de-apune sau rãsare…

Credeam acum o clipã, o orã sau mai mult
C-am poposit cuminte într-un splendid apus
Cã, din privirea-mi calmã, veºtede frunze curg,

Dar, când pe firul vremii cuvintele-þi ascult
Cum mã-nveºmântã în culoare ºi tumult,
Tresar uimitã cã rãsar din nou pe boltã sus.

2.
Câmpiile rãsuflã sub copite,
În coama unui murg m-am prãvãlit
ªi trec prin toate clipele uimite
Într-un amurg de mare risipit.

Aºteaptã-mã, lângã un plop, iubite,
De sete înzãuat ºi rãscolit,
Câmpiile rãsuflã sub copite
ªi-n coama unui murg le-ai învelit.

Vai, ce galop bizar se adânceºte
În zarea cotropitã de amurg…
Prin frunze tremurate-un plop doineºte
ªi clipele uimite curg.

3.
O, timpul de-aº putea sã nu-l mãsor,
Sã nu-mi petrec prin el nici paºii, nici privirea,
Aº fi doar, printre ierburi, un izvor
Egal cu clipa ºi nemãrginirea…

ªi de-ar fi fost iubirea mea sã n-o mãsor
Sã nu-mi fi sfâºiat în colþii ei suflarea,
Aº fi doar valul, pururi cãlãtor
Pe care-l cheamã ºi-l alungã marea…

ªi de-aº putea fiinþa ta sã n-o mãsor,
Sã nu-mi hrãnesc cu ea nici paºii nici privirea,
M-aº mai putea ascunde într-un nor
ªi doar o lacrimã din el mi-ar fi iubirea.

4.
Am zãbovit pe-un þãrm demult, când vara
Prin soarele topit se ascundea
ªi timpul îºi purta prin ochii mei povara
ªi eu îl tot rugam în loc sã stea…

Dar universul îºi rotea toþi sorii
ªi n-a trimis în cale-mi nici o stea…
Iar stolurile stranii de prigorii
Treceau uºor peste privirea mea…

Pe þãrmul alb de sare curge vara,
Cu aurul topit mã învelea
ªi marea-ºi poartã-n versul meu povara
Dar îi rãspunde doar tãcerea mea.

5.
Mi-a bãtut azi-noapte, în fereastrã, marea,
A simþit ce dor mi-era de ea…
Tremura-n adâncurile-i zarea,
Inima în piept i se zbãtea.

Eu stãteam în gânduri nemiºcatã
Aºteptam sã urce valurile ei
În mareea cosmicã-nspumatã
Când se sparge luna în scântei.

ªi simþeam sub tãlpi cum apa suie
ªi cum gleznele-n fiori le învelea…
ªi credeam cã joacã de-a zidirea-i,
Când la mijloc valul ajungea.

Dar  pieptu-mi fremãta sub apã,
Faþa-mi încã-a glumã surâdea
Când zidarul trase toatã marea
ªi cu ea uºor m-acoperea…

6.
Tãcerea cade voal pe ochii mei,
Podea de marmurã e depãrtarea,
Miresme aurii se scurg din tei
ªi dorul meu se leagãnã în vals cu marea.

Un abur sunt ºi tu – un nor de sare,
Tot ce-i pãmânt în noi a dispãrut,
Aripa unei pãsãri creºte-n zare
ªi pe un val adie un sãrut.

Învãluit într-un crâmpei de soare,
Iubirea mea, te risipeºti în florile de tei,
ªi când m-aduni în gânduri ºi-n culoare,
Tãcerea cade voal pe ochii mei.

7.
Înainte de ochii mei erau frunzele
Nãscând în arbori verdele cel mai adânc.
ªi din înalt, stelele, ascunsele,
Se lãsau, blând ºuvoi, pe pãmânt…

Înainte de ochii tãi era marea
Nãscând în cer rãsãrituri de soare adânci
ªi din înalt,  în flãcãri culoarea
Se lãsa, blând ºuvoi, peste stânci…

Înainte de mine, de tine, timpul era plin de stânci, plin de stele
Neºtiute de oameni, prin cosmos lunecând ºuvoi…
Oare tu, oare eu, am luat o clipã din ele
ªi clipa s-a fãcut veºnicie în noi?

8.
Când inima rãsare ºi soarele apune,
Culorile se nasc ºi se ridicã,
Atunci pãmântu-ntreg e o minune
ªi umbrele, splendoarea nu i-o stricã.

Când inima apune ºi soarele rãsare,
Culorile nebune se-aprind prin nori vãpaie,
Atunci pãmântu-ntreg se urcã-n zare
ªi dorul curge-n lume ca o ploaie.

O, inimã a mea, putea-vei oare
Sã porþi în zbaterea-þi suavã ºi plãpândã
Iubirea, când rãsare viu din mare,
Iubirea, când apune tremurândã?!

9.
Iubirea mea înveºmântatã în sonete,
Nãscute pe un þãrm de mare, în amurg,
Când vin sirenele cântând sã se îmbete,
De norii purpurii din cer  curg.

Iubirea mea purtatã printre stele,
Nãscutã  pe-un tãrâm  din gândul meu
Când dãnþuiesc prin noapte neliniºtite iele
ªi-n dansul lor sãlbatic m-am prins cu-amar ºi eu.

Iubirea mea drapatã-n dulci cuvinte,
Nãscutã printre tainice culori
Când timpul nu mai are nici  ,,dupã”, nici ,,nainte”
ªi viaþa nu mai ai cum s-o mãsori...

10.
Dulcea mea iubire de departe,
Te-a durut vreodat-un nor ?
Sau o floare albã presatã-ntr-o carte ?,
Sau un fir de iarbã crescut pe rãzor ?

Dulcea mea iubire de aproape,
Te-a durut vreodatã o pasãre-n zbor?
Te-a durut vreodatã marea sub pleoape,
Cerul pe sub frunze, ochiul pe sub dor?

Dulcea mea iubire rãtãcitã-n mine,
La fereastra zãrii stau ca clipa-n veac...
Pe câmpii  - fugare tropote strãine
Cautã ºi vremii ºi-ntrebãrii leac.

11.
Zãpada stã-n troiene mari pe stradã,
De dorul tãu, m-am troienit ºi eu,
Deasupra cerul iernii stã sã cadã,
De-atâta dragoste e alb ºi greu.

Doar ochii-mi ard a sete înlãuntru
ªi rãsuflarea are foc în ea,...
De-atâta drum ºi dor pânã la tine,
Zãpada din troiene se topea.
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Prof. Dr.
Constantin Miu

1. Încercãri de a defini românismul gãsim la Blaga în studiile
Orizont ºi stil, Spaþiul mioritic, precum ºi la Constantin
Rãdulescu-Motru, în cartea sa Românismul – catehismul unei
noi spiritualitãþi . Studiul lui Crainic – Mistificarea
românismului (publicat în cartea „ORTODOXIE ªI
ETNOCRAÞIE” (Editura Albatros, Bucureºti, 1997) – este
prilejuit de opiniile lui C. Rãdulescu-Motru în lucrarea amintitã.
Acolo, românismul era definit drept o nouã spiritualitate pe
înþelesul tinerilor. Cea mai mare parte a studiului amintit este
o încercare de a demonstra cã noul românism este cu totul
deosebit de cel vechi, adicã de naþionalismul secolului al XIX-

lea. Acesta e considerat în integralitatea lui ca o imitaþie strãinã ºi, ca atare, trebuie încriminat.
Nichifor Crainic pretinde cã noul românism este definit de cãtre C. Rãdulescu-Motru „în
conformitate cu noua spiritualitate a Europei”. Directorul revistei Gândirea se declarã de acord cu
Rãdulescu-Motru, care considerã cã „etnicul constituie natura noastrã proprie, prin care ne deosebim
de celelalte neamuri. El este esenþa românismului”.

Idealul miºcãrii naþionale din epoca celor doi scriitori urmãrea „înþelegerea etnicului într-o
vocaþie istoricã”. Idealul acesta – opineazã Nichifor Crainic – înseamnã „dominaþia etnicului în
culturã, în viaþa de stat ºi în viaþa socialã; idealul generaþiei tinere este etnocraþia.” (s. n.). Dar, ce
înþelege Nichifor Crainic prin etnocraþie? Rãspunsul este fãrã echivoc: reducerea influenþei
strãinilor. Ideea aceasta – vom vedea – este dezvoltatã în studiul Spiritul autohton.

În concepþia lui C. Rãdulescu-Motru, vocaþia românismului presupune reorganizarea statului
ºi a ºcolii: „Secolul nostru e secolul naþionalismului totalitar. El vrea o aderenþã totalã între stat ºi
naþiune.” Însã, în aceeaºi lucrare, vom constata cã adeptul statului totalitar se va îndrepta spre o
altã „normã”: În conformitate cu noua spiritualitate a Europei, statul român va trebui sã se aºeze pe
adevãrata temelie: pe populaþia þãrãneascã.” (s. n.). La întrebarea pentru ce motiv Constantin
Rãdulescu-Motru renunþã la modelul statului totalitar, Nichifor Crainic rãspunde cã un asemenea
tip de stat ar duce la xenofobie ºi la antisemitism. Directorul Gândirii considerã cã tineretul este
îndepãrtat de la idealul miºcãrii naþionaliste, care are ca obiectiv principal realizarea proporþiei
numerice, þinând cont de elementul etnic, în industrie, comerþ, finanþe, profesiuni liberale, culturã.
Mistificarea românismului, în cartea lui C. Rãdulescu-Motru constã tocmai în îndreptarea luptei
pentru „idealul cooperaþiei sãteºti”.

2. Studiul Spiritualitate ºi românism, semnat de Nichifor Crainic, e „rãspunsul” la lucrarea lui
C. Rãdulescu-Motru – Catehismul noii spiritualitãþi. Propunând reforma statului românesc, în
sensul deplasãrii accentului de pe caracterul orãºenesc pe cel þãrãnesc ºi eliminarea principiului
religios, în speþã ortodoxismul, C. Rãdulescu-Motru (un neo-marxist avant la lettre – n. n.)
polemizeazã cu gruparea gândiristã. Adresându-se tineretului ºi îndeosebi învãþãtorilor, autorul
Catehismului noii spiritualitãþi îi sfãtuieºte pe aceºtia (locul lor a fost luat, în zilele noastre, de
ONG-iºtii sorosiºti – n. n.) sã renunþe la ortodoxie, deoarece aceasta este incompatibilã cu „noul
naþionalism”. Dacã acest îndemn ar fi fost rostit în zilele noastre, argumentul renunþãrii la ortodoxism
ar fi fost globalismul! Nimic nou sub soare! – n. n.

La observaþia lui C. Rãdulescu-Motru cã tradiþia ar avea la noi caracter static, Nichifor Crainic
afirmã: „Spiritualitatea româneascã e modul istoric cum s-a rãsfrânt spiritul ºi gândul în fapta
poporului român. Aceasta e ceea ce se numeºte specificul naþional (…) Acestei spiritualitãþi i-am
spus de cele mai multe ori tradiþionalism dinamic, spre a-l deosebi de paseismul promovat de
sãmãnãtoriºti ori specificul naþional, susþinut de Ibrãileanu.” (în revista Manuscriptum – numãr
omagial – 1995, p. 236). Încercarea lui N. Crainic de a demonta opiniile considerate – pe bunã
dreptate – eronate ale lui C. Rãdulescu-Motru despre ortodoxie ºi românism merge mai departe:
„Caracterul ortodox cu care neamul nostru apare pe lume se întipãreºte pentru totdeauna în
manifestãrile lui istorice culminante. Putem sã-i atribuim istoriei noastre o îndoitã tendinþã: de
intensitate ºi de expansiune. Tendinþa de intensitate se caracterizeazã prin procesul de formaþie a
individualitãþii etnice ºi prin atracþia diferitelor fragmente ale neamului nostru, unele cãtre altele,
pentru a închega unitatea naþionalã. Tendinþa de expansiune e afirmarea personalitãþii religioase a
poporului nostru în voinþa de a respira în largul ecumenic al ortodoxiei.”

3. Un deziderat pentru gruparea intelectualilor care au publicat în paginile revistei Gândirea
(printre care: Ion Barbu, Vasile Bãncilã, Lucian Blaga, Dan Botta, Alexandru Busuioceanu, Mateiu
I. Caragiale. Radu Gyr, N. I. Herescu, Gib Mihãescu, Ovidiu Papadima, Victor Papilian, Ioan
Petrovici, Ion Pillat, Adrian Maniu, V. I. Popa, Ion Marin Sadoveanu, Dumitru Stãniloae, Paul
Sterian, Al. O. Teodoreanu, Ionel Teodoreanu, Sandu Tudor, Tudor Vianu, Pan M. Vizirescu, V.
Voiculescu, G. M. Zamfirescu ºi mulþi alþii) a fost lupta pentru spiritul autohton. Opinia lui
Nichifor Crainic este aceea cã omul de culturã îþi arogã o anumitã libertate de miºcare a spiritului:
de a fi totdeauna cu fiinþa neamului sãu (s. n.). În virtutea ei, artiºtii, în general, ºi poeþii, în special,
trãiesc sentimentul de proprietate moralã a tot ceea ce e autohton. Ca atare, spiritul autohton –
admite Nichifor Crainic – „afirmat pe cele mai înalte culmi ale geniului naþional, devine un bun
comun al neamului, care se regãseºte solidar în sentimentul de proprietate asupra pãmântului ºi
asupra patriei.” De aceea, chipul spiritual al neamului nu poate fi cunoscut decât în oglinda
propriei culturi. Aceastã imagine – spune directorul revistei Gândirea – „are o îndoitã însuºire:
pe de o parte e veridicã, întrucât conþine trãsãturile fundamentale ºi permanente ale fiinþei etnice, iar
pe de alta, e idealã, deoarece înfãþiºeazã aceste trãsãturi într-o luminã de o frumuseþe suprafireascã.”
Exemplificarea lui N. Crainic este urmãtoarea: Ileana Cosânzeana are chipul oricãrei codane
blonde, de la noi, dar are ºi o strãlucire de vrajã veºnicã, aºa cum fiecare fatã ar vrea sã fie, ºi cum
o viseazã orice flãcãu.

4. Prin transfigurarea românismului (concept ce dã titlul eseului cu acelaºi nume, apãrut în cartea
Puncte cardinale în haos – Editura Albatros, Bucureºti, 1996), Nichifor Crainic înþelege „schimbarea
la faþã a poporului nostru, sub puterea luminii dumnezeieºti a creºtinismului”. Referindu-se la istoria
poporului român, Nichifor Crainic socoteºte cã aceasta nu oferã vreun moment de barbarie pãgânã
anterior creºtinãrii ºi nici un moment al decãderii categorice din sfera creºtinismului. Dacã în literatura
românã se manifestã tendinþa de a evoca pãgânismul spiritual al dacilor (aici, recunoaºtem aluzia lui
Crainic la expresionismul blagian ºi avem în vedere „ZAMOLXE” – piesã de teatru în trei acte,
subintitulatã „Mister pãgân”), directorul Gândirii opineazã cã elementele documentare nu sunt suficiente,
spre a ne elucida în privinþa adevãratei lor fizionomii religioase. Pentru cã – spune Crainic – modul
nostru de a ne manifesta în istorie „este în egalã mãsurã românesc ºi creºtin”. Cuvântul lege înseamnã
etnicitate ºi creºtinism. Termenul acesta de lege, concentrând în sine fuziunea existenþialã a spiritualului
cu naþionalul, are un înþeles dogmatic, în sensul cã se referã la credinþa ortodoxã, „un înþeles etnic, cãci
românul se identificã cu aceastã credinþã, ºi un înþeles moral, întrucât reprezintã disciplina tradiþionalã a
vieþii noastre.” (s. n.). Nichifor Crainic conchide în acest studiu cã „Ortodoxia e datã pentru toatã lumea
(universalitatea credinþei – n. n.), dar poporul nostru s-a realizat în lumina ei, cu conlucrarea Celui de
Sus, specificându-se faþã de alte popoare, chiar de aceeaºi credinþã, prin dezvoltarea maximã a acelei
trãsãturi fundamentale a naturii sale etnice, care e generozitatea eroismului ºi a milosteniei.” (s. n.).

ROMÂNISMUL
în concepþia lui
Nichifor Crainic Convorbire cu Linda Bastide, ex-vicepreºedintã a Societãþii Poeþilor Francezi, membrã a PEN

Club Francez, membrã a Chartei Autorilor, Laureatã a Academiei Franceze.
Elisabeta Bogãþan (E. B.):  Doamna Linda Bastide, sunteþi o personalitate de mare importanþã

pentru viaþa literarã din Franþa, ale cãrei volume de poeme ºi romane au primit premii importante
. De aceea mã adresez  dumneavoastrã, într-o problemã puþin deconcertantã. Acum câþiva ani mi-
aþi spus, în mod ferm, cã sunteþi total contra formei „poetesã” ca feminin al cuvântului „poet”, cãci
forma poetesã are o anumitã nuanþã peiorativã. Aþi susþinut forma  poetul sau poeta.

Vreau sã subliniez cã, prin comparaþie, româna a avut mereu formele poet – poetã ºi cã, în ultimul
timp, a fost împrumutatã din francezã forma poetesã, mai rar folositã, perceputã cu aceeaºi nuanþã
puþin peiorativã, dar consideratã uneori mai la modã. De exemplu, într-o zi, într-o discuþie cu o
personalitate literarã din România, poet ºi critic literar, mentor cultural ºi organizator de festivaluri
/ colocvii literare, am întrebat de ce foloseºte termenul poetesã vorbind de unele debutante în poezie,
întrucât acest termen are o nuanþã peiorativã. Rãspunsul sãu a fost destul de dur: dar e normal, cãci
acele poetese nu se ridicã la înãlþimea spiritualã necesarã pentru un adevãrat poet.

În consecinþã, eu am folosit ºi
folosesc forma poetã, sau, mai
general, poet. Dar observ cã
forma poetesã este totuºi folositã
în mediile literare.

Am consultat marele
„Dicþionar Larousse” unde am
gãsit poétesse (poetesã) definit
ca femme poète (femeie poet) ºi
notaþia: „FOLOSIRE. Aceastã
formã femininã este normalã ºi
bine formatã. Ea este totuºi mai
puþin folositã decât poète (poet),
(n.m. pentru a vorbi de o femeie)
sau femme poète (femeie poet)”.

Am continuat sã consult
informaþiile date pe internet.

Astfel am gãsit, pentru
dicþionarul CNRLT: „La poète
ou la poétesse? (Poeta sau
poetesa?). Sã începem cu o
problemã de terminologie:

trebuie sã spunem poeta sau poetesa? Acest feminin din urmã este format absolut regulat.
Cuvântul este vechi, întrucât este atestat încã din 1422 sub forma poëtisse dupã CNRLT. Totuºi,
chiar acest dicþionar afirmã cã femininul sufixat tinde sã ia o coloraþie peiorativã. La fel, peintresse
(pictoresã), cheffesse (ºefesã) ºi ministresse (ministresã) s-au dat ca niºte termeni folosiþi în
glumã. De fapt, Marie-Claire Bancquart preferã sã se spunã «la poète» (poeta). Apoi, îi revine
fiecãruia ºi fiecãreia sã vadã.” (https://litteratureportesouvertes.wordpress.com/2018/05/01/la-
poesie-au-feminin). (s.n.) ªi câteva note, la acelaºi link: „La poète Marie-Claire Bancquart
(Wikimedia Commons, libre de réutilisation). Întrucât eu vorbeam momentan de Marie-Claire
Bancquart, sã începem cu ea. Profesor emerit al Universitãþii din Sorbona, specialistã în special
în Anatole France ºi Maupassant, Marie-Claire Bancquart este autorul unei opere critice
considerabile, alãturi de care se aflã un numãr important de volume de poezie.”

„Marele Dicþionar al Academiei Franceze”, ediþia a 9-a, precizeazã: „POÉTESSE (poetesã)
s.f. din sec. XV, poëtisse; sec. XVI, poëtesse, apoi poétesse. Derivat din poète (poet). Femeie
poet. Sapho este o poetesã ilustrã. Anna de Noailles recuza termenul de «poétesse» (poetesã), pe
care ea îl considera condescendent.” (s.n.)

(https://academie.atilf.fr/9/consulter/PO%C3%89TESSE?options=motExact).
În aceastã recuzare a Annei de Noailles, simþim nuanþa posibil peiorativã a cuvântului

„condescendent” care este subliniatã ºi de unele dicþionare: amabilitate, respect, dar faþã de un
inferior: „Care este îngãduitor, amabil, protector; care manifestã bunãvoinþã sau se comportã cu
superioritate faþã de cineva; pl. -þi, -te. /<fr. condescendant. („DEXI - Dicþionar explicativ ilustrat
al limbii române”, Ed. ARC & GUNIVAS, 2007)”.

Sau chiar: „(peior.) bunãvoinþã cu aer de dispreþ, aroganþã, superioritate. (< fr. condescendance)”,
în Dexonline.net.

Linkul „Études littéraires” (Studii literare) dã: „Langue française «Poète ou poétesse?» (Limba
francezã „Poet sau poetesã?”).

Pentru a rãspunde la întrebarea dumneavoastrã,da, Julia, mare poet italian, tocmai ºi-a publicat
ultima carte este o frazã corectã. Dar putem avea de asemenea, mai puþin ºocant gramatical, Julia,
mare poetã italianã, tocmai ºi-a publicat ultima carte”. (s.n.)

ªi încã: „Apoi, rãmâne faptul cã conotaþiile formei «poetesã» sunt diferite de cele ale formei
«poetã». Este regretabil, dar aºa este. (s.n.). De aceea mi se pare preferabil sã se utilizeze poet, fie
la masculin, fie la feminin. Cele douã folosiri sunt de altfel relevate în TLFi” (https://www.etudes-
litteraires.com/forum/discussion/37385/poete-ou-poetesse).

Mã opresc aici pentru moment. Vãd cã se confirmã aceastã concluzie: deºi forma poetesã este
corectã gramatical, ea are conotaþii diferite, în raport cu forma poet. Nu întotdeauna de dorit.

Având în vedere faptul cã limba este, totuºi, un organism viu, care se poate schimba, vã
menþineþi aceeaºi opinie, cã forma poetesã nu este acceptabilã?

Linda Bastide (L. B.): Eu o menþin, ºi în mod foarte ferm, în ciuda  ilustrelor exemple de care
îmi vorbiþi, ºi asta din mai multe motive:

1. Existã în limba francezã vorbitã de azi – ºi care este cea a cititorului lambada care nu este
întotdeauna cultivat – numeroase adjective al cãror sens la masculin este peiorativ, ºi care se
terminã în «esse» când sunt atribuite femeilor. Exemplu: bougresse (sodomitã), ogresse (cãpcãunã),
pauvresse (sãrãntoacã), diablesse (diavoliþã)...

2. Existã de asemenea cuvinte care sunt « urâte » la auz pentru urechea sensibilã a poeþilor: de
exemplu « auteure » (autoare): este mai valorizant « femme auteur de... » (femeie autor de...).
Nu? Cât despre « écrivaine » (scriitoare), este de asemenea un caz particular, terminaþia sa în «
vaine » face cuvântul, pentru mine, « vain » (van), adicã neinteresant ºi inutil!

3. În schimb, în aceastã lume în care femeile vor, ºi au dreptate, sã fie egale cu bãrbaþii, nu se
zice « une médecine » (o medicinã) pentru o femeie medic...

Suntem de acord, limba evolueazã, dar, persist ºi semnez, eu sunt o femeie poet, autor ºi
scriitor! ªi, cum spuneþi dumneavoastrã, poate autor cu talent… (glumesc, desigur!).

E. B.: Dar, vã rog, revin. Aþi folosit mult de asemenea femininul la poète (poeta) care, fiind
sintetic ºi mai scurt, este mai accesibil la folosire. Am vãzut mai sus cã mai multe autoritãþi literare
recomandã aceastã formã de feminin. Ce credeþi despre asta în prezent?

L. B.: Mã gândesc cã se poate folosi “la poète” (poeta), care nu este aºa neplãcut finalmente,
dar cã trebuie sã pãstrãm “scriitorul Doamna X” sau “D-na X scriitor”, “medicul Doamna X” sau
“D-na X, medic” ! etc. De fapt trebuie sã refuzãm, cum spuneam mai sus, tot ce este urât fonetic
sau are o asemãnare cu sfârºiturile altor cuvinte vulgare. Cel mai simplu, pentru a contura
problema, este deci sã se punã numele înaintea profesiei, când e vorba de o femeie.

Sã nu cãdem în feminism cu orice preþ!
E. B.: În concluzie, pentru a „reveni la problema noastrã”: înþeleg cã dumneavoastrã sunteþi

total contra formei poétesse (poetesã), care are nuanþe peiorative, acceptaþi femininul la poète
(poeta), dar consideraþi mai elegant sã se spunã: Doamna X poet, sau femeie poet.

Vã mulþumesc.

FORUM LINGVISTIC:
Femininul cuvântului POET,

în francezã ºi în românã

La Monumentul lui Dimitrie Bolintineanu, 2016: ªtefan
Crudu, Vasile Grigore, Linda Bastide, Niculae Stoica
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INTERVIU CU DOMNUL DANIEL TRÃISTARU,
PRIMARUL ORAªULUI BOLINTIN VALE

Ne preocupã în continuare acest tip de intervenþie, atât pentru
protecþia mediului, în beneficiul cetãþenilor, dar ºi pentru
înfrumuseþarea centrului oraºului.

Red.: Cetãþeanul european al secolului XXI, aºa cum este ºi
cel român, este extrem de preocupat de starea planetei, de ceea
ce se defineºte prin „economia verde sustenabilã”. Este
preocupat de pãduri ºi spaþii verzi, aer curat, poluarea de orice
naturã, reciclarea deºeurilor etc., judecând mult mai aspru
decât în urmã cu un deceniu sau douã orice tip de agresiune
asupra mediului ambiant. Cunoaºtem cã în Bolintin
Vale sunt probleme cu aruncarea ºi arderea
deºeurilor, depozitarea improprie a unor materiale,
tãieri ilegale... Aþi identificat ºi alte probleme de
aceastã naturã pe teritoriul oraºului Bolintin Vale?
Ce mãsuri aþi luat în timpul mandatului dvs. ºi cu ce
rezultate? Aþi dezvoltat proiecte pentru crearea de
noi spaþii verzi, reciclarea deºeurilor ºi scãderea
gradului de poluare în localitate?

D. T.: Aºa cum aþi menþionat, avem probleme cu
efectele generate de unii cetãþeni certaþi cu respectarea
regulilor de bunã convieþuire, care depoziteazã
necontrolat deºeuri în zone mãrginaºe, dar nu numai,
cu arderea anvelopelor ºi cablurilor, dar aº completa
ºi cu parcarea autovehiculelor personale pe pistele
de cicliºti ºi pe trotuarele pietonale.

A schimba mentalitãþi, obiceiuri, metehne etc., este
foarte greu, ºtim asta, dar nu sunt descurajat. ªtiu,
aud spunându-se mereu în jurul meu, cã societatea
modernã, civilizatã s-a nãscut prin aplicarea de mãsuri
coercitive. Sigur, nu neg necesitatea de a aplica ºi
asemenea mãsuri, dar nu ar trebui sã constituie prima
alegere. Nu cred cã e moral, dar uneori nici eficient.
Referitor la ineficienþã, vã dau un exemplu: acela al
amenzilor acumulate în timp de o persoanã care nu
are bunuri în proprietate, nu are venituri. La capãtul
posibilitãþilor pentru a închide cercul coerciþiei pentru
o asemenea persoanã se aflã o hotãrâre judecãtoreascã
de executare de muncã în folosul comunitãþii. Numai
cã nu existã o obligaþie pentru cel vizat de a face
aceasta muncã ºi dacã nu se prezintã, primarul are
obligaþia sã înºtiinþeze instanþa de judecatã, iar aceasta
dispune repunerea pe rol a creanþelor. Adicã ne duce
de unde am plecat. ªi este doar un exemplu. Numai
dacã þinem cont de ceea ce am exemplificat ºi tot
meritã sã cãutam ºi alte variante de eliminare sau
mãcar diminuare a problemelor.

Pentru împiedicarea arderii deºeurilor ºi aruncãrii
lor necontrolate, avem nevoie de mijloace de
monitorizare a locurilor vizate pentru a-i putea
identifica pe cei care ne polueazã. Pentru aceasta
vom demara un proiect, pentru care am primit
finanþare europeanã, de înfiinþare a unui sistem
modern de supraveghere video. Sunt cetãþeni care se
implicã direct în descurajarea celor care nu respectã
regulile ºi cred cã ar trebui sã se amplifice acest
demers. Dacã închidem ochii la tot ceea ce se întâmplã
rãu în jurul nostru ºi nu intervenim în niciun mod, ne
va fi greu sã normalizãm lucrurile. De exemplu, cred
cã dacã îl rugãm frumos pe vecinul nostru care parcheazã pe
pista de cicliºti, sã nu o mai facã, pentru cã ia dreptul copiilor de
a se plimba cu bicicleta, sau, mai grav, îi face sã coboare în
carosabil unde pot fi accidentaþi, s-ar putea sã înþeleagã. Îmi
doresc o viaþã pro activã a cât mai multor cetãþeni, nu în sensul de
a crea stãri conflictuale, ci de a comunica civilizat cu semenii
noºtri ºi de a le arãta ce fac ei ºi cum ne îngrãdesc dreptul de a
beneficia de ceea ce s-a realizat din banii noºtri, pentru noi toþi.
Sunt optimist, cred cã ar da rezultate.

Pentru a reduce numãrul celor care parcheazã pe domeniul
public, necontrolat, dar ºi pentru a fluidiza traficul, încercãm un
proiect pilot pe douã strãzi (strada 23 August ºi strada General
David Praporgescu) în care am instituit circulaþia autovehiculelor
cu sens unic. Am observat cã se procedeazã astfel ºi în alte oraºe,
cu rezultat bun. Vom dezbate ºi vom analiza, în funcþie de reacþia
cetãþenilor, iar deciziile le vom lua în consiliul local.

Red.: Oraºul Bolintin Vale este una dintre localitãþile
reprezentative, exemplare chiar, din punct de vedere cultural
ale României. Este un statut câºtigat în urma unor eforturi ºi
investiþii deosebite ale acestei comunitãþi. Însãºi revista „Sud”
îºi datoreazã existenþa sprijinului necondiþionat acordat pe o
duratã de timp remarcabilã – 25 de ani! – de cãtre Consiliul
Local ºi Primãria oraºului Bolintin Vale. Contribuþia
bolintinenilor la cultura românã este cu totul deosebitã, pe deplin
recunoscutã de intelectualii þãrii ºi chiar invidiatã – în sens
pozitiv – de multe alte localitãþi cu o putere financiarã ºi populaþie
mult mai însemnatã decât a Bolintinului din Vale. Vã mulþumim
pe aceastã cale pentru sprijin ºi încercãm sã ne astâmpãrãm o
curiozitate: cum este perceputã revista „Sud” de dvs. personal
ºi în general la nivelul administraþiei locale?

D. T.: În primul rând þin sã mulþumesc aici pentru faptul cã
primesc, atât eu, cât ºi consilierii locali, în fiecare lunã, fãrã
excepþie, numãrul curent al revistei „Sud”. Sunt mândru cã în
Bolintin Vale este o asemenea miºcare culturalã, cã sunt atâþia
oameni care participa activ la ceea ce înseamnã Asociaþia pentru
Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu. În revistã îºi aºtern
gândurile mari personalitãþi contemporane, ceea ce cred cã
reprezintã o validare a calitãþii acesteia. Din aceasta nu lipseºte
îndemnul transmis subliminal, de a ne pãstra tradiþia, de a ne
respecta valorile, de a avea grijã de conservarea trecutului ºi de
a clãdi viitorul fãrã sã uitãm cine suntem.

Este adevãrat cã noi toþi contribuim cu o parte din fondurile
necesare susþinerii revistei ºi vã mulþumesc ca reprezentant al
comunitãþii pentru cuvintele frumoase cu care aþi introdus aceastã
întrebare. Dar, sã dãm Cezarului ce este al Cezarului. Întotdeauna,
cred eu, orice demers poartã o amprentã. Dacã în trecut amprenta
revistei era dl. Constantin Carbarãu, acum aceastã amprentã o
numesc Vasile Grigore, care pe lângã munca de creaþie face ºi o
parte importantã din munca administrativã, fãrã de care revista
nu ar trãi. Îi doresc viaþã lungã publicaþiei noastre, revista „Sud”.

Red.: Domnule Primar, vã mulþumim pentru gândurile
frumoase la adresa realizãrilor revistei „Sud” ºi pãstrând
discuþia în sfera de interes a cititorilor ei, vã rugãm sã ne
spuneþi ce se întâmplã cu un obiectiv a cãrui finalizare este
aºteptatã cu nerãbdare, anume „Casa de Culturã”?

D. T.: Este un proiect implementat de Compania Naþionalã de
Investiþii (CNI) SA, care a început cu stângul, executantul iniþial
nu a îndeplinit clauzele din contractul de execuþie pe care l-a avut
cu CNI, drept pentru care acesta a fost reziliat. Anul trecut s-a
reluat procedura de achiziþie publicã ºi a fost desemnat un alt
executant pentru realizarea restului de lucrãri. Sunt nemulþumit
ºi de ritmul de execuþie al acestui nou executant, de aceea am
fãcut demersuri la CNI pentru a lua mãsuri în vederea realizãrii
într-un termen rezonabil a lucrãrilor. La data prezentã, sunt
muncitori în ºantier, lucrãrile au fost reluate ºi sper sã fie încheiate
cât mai curând. Nu pot da un termen de finalizare, deoarece
primãria nu este parte în acest contract ºi nu poate aplica mãsuri
executantului, ci poate face doar demersuri pe lângã CNI pentru
a normaliza situaþia. Relaþia primãriei cu CNI SA este una foarte
bunã, nu o pot acuza de neimplicare, dar este o realã problemã
derularea unui contract de investiþii atunci când executantul nu

dã dovadã de profesionalism. Aceeaºi CNI SA a derulat ºi
proiectul de realizare a Sãlii Polivalente din Bolintin Vale ºi a fost
un real succes, diferenþa fãcând-o tocmai calitatea executantului.

Red.: Cititorii revistei „Sud”, la unison cu bolintinenii, sunt
cum nu se poate mai bucuroºi cã o construcþie de patrimoniu,
emblematicã pentru identitatea localã – ªcoala Veche – a intrat
într-un ambiþios proces de restaurare. Lucrãrile avanseazã în
ritm alert, iar evoluþia lor se poate constata cu ochiul liber. Ce
ne puteþi spune despre acest proiect ºi despre derularea lui în
continuare?

D. T.: Proiectul meu de suflet! Aºa l-am numit, aºa l-am simþit,
aºa este ºi acum. ªi pentru cã sunt subiectiv,
om fiind, recunosc cã ªcoala Veche îmi ocupã
un timp important din cel alocat proiectelor de
investiþii. Nu a fost simplu sã gãsim finanþare,
dar, dupã mai multe încercãri de aplicare, am
reuºit sã finanþãm proiectul prin Strategia
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunãrii
(SUERD) ºi aºa cum ºtiþi, în momentul de
faþã lucrãrile sunt în plinã desfãºurare. Sunt
aproape de final lucrãrile de consolidare ale
structurii de rezistenþã, au fost refãcute pãrþile
din clãdire care au dispãrut în timp ºi vor
începe lucrãrile de restaurare. Sunt mulþumit
de ritmul lucrãrilor, acestea desfãºurându-se
conform graficului de execuþie aprobat. Avem
asigurãri din partea constructorului cã va
devansa termenul, astfel încât lucrãrile sã fie
finalizate pânã la jumãtatea anului viitor.

Red.: O altã decizie a mandatului dvs. de
primar, pe care o salutãm cu satisfacþie, este
cea care a adus în proprietatea localitãþii un
alt imobil de patrimoniu, clasat pe Lista
Monumentelor Istorice: Poºta Veche. Ce vor
putea gãsi bolintinenii ºi vizitatorii oraºului
în aceastã clãdire? Ce planuri aveþi cu ea?

D. T.: Poºta Veche, o altã clãdire simbol din
oraºul nostru, nu se afla într-o stare tehnicã
tocmai bunã ºi ne dorim sã devinã o nouã
clãdire monument istoric, salvatã de la
degradare.

În ultimii ani, Posta Veche a fost în
patrimoniu privat, proprietatea unei companii
private. De aceea nu am avut un plan iniþial
pentru reabilitarea sa. Dar, odatã cu
oportunitatea pe care am avut-o prin scoaterea
la vânzare a acesteia ºi ºtiind cã avem drept de
preemþiune la cumpãrare, fiind monument
istoric, s-a nãscut ideea de proiect, de a-i da
acestei clãdiri funcþiunea care lipseºte oraºului
nostru, aceea de bibliotecã orãºeneascã. La
data prezentã, consiliul local a achiziþionat
aceastã clãdire ºi am depus o cerere de
finanþare pentru obþinerea de fonduri
nerambursabile în vederea întocmirii studiului
de fezabilitate pentru modernizare ºi reabilitare
clãdire Poºta Veche, în vederea
refuncþionalizãrii ei în bibliotecã orãºeneascã.

Red.: Domnule Primar ne dorim ca în
încheierea acestei discuþii sã ne împãrtãºiþi proiectele dvs. de
viitor în ceea ce priveºte evoluþia oraºului Bolintin Vale ºi asupra
locului ºi rostului sãu, atât în cadrul judeþului, cât ºi în ansamblul
României ºi al Europei secolului XXI.

D. T.: Consider cã prin implementarea proiectelor vizate încã
de la începutul acestui mandat, prin adãugarea la acestea a celor
identificate pe parcursul celor patru ani în care „am mâncat
administraþie pe pâine”, Bolintin Vale va fi un oraº de care vom fi
mândri, respectat de cei din afara sa. Doresc sã ajungem la acel
nivel la care sã putem spune cu adevãrat cã Bolintin Vale este
oraº. Dupã atingerea acestui deziderat, consider cã va trebui sã
desãvârºim ceea ce înseamnã socializare, interacþiunea dintre
oameni, clãdirea unei stãri de bine, a unui climat în care sã se
reducã cât mai mult învrãjbirea dintre oameni. ªtiu cã este greu,
dar trebuie sã readucem zâmbetul pe chipurile noastre.

Domnule Primar Daniel Trãistaru, vã mulþumim pentru
amabilitatea ºi mai ales pentru sinceritatea cu care ne-aþi rãspuns
la întrebãri. Dupã aceastã discuþie, rãmânem cu impresia cã
sunteþi „omul potrivit, la momentul potrivit”. Am rãmas
impresionaþi de numãrul ºi valoarea investiþiilor pe care le-aþi
pus în operã într-un timp relativ scurt, extrem de scurt dacã ne
raportãm la cele mai multe dintre localitãþile României. Sperãm,
pentru binele bolintinenilor, dar nu numai al lor, sã puteþi
îmbogãþi ºi finaliza, în anii ce vin, „masterplanul” dvs. pentru
Bolintin, de al cãrui succes depinde viitorul oraºului ºi al
comunitãþii sale.
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Mersul
târgului

31.05.2020 – Foaie verde matostat, uite calu-
naripat!

Fãrã mare tam-tam s-a redeschis târgul. Zvonuri erau
în comunitate, dar nu eºti sigur pânã nu vezi. ªi am vãzut
de ieri cherestegiii care nu veneau de la aºa depãrtare
degeaba. Fuseserã anunþaþi de administratorii târgului.
Dimineaþa era rãcoroasã ºi bãtea ºi vântul: semne de
secetã ºi pagubã. Am avut loc pentru maºinã lângã
spoitorii cu fiare. Printre acestea, un tablou (kitsch) cu
un cal înaripat. Uitându-mã mai atent, am observat cã
mânca jar. Alãturi de tablou era o gãletuºã de aramã. M-
am dumirit: din ea se hrãnea. La intrãri, afiºe recomandau
distanþarea socialã de un metru. Lume relativ puþinã la
prima orã, nefiind informatã de redeschidere. Surpriza a
fost cã preþurile erau mici datoritã faptului cã au venit
cu marfã producãtorii direcþi. Astfel, cartofii noi se
vindeau cu 1,5 lei/kg. La începutul sãptãmânii luasem
din piaþetã cu 4 lei/kg. Trufanda, dar nici chiar aºa. Cei
vechi deja nu mai aveau cãutare la 2 lei/kg (la începutul
pandemiei au avut preþul de 4 lei/kg, când lumea o luase
razna, cumpãrând în exces, iar speculanþii plusau fãrã
milã). În sfârºit, rãsaduri de orice fel, cu adevãrat de
calitate. Ardei de pe brazdã cu 0,2 lei/fir. Dacã-l pui în
pãmânt, îl prinde din urmã pe cel cumpãrat acum o lunã
cu 1,5 lei/cub, care a stat pe loc din cauza frigului ºi a
ploilor reci. A „rãsãrit” ºi Didina cerºetoarea cu sacul
aproape gol. Nu i-a mers milogeala. Am evitat-o ca sã
nu-mi poarte ghinion. În zona talciocului, mulþi spoitori
cu fiare care nu au termen de garanþie: clopoþei pentru
surzi (n-avea limbã niciunul, deºi pãreau interesanþi).
La legume, castraveþi cu 5 lei/kg, roºii 9-10 lei/kg. Fructe
scumpe: cireºe de Moldova 20 lei/kg, cãpºuni 10 lei/kg.
Flori la ghivece. Carne din belºug (rãmãseserã viþeii
netãiaþi). Într-un lighenaº, copite cu piele pãroasã pentru
ciorbã de burtã (?!). Laptele cu 8 lei/2 litri faþã de 10
lei, ca în piaþetã. Dovadã cã în târg totul este mai ieftin.
Pui de vârste diferite, dar ºi gãini ouãtoare reformate cu
12 lei/buc. (fac ouã, e adevãrat, dar au nãrav rãu: ºi le
mãnâncã ele însele, mânca-le-ar cuþitul). Gãini de carne,
mari, 40 lei/buc. La întrecere, un iepuroi cu urechi ca de
elefant (!), 250 lei. L-a lãsat cu 200 lei, ultimul preþ,
neadjudecat. ªi la grãtare (doar trei) se gãseau ceva
clienþi. Gigi pantofarul vânduse o pereche de culoarea
vulpii, model malagambist-futurist. Dupã ora 8:30 târgul
s-a animat. Telefoanele mobile au anunþat rudele ºi
prietenii care s-au grãbit sã prindã târgul deschis.

Cerealele scumpe tare: 2 lei/kg. Urmãrile secetei care
se acutizeazã pe zi ce trece. Tirizii cu greutãþi, cântare
clasice pentru cartofi, ca ºi cele cu arc sovietice care te
pãcãlesc din start, mai ales când cumperi de la ambulanþi
hipo, de pe drum; cântare electronice cu baterii,
cheresteaua la metru cub, cerealele la saci/sãculeþi, sau
la bucatã/legãturã, iatã câteva modalitãþi de cântãrire în
târgul nostru. La carne, cum spuneam, se vindea bine.
Destul cu postul „Pandemiei”. Unele nãravuri se menþin:
pachete cu carne macrã pentru d-nii poliþiºti sau/ºi
jandarmi (dacã le dai oase, te þin minte). Pungi de plastic
cu cireºe sau cãpºuni tot pentru ei sau pentru controlorii
din târg. Nu-i chiar mare paguba, cã o adãugãm în preþ.
Oricum, poporul este mulþumit de redeschiderea târgului,
iar vânzãtorii fac ofrande. O zicere auzitã azi în târg
unde ar fi doi nebuni, unul care cere ºi altul care dã.
Bine cã avem ce da. Iar tocmeala e sufletul târgului. Cât
despre pandemie, nimeni nu vorbea. Poate la mici, unde
se mai filozofeazã. Întâmplãtor sau nu, i-am reîntâlnit pe
mai toþi obiºnuiþii târgului (cu mascã sau fãrã mascã).
Deci, ca ºi mine, au scãpat! Sã fie bine ºi ce-a trecut, un
vis urât!

7.06.2020 – Mamã, mamã! Unde-i plãcere e
ºi durere. De la extaz la dezamãgire.

Ca ºi la începutul stãrii de urgenþã, când se cumpãra la
disperare pentru provizii ºi acum, dupã redeschiderea
târgului, febra cumpãrãturilor revine. Dependenþa de

cumpãrãturi dupã relaxare s-a dezlãnþuit cu putere ca o
obsesie impulsivã greu controlabilã. „Merg în târg unde
gãsesc tot ce-mi trebuie”, gândesc cei mai mulþi. Cu orice
mijloc, încãrcaþi de speranþe. Pânã la un punct este firesc.
Abundenþa de mãrfuri ce se pot gãsi ºi de unde poþi alege
ºi negocia ce-þi place este tentantã.

Punctul comun care genereazã dorinþa de a merge la
târg este cã poþi gãsi produse proaspete oferite chiar de
producãtori. ªi la preþuri convenabile, uneori
negociabile. Deºi realitatea este de multe ori alta
(respectiv calitatea necontrolabilã ºi condiþiile de igienã
sub orice criticã), plãcerea de a cumpãra este hotãrâtoare.
Eu aleg, eu plãtesc, iau ce-mi place ºi în final sunt
mulþumit. E o stare de bine. Când ajungi acasã însã, de
multe ori eºti dezamãgit de ce-ai cumpãrat, dar plãcerea
de a cumpãra astfel revine ºi recidivezi în duminica
viitoare. Fiind ºi un spectacol complex, în final
destinderea este beneficã. Cumperi sau nu, spectacolul
este gratuit. Nimeni nu are trac, fiecare îºi joacã rolul.
Astãzi, dupã ce toatã lumea a aflat cã târgul este
funcþional, a fost o aglomeraþie de nedescris. Diversitate
de produse ºi multe preþuri mici. Cartofii noi de calitate,
doar 1,5 lei/kg. Varza nouã, ultima culeasã din solarii
unde se planteazã seria a doua, pentru toamnã, de tomate,
2 lei/kg. Carnea proaspãtã s-a vândut la prima orã. Astfel,
emoþia (teama) vânzãtorilor nu a durat mult. Dar nici
control nu a fost. Puii de gãinã de orice vârstã s-au dat ca
pâinea caldã. Fructele româneºti de sezon – cireºele ºi
cãpºunile – au avut iarãºi preþ mare: 8-10 lei/kg (asta zic
eu, care am acasã destule). Puþinã lume care purta mascã.
Printre aceºtia, eu ºi nepotul Vlad bolintineanul, care
voia sã-ºi cumpere boboci de raþã. Pânã la urmã a cãutat
printre fiarele spoitorilor prezenþi în numãr mare ºi a
cumpãrat cu cinci lei un ciocãnel de dulgher. A fost
recunoscut imediat de aceºtia, fiind client fidel care face
colecþie de scule manuale vechi, deºi nu are decât ºapte
ani. Cãutate mult au fost florile în ghivece, vândute de
producãtori.

Bucuria reîntâlnirii a fost generalã. Cerealele, 12 lei/
dublu. Când vezi cã dublul este „lucrat”, adicã mai mic
decât cel standardizat, te simþi pãcãlit din start, dar n-ai
ce face. E secetã ºi penurie. Încã ne ocolesc ploile. Faza
zilei: la un spoitor cu fiare, într-o margine, câteva reviste
„Cinema” vechi. Prima expusã ni-i arãta pe soþii
Ceauºescu, N. ºi E. Fotografia lui era din cea „într-o
ureche” care, dupã ce s-a interpretat de poporul atent la
detalii, a fost retuºatã. Era anul 1988, când s-au înlocuit
tablourile expuse pe pereþi în toate instituþiile. Tot aici,
în spate, câteva tablouri prezentate lângã lãzile de
transport marfã îþi atrãgeau privirile. Unul, vechi, dar
pictat de un necunoscut, prezenta douã odalisce bând
cafea. Imagine care acum ar fi catalogatã ca fiind realizatã
„political correct”: una era albã, alta neagrã. Cred cã Iser
s-ar amuza.

Dar n-am plecat cu mâna goalã. Am gãsit o fotografie
foarte veche, de circa o sutã de ani, cu un ofiþer român de
cavalerie pe un cal lipiþan. A meritat cei 5 lei daþi (ceruse
10 lei). Uitasem de roºii (8 lei/kg pentru salatã ºi 5 lei/kg
pentru ciorbã), direct de la producãtorul de la ferma model
de la Bãlãºoeni. Acesta, ca sã probeze calitatea „bio”,
venise cu o familie de bondari polenizatori în mini-stupul
special. Bravo lui, sã fie urmat. Castraveþi 5 lei/kg.
Rãsaduri diverse, multe. Încã nu-i târziu de plantat pentru
cã cele puse în grãdinã încã din aprilie au îmbãtrânit ºi
nu s-au dezvoltat din cauza frigului.

28.06.2020 – Târgul, ca un joc de alba-
neagra.

Zi foarte frumoasã: cald, senin, soare arzãtor. De mâine
va începe canicula. Târgul, când închis, când redeschis.
În voia sorþii ºi a COVID-ului. Mai informaþi decât acum
o lunã, oamenii au venit în numãr mare de cum au auzit
cã se redeschide, dovedind cã au aºteptat cu nerãbdare
acest moment. Revederea/reîntâlnirea cu cei cunoscuþi
a reprezentat o mare bucurie. Mariana lu’ Turcu discuta
aprins cu douã prietene ºi le întreba ce pãrere au despre
Bianca din „Puterea dragostei”. Este clar, aici are cu cine
sã comenteze despre ce a vãzut în timpul pandemiei la
televiziunile consacrate serialelor turceºti (acum ºi
braziliene). Tot e bine cã au ieºit sãnãtoºi la cap din
case. Deci, târg bogat. Brânzeturi în exces (stocuri din
ultima lunã). Încã multe rãsaduri, de orice fel. E timpul
pentru praz ºi varzã de toamnã, pe care le-am luat în tura
a doua de vizitare. În topul vânzãrilor, roºiile (3-4 lei/
kg). Cele de ciorbã, 2 lei/kg. Flori în ghivece ºi chiar
sunãtoare frumoasã la snopiºor: doi lei, mai mici, un leu.
La chinul suferit pentru cules de pe câmpuri în bãtaia
soarelui meritã cu vârf ºi-ndesat. Cartofi extra: 1 leu/kg.
Sã ia tot poporul cã a fost producþie mare ºi timpurie
anul acesta! Fructe de sezon: viºine 7 lei/kg, cireºe

pietroase Napoleon 8 lei/kg, pepeni verzi greceºti cu 2,5
lei/kg. Pe la noi, caisele nu s-au fãcut deloc din cauza
îngheþului din primãvarã. Au mai fost situaþii când au
fost afectaþi, dar nici ca acum. Aºtept de la cei patru caiºi
proprii producþia de la anul. Cele din import, prea
scumpe, nu au niciun gust. Pãsãret de orice fel: boboci
de raþã, gâscã, pui de gãinã de toate vârstele, gãini de
ouat. Încã meritã cumpãrate fiind scoase din necaz, cum
se spune. Cumperi acum ºi le tai de Sf. Maria. Acum
putem cumpãra cereale. ªi un moment rar: am vãzut un
mânz pe gratis. Problema care devine acutã este cea a
parcãrii atâtor maºini. Deocamdatã nu are rezolvare (era
perfectã în curtea vechiului S.M.A., dar a fost cumpãratã
de niºte spoitori despre care nu ºtim ce „muncesc” de
învârt niºte sume colosale pentru omul de rând).

Am plecat la vânãtoare cu o mascã ºi-un condei (cu
pastã). Din ce-am observat, eram aproape singurul cu
mascã de protecþie. Ba nu, mai era ºi familia Vanghelie
din Bolintin. Domnule, cât de netemãtori suntem, mai
ales în gloatã. Curaj sau inconºtienþã?

3.07.2020 – Mândro, m-aº duce mâine în rai
/ Dac-aº ºti cã tu mã lai!

Ca sã nu fiu înþeles greºit, ºi raiul dar ºi mândra nu pot
fi decât pe pãmânt. Plusez ºi mai spun cã ºtiu ºi locul
unde se aflã laolaltã. Pe strada Partizani, un lung ºir de
zeci de maºini formau un cortegiu mortuar motorizat
pandemic. Pseudo-distanþare, de acasã pânã la bisericã.
O camionetã plinã de coroane din flori ne indica valoarea
rãposatului spoitor: fratele bulibaºei. Jale ºi întristare,
normale. Carul mortuar avea înscris pe tãbliþa de
înmatriculare la litere: RAI. Întocmai ca la preoþi. Referire
directã la cãile Domnului spre care se va duce sufletul
mortului. Întâmplãtor, spre searã, magazinul de pompe
funebre de care aparþinea dricul expunea în vitrinã un
ultim model de coºciug, marca Paris-Roma, cu capac din
sticlã, elegant ºi corespunzãtor normelor UE de izolare.
Costã, dar meritã. Singurul inconvenient este cã nu ai
cum sã-i mai pui bani mortului în buzunarul de la piept,
pentru plata vameºului, gest pe care-l fac vizibil unii.
Dar se va gãsi o soluþie. De când cu pandemia ºi
restricþiile sale, singura afectatã este Mihaela, cea
prezentã la toþi morþii ca sã adune banii (monede)
aruncaþi în rãspântii la plecarea de pe loc a alaiului
mortuar. Ea asigurã apoi mãrunþiºul pe care-l schimbã la
magazine în bancnote. De atunci nu prea se mai dã rest
în monedã micã. Nu e glumã, vezi la magazinele din
centru. Tot mai des primesc bomboane ca rest. De la
mintea din urmã la banii „de pe urmã” este o mare
diferenþã. Dã, Doamne, boala-n proºti! N-ar fi nicio
pagubã. Amin.

19.07.2020 – În aºteptarea biciului antivirus.
O înãbuºealã greu suportabilã încã de dimineaþã pare

cã vrea sã ne spunã ceva. Aºa a fost ºi acum o sãptãmânã,
iar noaptea de duminicã spre luni a plouat bine. Dacã se
va repeta ar fi minunat. Târgul a existat ºi azi. „Covizaþii”
din spital nu sunt de la noi, sunt relocaþi de unde nu mai
sunt locuri. Dacã era mãcar unul, târgul ar fi fost închis
imediat. A fost mai rarefiat ca ºi cumpãrãtori. E sezon
plin de concedii, vacanþe ºi deplasãri „city-break” de
weekend. (ªi) de aceea preþurile au fost scãzute. Varza
nouã 1,5 lei/kg, cartofii maximum 1 leu/kg, vinetele 3,5
lei/kg, roºiile 2-4 lei/kg, ceapa uscatã 2-2,5 lei/kg,
usturoiul de varã 12 lei/kg sau 5-10 lei/leg, dupã
preferinþe. Fructe diverse, între care cireºe pietroase 3-5
lei/kg, viºine 8 lei/kg. Zarzavaturi proaspete, încã
rãsaduri de orice fel. Morcovi 3 lei/kg sau 1 leu/leg de 3
buc., ardei capia roºu 6 lei/kg. Bineînþeles cã ºi din import
la negustori. ªi alte diferite ºi ºtiute mãrfuri care
îmbogãþesc varietatea ofertelor în târg. De la talciocari
am luat o cazma „super” cu 10 lei (ceruse 20) pentru care
am adãugat o coadã pe mãsurã (12 lei). Carnea ºi
brânzeturile se terminaserã la prima orã (e totuºi cald).
Coadã mare la gogoºi. Pepenii roºii cu 1,5 lei/kg.
Cerealele s-au scumpit: 40 lei/sac porumb sau grâu. Sacu-
i mic, dublul mic, cui sã te plângi!? Pui de carne mãricei,
la ofertã, cu 6 lei/buc. Cam prea ieftini ca sã nu eziþi.
Sandocan era prezent, împreunã cu toþi cherestegiii
obiºnuiþi. Mâine e Sf. Ilie. Aºtept sã-i aud biciul. E mare
nevoie de ploaie pentru porumb. Au fost ºi flori la un
producãtor bun de gurã: mimoza pudica, miozotis (floare
de nu mã uita) ºi altele. Dar ºi „nu te vom uita niciodatã”,
cruci gata confecþionate care îºi aºteaptã clienþii pentru
gravare personalizatã avant sau post- expiere. Iatã, târgul
oferã orice ºi pentru vii ºi pentru cei duºi. Dar despre
alternative de acest fel nu mã mai gândesc. Vreau sã fiu
în pas cu moda. Salve, moritori? Viaþa este prea scurtã ºi
târgul ne-o face mai frumoasã.

Stefan
Crudu
,
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Târgoviºteni. Director Tudor Cristea; Redactor
ºef Mihai Stan; Secretar de redacþie Pompiliu
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218, iulie 2020, revistã editatã de Centrul Cultural
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ºef Rodica Lãzãrescu.

Caietele de la Araci, anul VIII, nr. 1 (13), iunie
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de Muzeul Naþional al Carpaþilor Rãsãriteni.
Redactor ºef Luminiþa Cornea; Secretar de
redacþie Nicolae Scurtu.

Surâsul Bucovinei, nr. 4 (24), iunie 2020,
revistã de istorie, literaturã ºi umor editatã de
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Victoria Milescu, O sutã ºi una de poezii, Bucureºti, Editura Academiei Române, 2020. „Stãruind

cu adevãrat în poezie, valoarea celor treizeci de volume de versuri publicate de Victoria Milescu pânã
în prezent impune cu necesitate conturarea unui profil liric de o tot mai pronunþatã singularitate în
poezia românã de azi. Ordonatã ºi controlatã de o conºtiinþã eminamente poeticã, substanþa poemelor
este datã nu atât de reflecþia asupra spectacolului concret-senzorial al lumii, cât de modul prin care
versurile intelectualizeazã emoþia ºi dau fervoare acestei lirici însetate de esenþe.” (Marin Iancu)

Sãluc Horvat, Interviuri, mãrturisiri, reflecþii, ediþie ºi prefaþã de Nicolae Scurtu, postfaþã de Daniela
Sitar-Tãut, Baia Mare, Editura Actaeon Books, 2020. „Lectura atentã a interviurilor ºi confesiunilor
istoricului ºi criticului literar Sãluc Horvat (n. 1935) procurã o realã satisfacþie intelectualã, deoarece
constat, încã o datã, fãrã niciun fel de dificultate, cã profesorul ºi cãrturarul din Nord are vocaþia
dialogului, a expunerii directe ºi, mai ales, a explicitãrii oricãrui fapt literar ºi biografic.” (Nicolae
Scurtu)

Nicolae Dan Fruntelatã, Boabe de piper crud, Bucureºti, Editura Semne, 2020. Mãrturisesc din
adâncul fiinþei mele, fãrã niciun fel de emfazã ori de laudã de sine – sunt prea bãtrân ca sã mã mai
gâdile asemenea orgolii – cã printre darurile care mã bucurã cel mai mult sunt cãrþile. Nu oricare, ci
cãrþile fundamentale care, iatã, apar tot mai rar, dar pãstreazã în paginile lor spiritul acestui popor,
rezistând încã, miraculos, în istoria ostilã ºi ticãloasã.

Florentin Popescu, O sutã ºi una poezii, Bucureºti, Editura Academiei Române, 2020. „Florentin
Popescu are o remarcabilã capacitate de diversificare a discursului liric, de miºcare a registrelor de
limbaj. Discursul mitologic, evocarea scenelor de luptã, singurãtatea oºtenilor confruntaþi cu moartea,
peisajele silvestre, murmurul de ape, rãtãcirea corãbierilor pe mare ºi mai ales germinarea, veºnica
trecere a naturii prin anotimpuri presupun tot atâtea modalitãþi de expresie adecvatã fiecãrei stãri.”
(Romul Munteanu)

Mihai Merticaru, Rondeluri, Bacãu, Editura Ateneul scriitorilor, 2020. „Mihai Merticaru pare a nu-
ºi fi ostoit prea mult, de-a lungul vieþii ºi de-a lungul cãrþilor, dorul de a descoperi mereu câte ceva despre
univers, viaþã, fiinþã, sine, spaþiu lãuntric. Poetul se considerã cã este chemat sã dea seamã de toate ºi de
fiecare în parte, chiar dacã aceastã cunoaºtere pare mai mult un joc al hazardului.” (Eugenia Þarãlungã)

Corneliu Zeana, Covid 19, Bucureºti, Editura UZP, 2020. Per ansamblu, suprapopularea planetei
genereazã poluare, gaze de serã, distrugeri de sisteme ecologice. Exemplul Chinei, cu impunerea
copilului unic, urmat de Brazilia în anumite privinþe, nu va deveni contagios prea curând. Epidemia
Covid 19 (ºi cele care urmeazã) vor schimba radical conceptele politice la nivel mondial. Va semna ºi
parafa Omul un tratat de pace perpetuã cu Natura?

Reviste primite la redacþie

Pe cãrarea Crucii. Convorbiri duhovniceºti cu ÎPS Ioan, Mitropolitul Banatului, consemnãri ºi
prefaþã de prof. dr. Luminiþa Cornea, Sibiu, Editura Agnos, 2019. „În cele ce urmeazã ne-am propus sã
evidenþiem conexiunea Înalpreasfinþitului Pãrinte Mitropolit Ioan cu graiul românesc. Felul de a se
exprima în dulcele grai românesc de la poalele Carpaþilor i-a adus elogii bine meritate. Ne oprim la un
exemplu: la cursurile Universitãþii de Varã de la Vãlenii de Munte, ediþia jubiliarã 2008, dupã discursul,
pe atunci, al Preasfinþitului Pãrinte Ioan, cunoscutul om de culturã Valeriu Râpeanu, privind la bustul lui
N. Iorga, s-a adresat ierarhului cu remarca: «ªi lui Nicolae Iorga i-ar fi plãcut frumoasa limbã româneascã
rostitã de Înaltpreasfinþia Voastrã.»” (Luminiþa Cornea)

ªtefan Vida Marinescu, ochiul minþii, Bucureºti, Editura Semne, 2020. pe dâmboviþa-n jos, supt
zodiac, antume/ galerii de ultraºi îºi reintrarã-n rol,/ la meciul din nocturnã, când zeul este gol,/ iar
gloria doritã fanatic crez rãmâne...
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A consemnat Luminiþa Cornea

Alte convorbiri duhovniceºti cu †Ioan al Banatului (XVI)
„Hristos, ºi pe mine, ºi pe tine, ne-a gãsit în braþele maicilor noastre.”

Luminiþa Cornea (L. C.): Înaltpreasfinþite Pãrinte
Mitropolit, în duminica a doua dupã Rusalii, aceea
numitã Chemarea primilor Apostoli, v-aþi început
predica afirmând cã într-adevãr este Duminica
chemãrii dar nu numai a apostolilor, ci a duminicii
când Hristos ne cheamã pe toþi. Dangãtul clopotelor
bisericilor este glasul lui Hristos care, în fiecare
duminicã dimineaþã, nu ne spune sã ne lãsãm mrejele
ºi corabia, ci ne spune sã ne lãsãm,
pentru o clipã, casele, sã ne lãsãm
grijile pãmânteºti ºi sã venim la El.
Astfel, într-un mod minunat, ne-
aþi îndemnat sã mergem de fiecare
datã la sfânta liturghie de
duminica. Vã rog sã ne spuneþi un
cuvânt de învãþãturã în legãturã cu
Sfânta Evanghelie cititã în
duminica Chemãrii primilor
Apostoli (Matei 4, 18-23). Redau
prima parte a pericopei
evanghelice: „Pe când umbla pe
lângã Marea Galileii, a vãzut doi
fraþi, pe Simon ce se numeºte Petru
ºi pe Andrei, fratele lui, care
aruncau mreaja în mare, cãci erau
pescari. ªi le-a zis: Veniþi dupã
mine ºi vã voi face pescari de
oameni. Iar ei îndatã lãsând mrejele, au mers dupã
El” (Matei 4, 18-20).

Îps. Ioan: În Sfânta Evanghelie a duminicii la care
vã referiþi existã un cuvânt cheie, repetat de douã ori,
adverbul îndatã, un cuvânt care este þintã ºi pentru
noi.

Deci Hristos se întâlneºte mai întâi cu Simon, cãruia
Hristos îi va pune numele Petru, ºi cu fratele sãu Andrei.
Sfântul Apostol ºi Evanghelist Matei dã amãnuntul
acesta cã ei îºi aruncau mrejele, deci erau la lucru, îºi
desfãºurau viaþa lor de pescari. Din aceasta trãiau. Ei
lasã corabie, lasã mrejele, ce le va fi legat de þãrm, ºi
de atunci au plecat dupã Hristos, îndatã. Ce zicem noi
când auzim dangãtul clopotului sau când soþ/soþie ne
cheamã la sfânta bisericã? ªtiþi ce se aude prin multe
ºi multe familii? Altã datã – voi vedea eu când. Ne
vom mai vedea. Credincioºii care se aflã duminica
dimineaþa în sfânta bisericã au venit îndatã ce au auzit
dangãtul clopotului.

Hristos îi cheamã pe aceºti apostoli sã-i facã pescari
de oameni. Astãzi, se aleg învãþãtori dintre cei care
terminã universitãþi. ªtiþi motivele pentru care nu s-a
dus la o ºcoalã înaltã? Unul din rãspunsuri se aflã în
Faptele Sfinþilor Apostolilor, cap. 2, 17-19; 25-26.

L.C.: Vã rog sã-mi permiteþi sã citez versetele
indicate de Înaltpreasfinþia Voastrã: „Iar în zilele din
urmã, zice Domnul, voi turna din Duhul Meu peste tot
trupul, ºi fiii voºtri ºi fiicele voastre vor proroci ºi cei
mai tineri ai voºtri vor vedea vedenii ºi bãtrânii voºtri
vise vor visa. Încã ºi peste slugile Mele ºi peste
slujnicele Mele voi turna în acele zile din Duhul Meu,
ºi vor proroci” (cap. 2, 17-18); „Cãci David zice despre
El: Totdeauna am vãzut pe Domnul înaintea mea, cãci

El este de-a dreapta mea, ca sã nu mã clatin. De aceea
s-a bucurat inima mea ºi s-a veselit limba mea; chiar
ºi trupul meu se va odihni întru nãdejde” (cap. 2, 25-
26).

Îps. Ioan: Cine ºi de cãtre cine, în ce context au fost
rostite aceste versete? Aceste cuvinte au fost rostite de
profetul Ioil, cel de la Fapte 17-19, iar celelalte, de la
25-26, de David în Psalmi. Aceste versete au fost rostite

de Sfântul Apostol Petru în ziua
Cincizecimii, când s-a pogorât
Duhul Sfânt în chip de limbi ca
de foc peste apostoli ºi-au început
sã grãiascã în limbi ºi unii dintre
miile care erau acolo au spus cã
sunt beþi ºi Sfântul Apostol Petru
spune: nu, e dimineaþã, nu-i
judecaþi cã sunt beþi! Iatã ce
spune profetul Ioil ºi ce spune
David în Psalmi! Iatã de ce s-a
dus Hristos la aceºti pescari, la
Petru pentru cã ºtia aproape pe
de rost tot textul Sfintei
Scripturi, a Vechiului Testament.
Cine ºtie astãzi, pe de rost, toatã
Psaltirea?! Sfântul Petru nu avea
studii universitare dar putea sã
rosteascã pe de rost atâtea versete

ºi din cartea lui Ioil. Ce ºcoalã sfântã trebuie sã fi avut
pescarul din Galileea! Iatã de ce Hristos s-a dus la
pescari!

 ªi ce mai ºtim noi despre Sfinþii Apostoli Petru ºi
Andrei? ªtim cã Sfântul Andrei, în mod cert, a fost
unul din ucenicii Sfântului Ioan Botezãtorul. Sfântul
Apostol Andrei se afla în preajmã la botezul Domnului
nostru Iisus Hristos. Iatã pe cine a ales Mântuitorul ca
apostoli! Nu s-a dus la ºcoala rabinicã din Ierusalim,
ci s-a dus pe malul Mãrii Galileea.

Aceºti fraþi, Petru ºi Andrei, nu o datã au coborât
din nordul Þãrii Sfinte, din Galileea, ºi s-au dus la
Betabara, pe malul Iordanului unde boteza Ioan. Ei
nu se îngrijeau doar de hrana pentru familiile lor, ci
cãutau viaþa veºnicã, cãutau adevãrul.

O! Cât de mulþi filosofi ai lumii antice erau în
vremea aceea! Ce cãutau filosofii încã de atunci?
Cãutau adevãrul. ªi iatã, de data aceasta, Adevãrul îi
cautã pe cei doi fraþi ºi pe ceilalþi încã doi. Adevãrul,
scris cu A mare. Ce spune Hristos despre sine? Spune:
„Eu sunt Calea, Adevãrul ºi Viaþa!” Binecuvântat sã
fie Adevãrul care ne-a aflat, ne-a cãutat ºi pe mine ºi
pe frãþiile lor, cititorii, ºi ne-a gãsit nu într-o corabie,
dar ne-a gãsit. Unde credeþi cã ne-a gãsit? Hristos, ºi
pe mine, ºi pe tine, ne-a gãsit în braþele maicilor
noastre. Braþele mamelor noastre au fost corabia. Cum
îºi leagãnã mamele pruncii în braþe?

L.C.: Extraordinar! Chiar aºa, exact, seamãnã
legãnarea pruncilor de cãtre mame, în braþe, cu
miºcãrile unei corãbii pe valuri.

Îps. Ioan: Da, seamãnã cu o corabie legãnatã de
valuri. De acolo, ºi în mod cu totul deosebit, îi spune
Sfântul Apostol Pavel lui Timotei cã din pântecele

maicii tale te-am ales. Cred cã de acolo... Acolo, ne-a
cãutat Adevãrul pe mine ºi pe tine. Dacã veþi rãsfoi
marile enciclopedii ale lumii antice, veþi vedea vieþile
ºi gândirile ºi frãmântãrile multor filosofi ai lumii
antice care cãutau adevãrul ºi nu l-au gãsit. Dar n-am
gãsit în nicio enciclopedie a filosofiilor antice, nu i-
am gãsit pe Petru ºi pe Andrei care cãutau Adevãrul ºi
L-au gãsit. Binecuvântat sã fie Dumnezeu cã Adevãrul
pe noi ne-a gãsit ºi cu El dorim sã cãlãtorim în veºnicie.

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte, vã rog sã ne vorbiþi
ºi despre ceilalþi doi apostoli fraþi, Iacob ºi Ioan. Vã
rog sã-mi permiteþi sã citez versetele din pericopa
evanghelicã menþionatã care se referã la ei: „ªi de
acolo, mergând mai departe, a vãzut alþi doi fraþi, pe
Iacov al lui Zevedeu ºi pe Ioan, fratele lui, în corabie
cu Zevedeu, tatãl lor, dregându-ºi mrejele, ºi i-a chemat.
Iar ei, îndatã, lãsând corabia ºi pe tatãl lor, au mers
dupã El” (Matei 4, 21-22).

Îps. Ioan: Ceilalþi fraþi Iacov ºi Ioan se aflau în
corabie cu tatãl lor, Zevedeu. Îºi dregeau, reparau
mrejele, se pregãteau de pescuit. ªi-a trecut Hristos pe
lângã ei ºi le-a spus celor doi fraþi: Veniþi dupã Mine!
ªi spune Sfântul Evanghelist Matei cã îndatã au lãsat
mreaja ºi pe tatãl lor ºi au plecat dupã Hristos.

Întrebaþi-mã ce aº fi fãcut eu dacã eram cu cei doi
fii ai mei în corabie ºi-ar fi venit un strãin sã-mi ia
fiii! Repede, afundam mâna în apã ºi o umpleam cu
pietre ºi aº fi dat cu ele dupã Hristos. L-aº fi alungat
cu pietre de la corabia mea. Cum îndrãzneºte sã vinã
sã-mi ia lumina ochilor ºi braþele?! Aceºtia sunt copiii:
lumina ochilor ºi braþele pãrinþilor, atunci când ajung
la bãtrâneþe ºi trebuie ajutaþi. Iatã Zevedeu n-a fãcut
aºa. Sfântul Apostol Matei nu ne spune sub nicio formã
cã Zevedeu s-ar fi certat cu Hristos, acuzându-l cã îi ia
lumina ochilor ºi braþele tãriei vieþii lui.

Sfântul Ioan ºi-a pus capul pe pieptul lui Iisus, iar
cetele îngereºti, heruvimii, serafimii, numai îl
înconjoarã pe Dumnezeu, pe tronul Sfintei Treimi.
N-am auzit, n-am gãsit nicio scriere cã vreun înger ºi-
a pus capul pe pieptul lui Iisus. N-am auzit niciodatã
spunând Iisus despre îngeri cã sunt „fraþii mei” sau cã
sunt „prietenii mei”. Despre mine ºi despre tine am
auzit cã a spus Hristos: aº vrea sã fii prietenul meu!
Aþi dori sã fiþi prietenul lui Hristos? Spuneþi!

Sã le spuneþi tuturor cu care vã întâlniþi, peste tot,
cã n-aveþi o dorinþã mai mare în lumea aceasta decât
sã fiþi prietenii lui Hristos. Iatã familie binecuvântatã
de Dumnezeu: tatãl, mama ºi fiii lor. Salomeea, mama
celor doi fraþi, o mamã care a dat doi apostoli lui
Hristos! Sã ºtiþi cã Salomeea, mama celor doi apostoli,
Iacov ºi Ioan, nu plânge sub un smochin în Rai pentru
fiii ei. I-am zis: totuºi, de ce plângi?
ªi mi-a spus: Plâng pentru tine pentru cã încã nu
pãºeºti cu multã râvnã pe urmele fiilor mei ºi a lui
Hristos.

O! Binecuvântatã maicã Salomeea, roagã-te ºi, cât
mai ai lacrimi, mai plânge pentru noi, sã ne întoarcem
cu toþii pe calea Mântuirii!
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