
11111Revistã editatã de
„Asociaþia pentru Culturã ºi

Tradiþie Istoricã Bolintineanu“

A consemnat Florentin Popescu

(continuare în pag. 3)

pag. 19 pag. 2

pag. 14

pag. 3

pag. 4

pag. 4, 12, 13

pag. 9

Gabriel Dragnea
Panait Istrati

(continuare în pag. 2)

DIMITRIE BOLINTINEANU

NR. 7-8  SERIE NOUÃ (152-153) • ANUL XVII • Noiembrie - Decembrie 2013

Amintiri
Vasile GRIGORESCU

Editorial

Florentin POPESCU

Superb de forþã brunã...
de Alexandru Macedonski

Miron Kiropol
Poeme

Emil Lungeanu
Carta drepturilor ºi libertãþilor poetului

Constanþa Crudu
Misterul statuii de la Cotroceni

apare din anul 1996

Am citit despre...
Vise spulberate ºi lipsa unui proiect de þarã

Jean Steriadi - Stradã la Balcic

Superb de forþã brunã ºi musculi insolenþi
În tine fac sã nascã visãri genesiace,
Trãmit sã te-nfãºoare de câte ori îmi place
Fluidul invizibil de germeni violenþi,
Superb de forþã brunã ºi musculi insolenþi.

În visul tãu de-azi-noapte superb de forþã brunã,
Sunt eu care prin cuget nãlucã am intrat,
Cu gladiul vigoarei sunt eu ce-am fulgerat
O roºie splendoare pe corpul nins de lunã,
În visul tãu de-azi-noapte, superb de forþã brunã.

Archanghel de pierzare cu musculi insolenþi,
Pândesc prielnicia triumfului nãpraznic,
Superb de forþã brunã, cu zâmbetul obraznic,
Cãci port în mine demoni lascivi ºi turbulenþi,
Superb de forþã brunã ºi musculi insolenþi.

Oameni de lângã noi
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De ani buni tot citim prin ziare ºi auzim la televiziuni despre tot soiul de infracþiuni,
majoritatea penale, mai toate referitoare la fel de fel de furturi, tranzacþii ilegale, într-un cuvânt
de devalizarea þãrii sub varii forme ºi în aproape toate locurile. De la vlãdicã pânã la opincã,
precum zice o vorbã bãtrâneascã, se petrec nereguli, se furã într-o veselie ºi de peste tot, dar mai
ales de la stat. ªi cum o altã vorbã, veche ºi ea, zice cã peºtele de la cap se stricã, corupþia s-a
întins ca o pecingine de la guvernanþi ºi parlamentari ºi pânã la primarul din cea mai micã
aºezare româneascã, aºa încât, mergând pe firul aceleiaºi zicale, nu mai este mult ºi peºtele se
va strica pânã la coadã.

A ajuns aproape o banalitate sã aflãm, cotidian, de astfel de „întâmplãri”, fapte ºi acþiuni
reprobabile. Presa ºi televiziunile trãiesc o adevãratã voluptate din a ni le prezenta ºi de a face,
astfel, un portret cât se poate de  urât, dacã nu cumva chiar sumbru, al þãrii. Ca ºi cum în toatã
România nu s-ar mai petrece nimic frumos, ca ºi cum ne-am afla pe marginea unei prãpãstii de
cãderea în ea nemaiputându-ne salva nimeni ºi nimic.

Au trecut douãzeci ºi cinci de ani de la evenimentele (Revoluþie sau ce-o fi fost!) din
decembrie 1989 ºi noi, cei care am trãit acele momente ne mai amintim încã ce entuziasm
cuprinsese atunci inimile românilor. Se visa la o lume mai bunã, se visa dezvoltarea þãrii în
libertate, se visa progresul ne toate planurile. Progresul colectiv ºi progresul individual. Nimeni
nu ºtia încotro ne îndreptam, însã toþi credeam ca vi fi mai bine, mai frumos, întrezãrind un
viitor promiþãtor pentru toartã lumea.

Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie
Istoricã Bolintineanu vã ureazã Sãrbãtori

fericite ºi un an mai bun.
La mulþi ani!

S-au împlinit 150 de ani de când sub mandatul de ministru al lui Dimitrie Bolintineanu se
înfiinþa Facultatea de Litere din Bucureºti. 1863 fusese un an greu, 1864 avea sã fie încã ºi mai ºi,
însã cu niºte realizãri epocale care îºi vor pune amprenta pe transformarea României într-un stat
modern ºi într-o oazã a bunãstãrii, invidiatã de toþi vecinii în deceniile premergãtoare Marelui
Rãzboi.

Greu de judecat acum realizãrile acelor timpuri dupã mãsura în care noi le respectãm moºtenirea.
S-ar putea spune mai degrabã cã-i un motiv de întristare decât unul de exuberanþã a spiritului. La
începutul unui an ar fi poate mai nimeritã înºirarea întâmplãrilor fericite decât zgândãrirea unora
triste, dacã nu s-ar întâmpla ca sã atingã însãºi esenþa sufletului nostru. ªi dacã nu suntem în stare
sã punem umãrul la îndreptarea lucrurilor, mãcar sã le cunoaºtem starea ºi sã ne asumãm partea
noastrã de vinã.

Atunci, în decembrie 1863, era promulgatã Legea secularizãrii averilor mãnãstireºti, pãmântene
ºi închinate deopotrivã, cu efecte benefice pentru starea generalã a þãrii ºi fundamentul împroprietãririi
þãranilor clãcaºi. Ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii era tot el, Dimitrie Bolintineanu. Consecinþele
acestei legi sunt în mare parte cunoscute, ceea ce este de mai puþinã notorietate este uriaºul jaf de
patrimoniu care s-a petrecut atunci. În lunile premergãtoare ºi posterioare promulgãrii legii, mii de
hrisoave, documente, condici ºi odoare bisericeºti au fost scoase ilegal din þarã luând drumul
strãinãtãþii, în principal al Muntelui Athos. De multe ori, prin mituirea celor ce erau însãrcinaþi de
cãtre statul român tocmai sã împiedice aceste fapte. Peste 20.000 de documente din Moldova ºi
Þara Româneascã au pãrãsit atunci, pentru totdeauna, neamul pentru care fuseserã date de cãtre
domnii cei vechi ai þãrii. S-a scurs de atunci un veac ºi jumãtate ºi nici o autoritate – laicã sau
bisericeascã – nu a întreprins demersuri pentru recuperarea lor, într-o formã or alta, fiind ascunse
astfel cunoaºterii nostre. Încercãri, însã dupã puterile lor limitate, au fost fãcute de mari istorici ai
noºtri. Din nefericire, încetul cu încetul, ei ne pãrãsesc ºi-i tot mai greu sã ne pãstrãm speranþa ºi
vie dorinþa de cunoaºtere. ªi datoria de a cunoaºte. S-au dus aºa, ºi-i pãstrãm vii în amintirea
noastrã, Dumitru Nãstase, Petre ª. Nãsturel, Constantin Bãlan. Un volum, cu rezumate numai, ale
documentelor românesti de la m-rea Simopetra era anunþat prin 2008. N-a apãrut de atunci din
pricinã de bani, în primul rând.

Dacã am spune cã bulgarii, spre exemplu, mai pãstreazã datoritã vicisitudinilor numai câteva
zeci de documente medievale care sã le ateste bogata istorie, la care se închinã ca la icoane, în timp
ce noi permitem ca o altã þarã sã ne împiedice accesul la propria istorie, ruºinea resimþitã ne-ar
creºte nemãsurat. Dar la puþini, se pare. Dupã ocuparea Bucureºtilor, în primul Rãzboi Mondial,
trupele bulgare au mers þintã la Arhivele noastre Naþionale de unde au ridicat toate documentele
slavone pe care le-au gãsit, sub pretextul cã sunt o parte inseparabilã a culturii lor. Numai intervenþia
comandamentului german, care a oprit camioanele, deja încãrcate, în drum spre Dunãre, a împiedicat
un alt jaf de proporþii catastrofale.

Pasajul de mai sus ºi-a dorit a fi un exemplu de cum preþuiesc alþii patrimoniul nostru. Despre
cum îl preþuim noi se vede pe toate drumurile ºi reiese cu limpezime din presã.

„Opriþi vânãtoarea clãdirilor vechi!”, îºi strigã durerea profesorul Pippidi, cãruia îi adãugãm
consternarea arheologului Cãtãlin Bem când nu i se permite accesul în necropola medievalã de la
Bucºani din motive de „muºchi”, sau pe a altuia când vede o clãdire de patrimoniu „anvelopatã în
polistiren” ºi cu „termopane” ºi, din nefericire, putem continua la nesfârºit. Cultura româneascã
rezistã mai degrabã prin oameni decât prin instituþii. În rest, numai de bine.

La mulþi ani!
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Un înger pe drumul spre idealul meu...

Bolintin Vale, 1944-2013

(urmare din pagina 1)

Vise spulberate ºi lipsa unui proiect de þarã

Toate aceste aspiraþii nu þineau în niciun caz de politicã, ci mai degrabã de economic ºi de
social, de culturã ºi de spiritualitate.

Ce a urmat s-a vãzut. Ce este astãzi se ºtie: economia s-a prãbuºit, cultura abia mai respirã,
învãþãmântul a devenit un fel de poligon de încercare pentru tot soiul de programe, proiecte ºi
idei ale celor care s-au perindat/se perindã la putere, astfel încât pentru absolvenþii de licee (ºi nu
numai pentru ei) nu se vãd de fel perspective, nu se întrevede un viitor cât de cât concret ºi
realist. A crescut ºi creºte în continuare analfabetismul. A crescut ºi creºte abandonul ºcolar -
firesc, pânã la urmã, dacã ne gândim cã mulþi pãrinþi ºi-au luat lumea în cap ºi au pornit
care-ncotro prin lume sã-ºi caute de lucru ºi sã câºtige o pâine.

În plan spiritual nu numai cã statul ºi-a luat mâna de pe cultura scrisã (nemaifinanþând
reviste ºi edituri), ci a ºi lãsat/lasã în paraginã (ceea ce este de o gravitate fãrã margini - ºi asta
se va vedea în timp!) monumente, situri arheologice, case memoriale etc., care pentru alþii ar fi
obiective de mândrie naþionalã ºi ar aduce în preajma lor mii de turiºti din toatã lumea. Dar la noi
nu. La noi nu-i pasã nimãnui de ele. Ori, cui îi pasã n-ar nicio putere sã schimbe starea de fapt.

Nu trebuie sã fii specialist, economist, sociolog, finanþist, chiar ºi politician pentru a vedea
cum de la un an la altul totul se degradeazã.

Nu trebuie sã fii specialist pentru a vedea cu ochiul liber cum de douãzeci ºi cinci de ani
încoace toþi cei care au ajuns la putere ºi-au urmãrit interesele lor personale, de familie, de grup
sau de partid, neavând o privite de perspectivã pentru þarã. ªi cum acþiunile lor - chiar ºi atunci
când erau bine intenþionate, au avut, nivel naþional o pondere micã. Doar pe ici pe colo s-a mai
cârpit câte ceva: s-au dat câþiva bani pensionarilor ºi salariaþilor ºi cam atât.

Vãzând aºa lucrurile, ne putem întreba (ºi întrebãm la rândul nostru) de ce nu existã o
viziune mai largã, privind viitorul drumului pe care merge þara? De ce se gãsesc soluþii doar pe
(ºi de pe) o lunã la alta, doar de pe un an pe altul, ca ºi cum România ar fi într-o permanentã
situaþie de avarie?

Sigur, nici guvernului ºi nici parlamentului nu le putem cere rezolvãri miraculoase, fiindcã
un program de þarã presupune însumarea ideilor unui mare grup de specialiºti din toate domeniile.
Asta, fãrã îndoialã, au ºtiut-o toþi cei care s-au perindat prin scaunele puterii din 1989 ºi pânã azi.
O ºtiu cu siguranþã ºi conducãtorii noºtri actuali. Dar de ce, atunci, nu se acþioneazã în acest
sens?

Desigur, nu pretinde nimeni ºi ar fi absurd sã pretindã punerea în circulaþie a unor programe
pe zece ani, ori a unor cincinale ca pe vremea comunismului, însã nici sã mergem aproape
orbeºte ºi cu paºi mici nu se ºtie încotro nu este o soluþie.

Sunt sigur cã mai avem – încã! - specialiºti care n-au plecat din þarã ºi care ar putea contribui
la ieºirea României din ceaþa în care se aflã azi. Trebuie doar sã fie capacitaþi, sã fie chemaþi
sã-ºi punã în valoare ideile ºi sugestiile.

Nu mi-a plãcut niciodatã sã mã amestec în treburile altora - ºi cu atât mai puþin în cele ale
politicienilor noºtri din ultimii douãzeci ºi cinci de ani! -, dupã cum nu-mi fac nici iluzii cã
gândurile adunate în acest colþ de paginã vor schimba ceva în viziunea ºi mentalitãþile puternicilor
zilei. Însã, la capãtul celor pe care le-am spus nu pot sã nu mã întreb: dacã noi nu avem un proiect
de þarã (fireºte, elaborat în funcþie de posibilitãþile ºi resursele naþionale, de relaþiile din cadrul
Uniunii Europene, în fine de conjuncturile ºi obligaþiile internaþionale etc.), atunci de ce nu
urmãm, nu preluãm modelul unei þãri occidentale avansate ºi care, s-a vãzut în timp!, a dat bune
rezultate pentru locuitorii ei? Chiar dacã, la o adicã, l-am putea adapta situaþiei de la noi. Cã,
slavã Domnului, exemple sunt destule. Trebuie numai sã deschidem ochii ºi sã le privim mai de
aproape.

Era în primãvarã, cam prin anul 1976, dacã þin bine minte.
Lucram pe atunci la staþia de tratarea apei de la Roºu. Un bun
amic din localitatea Ruºeþu, Dumitru Istrate, abãtut ºi el prin
lumea ºantierelor, se þinea scai de mine, dupã ce citise câte
ceva din manuscrisele mele, sã mergem la revista Luceafãrul.
El se vântura de o vreme prin lumea presei ºi a literaturii ºi
desigur, trebuie sã recunosc, avea har în ale scrisului, mai cu
seamã în poezie. De fapt citise în întregime un caiet al meu, de
vreo mie de pagini, cu titlul Ilustrate de pe front. La început,
pentru fiinþa mea, proza ºi nu poezia se afla pe primul loc. Cu
ea voiam eu sã încep lupta în numele idealului meu pãtimaº:
literatura. Trebuie sã mãrturisesc cã m-am hotãrât foarte greu,
chinuitor de greu, spre a-l urma pe amicul meu. Menirea de
scriitor era, este ºi va fi totdeauna sfântã pentru fãptura mea...

Era într-o zi de joi, zi pe care nu o voi uita niciodatã. De cum
am încheiat programul de lucru – era cãtre amurg – am pornit

copleºit de un val de emoþii însoþit de prietenul meu. Totdeauna am fost emotiv ºi dacã este adevãrat
cã sufletul omului nu se schimbã, aºa am rãmas întotdeauna. Am avut mult de pierdut datoritã acestei
slãbiciuni a firii mele dar nu e timpul, desigur, sã evoc aceasta, acum ºi aici. Este totuºi o certitudine
cã ceea ce dobândim prin gene cu greu putem schimba. Am pornit, cum spuneam, cãtre Casa Scânteii
însoþit de amicul ºi totodatã tizul meu, Dumitru, cu manuscrisul de o mie de pagini sub braþ, cu o
copertã naivã, pictatã de mine... Odatã ajunºi aici, m-a impresionat profund aceastã clãdire colosalã.
Pãtrundeam întâia oarã aici ºi în minte îmi stãruia tulburãtor cuvintele „Poarta raiului”, dicton pe care,
dupã cum îmi spusese prietenul meu, îl rostise poetul Nicolae Dragoº, redactor ºef pe atunci al
revistei Luceafãrul, în faþa unor tineri începãtori care sosiserã aici. Am urcat la etajul doi, aripa
dinspre nord. Era forfotã multã pe holul lung unde se afla redacþia. Veneau aici, dupã cum aveam sã
aflu mai târziu, tineri de prin toate colþurile þãrii, de la Maramureº la Iaºi sau Craiova, pentru a da doar
un singur exemplu. Luceafãrul de atunci era ca o adevãratã ºcoalã de literaturã pentru începãtori.

Amicul Istrate era, dupã cum lesne am aflat, cunoscut pe acolo... În sfârºit, dupã o neîndurãtoare
aºteptare ca de veacuri, am trecut pragul împreunã cu însoþitorul meu. Simþeam cã de abia mã mai
þineau picioarele iar cât priveºte graiul, pe moment, parcã pierise cu desãvârºire, curmat ca de o forþã
nevãzutã. Redacþia era într-o salã încãpãtoare în care erau orânduite mai multe birouri, un ºir pe lângã
marile ferestre, altul pe lângã peretele cu uºa ºi cei din ambele capete ale încãperii. Odatã pãtruns aici,
m-am simþit pierdut de parcã mã aflam în faþa unui juriu la o instanþã judecãtoreascã. Se lãsa înserarea
ºi prin largile ferestre cãdea o luminã cu nuanþe de albastre-verzui, o fascinantã luminã primãvãraticã
dintr-un amurg tot mai violet. Prietenul meu a dat sã mã conducã spre un birou unde se afla
binecunoscutul ºi regretatul Nicolae Velea, alãturi de un alt redactor mai tânãr, dacã nu mã înºel,
poetul Mihai Gavril Albastru. Dar, de la un birou aºezat pe lângã peretele din capãtul salii, înclinând
uºor capul la salutul nostru, ne-a invitat o doamnã cu o privire tandrã, expresivã, îndemnându-ne
binevoitoare sã ne apropiem. Era o tânãrã femeie blondã care, cum spuneam, avea o privire sincerã,
plinã de simþire ºi cu alurã ca de zânã salvatoare pentru mine în acele clipe rãzvrãtitoare. Era foarte
frumoasã, cu ochii ei expresivi din spatele cãrora, ca prin niºte tainice ferestre, simþeai cã te priveºte
un suflet ales. Privirea ei mi-a dat curaj iar emoþiile care mã torturau hain s-au mai potolit. Eu, care
eram atât de pierdut, am simþit-o în acele clipe ca o magicã punte, ca o speranþã ce da sã mã poarte
tainic spre limanul dorit. Am avut norocul ca întâia oarã, în prima mea zi de temerarã încercare, sã
ajung în acea neuitatã searã de primãvarã în faþa celei mai talentate scriitoare din literatura românã la
acea vreme ºi nu numai, aºa cum aveam sã mã conving nu peste mult timp. Dacã aº fi avut ghinionul
sã ajung în faþa unui redactor ranchiunos, cãci sunt cu duiumul ºi astfel de indivizi în lumea literaturii,
ca pretutideni de altfel, cu greu aº mai fi reuºit sã-mi recapãt încrederea cu firea mea pãtrunsã de
aceastã meteahnã a emoþiilor. Prietenul meu, sigur de el, m-a recomandat cu nonºalanþa sa de om
altruist. Mã aflam în faþa scriitoarei Sânziana Pop, ce fãcea parte din secþia de prozã a revistei. Cu
glasul stins de emoþie abia am reuºit sã rostesc câteva cuvinte cu privire la arzãtoarea mea dorinþã de
a deveni scriitor...

Foarte comunicativã ºi binevoitoare, scriitoarea Sânziana Pop mi-a vorbit cu multã înþelegere,
încurajându-mã ºi cred cu certitudine cã fãptura ei de o profundã simþire a intuit în acele clipe
eventualul zãcãmânt nativ literar ce se afla închis în labirintul sufletului meu.

Am observat cã a impresionat-o coperta în culori vii, cu imaginile naive în care eu îmi rãstignisem
sufletul ca pe un altar, cãci m-a întrebat cine a pictat-o. Mai înainte de a-i rãspunde eu, a intervenit
salvator ºi de aceastã datã, prietenul meu spunând cã mã ocup oarecum ºi cu pictura. Dar despre acel
moment de neuitat chiar îndrãgita scriitoare avea sã scrie mai târziu o tulburãtoare însemnare despre
mine, aºa cum eu nicicând nu aº fi fost în stare sã o fac, cu titlul Un contemporan, apãrutã în
România liberã. Acea însemnare o voi cuprinde în paginile unei cãrþi de evocãri cu titlul Prieteni
pentru toate timpurile, în pregãtire pentru tipar. Am rãmas mult timp lângã biroul ei, timp în care m-
a întrebat de unde vin, despre familia mea, cu ce mã ocup ºi de la ce vârstã am început sã scriu,
arãtându-se miºcatã de patima mea arzãtoare pentru scris. Ce a urmat? Timp de peste doi ani aveam
sã mã simt ca într-o ucenicie, generoasa doamnã fiind un suflet nobil care s-a preocupat întotdeauna
de evoluþia mea, dându-mi sfaturi ºi recomandându-mi cãrþi ºi spunându-mi: „Trebuie sã faci o baie
de lecturã de vreo doi ani”. Apoi mi-a zis rãspicat cã nici nu vrea sã audã cã nu voi lua diploma de
bacalaureat, ceea ce am ºi fãcut, cu multã trudã dar ºi cu dârzenie pentru cã aveam în paralel ºi lupta
pentru câºtigarea existenþei, deloc uºoarã...

Aºa cum chiar domnia sa scria în acea însemnare cã „pritenul meu din Câmpia Românã, mi-a
devenit ca o rudã apropiatã”, într-o zi spre toamnã, am avut bucuria sã primesc vizita ei la Bolintin,
împreunã cu soþul, tot atât de îndrãgitul fotbalist Florin Cheran, care evolua pe atunci la echipa
Dinamo Bucureºti. Un tânãr altruist, un adevãrat cavaler, pe care eu îl admiram pentru jocul elegant.
Deºi eu eram rapidist, mi-a rãmas în minte o fazã, cinematograficã aº putea spune, realizatã de el,
când cu o impresionantã stãpânire de sine a sãltat mingea peste portarul Rapidului, Ricã Rãducanu,
ieºit mult din poartã, marcând astfel un gol antologic. De câteva ori am ajuns împreunã ºi la Palatul
Mogoºoaia, unde pe atunci scriitorii aveau rezervate camere drept „case de creaþie” într-acest decor
fascinant.

Timpul a trecut ºi eu am continuat lupta neîntreruptã în numele idealului vieþii mele. Da, lupta cu
„Cuvântul”, care este mai puternic decât omul, dar ºi cu viaþa, care ºi ea este mult mai puternicã decât
efemera fiinþã umanã. Apoi a urmat, cum ºtim cu toþii, o aprigã furtunã de lume, o rezidire prin care
caravana ei ireversibilã s-a îndreptat cãtre alte orizonturi mai tumultoase ºi necunoscute... Ceea ce a
rãmas însã cu certitudine pentru fãptura mea, este eterna amintire ºi recunoºtinþa pentru aceastã
fãpturã deosebitã, cu un suflet nespus de generos, însetat numai de frumuseþe ºi puritate, care este
scriitoarea Sânziana Pop, întâiul mentor adus de Dumnezeu în calea mea.

Dumitru Dumitricã
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Miron Kiropol – POEME

POEZIAPOEZIAPOEZIAPOEZIAPOEZIA

*
Un cântec pe mai multe voci
E drumul pelerinului,
Voci de rugãciune ºi voci de blestem,
Cãci rugãciunea învingând în el,
Vine blestemul sã-l sfâºie
Cu colþii tuturor fiarelor
Cãzute din cer ºi ieºind din pãmânt,
Îmbrãcate în haosul demonic.
Vin fiarele ºi au ca suspin blestemul
Creat de diavol pentru a pustii
Rugãciunea Atotziditorului.
Deci stai cu mâna pe pumnalul
Îmbãiat în cristelniþã,
Sacru rostind cuvintele.
Lasã-te pãzit de cântul tainic al pãsãrilor
Când vestesc naºterea oului,
Lasã-te hãrãzit sâmburelui
Care coace invizibilul.

(30 septembrie 2011)

*
Cerºeam o aventurã de har în nevãzut
ªi ai venit cu spaima surâsului tãu crud.
Din care facere veneai
Cu solzi de aur pe inimã ºi grai,
Reptilã preafrumoasã cu clopoþei la gât,
Întoarsã cãtre mine, cu zeii fumegând
Dacã-þi vedeau privirea, ºi tu le-o fãceai dar,
Drãceascã floare cu prãpastia hotar.
Doctoru-mi spune sã nu mai am trecut.
Ce bunã e uitarea prin care umblu mut.

(1 octombrie 2011)

*
De mii de ani sunt Veºnicului carte;
Inimii lui, urcior cu albe toarte.
De mii de ani, substanþa nevãzutã
Ce iese din aur ºi cu aur sãrutã:
De mii de ani, vãrsat în carne
Cu Veºnicul, inimii mele arme.
De mii de ani, trec de la un pãmânt la altul,
De la o limbã la alta, sunt înaltul
Coborât mai jos decât þãrâna,
Sunt adevãrul cerºind sã-þi afle mâna,
Zeiþã a tuturor, Veºnicului ºi mie,
Frumoasã ca un copil
Pe o corabie de hârtie.

*
Ce e puritatea? E graiul
Nevãzutului.
Ce e inima altceva decât hrana Spiritului?
Ce e cuvântul chiar nepronunþat,
Decât vorbirea Spiritului când el tace.
Ce este omul? Ceva ce a fost
ªi prin nimic se regãseºte.
(3 octombrie 2011)

*
Mi s-a pãrut cã exist
Poate ca înger cu zbor de ametist,
Acolo unde înfloresc norii
Cei mai zguduiþi de furtunã.
Zburam ºi luam formã
Acestor fantome de sus
Care pãreau cã înghit abisul.
Inima îmi bãtea dusã de valuri
Cãtre secretele maluri
În visul de a nu mai reveni
În om, carne, sânge, speranþã,
Cãci ziua nu mai avea decât puntea
Pe care mergeam cãtre mine
Cu tot ceea ce era stãpân peste paradis.

*
Doamne, cât îmi eºti carne!
Câtã îmbrãcãminte peste carne îmi eºti!â
Cât sânge din mine îþi curge prin carne
ªi învaþã sã spunã poveºti!
Nu ºtiu nimic,
La ce bun sã ºtiu?
ªtiu numai un lucru, cã din degete îmi cresc
Trandafirii ºi spinii
Care îþi sunt coroanã.

*
Dacã îmi mai rãmâne ceva,
E fetusul pãmântului ghemuindu-mi-se în inimã,
E fetusul cerului peste el
Dându-i sã sugã
S-ar spune cã sunt mort de mult,
S-ar spune cã sunt viu dintotdeauna,
Viu peste mort, mort peste viu,
Strâns în cleºte de Domnul începutului,
De domnul prezentului sfârºit,
Domn care mã cerºeºte,
Domn pe care îl cerºesc.

*
Ce bãtãi de tobe sãlbatice
Poate sã aibã inima
Chiar smulsã din piept,
Chiar dupã moarte.
Nu tace sub pãmânt
Cum nu a tãcut pe pãmânt,
Nu tace în veºnic
Cum nu va tãcea niciodatã.

*
Tu ai venit, desigur, ºi nu te-am întâlnit,
Abisul vechi din mine l-ai zãrit,
Fãcându-þi-l unicã iubire,
Pe când stãteam la coadã
Cu morþii antici pentru ispãºire.
Tu ai venit desigur, natura a tãcut.
Doar îngeri fãrã aripi gemeau din mine mut.
(4 octombrie 2011)

Miron Kiropol (n. 1936, la Bucureºti) a debutat în poezie cu volumul Jocul lui
Adam (1967), urmat de alte douã: Schimbarea la faþã (1968) ºi Rosarium (1969),
ultimul rãmas însã nedifuzat ºi ulterior dat la topit drept represalii pentru cã, în
septembrie 1968, profitând de o invitaþie la un colocviu de poezie ce urma sã aibã loc
în Belgia, sã ia decizia de a nu se mai întoarce în þarã. Are ºansa de a fi sprijinit de
personalitãþi precum Pierre Emmanuel sau Vintilã Horia. Dupã un scurt interludiu
spaniol se stabileºte definitiv în Franþa, la Paris. Aici urmeazã timp de un an cursurile
Institutului Catolic ºi lucreazã ca paznic de muzeu. Între timp începe sã picteze, din
nevoia de a se face cât mai repede înþeles, reuºind sã expunã, sã se facã remarcat ºi
chiar sã vândã din tablourile sale. Cu trecerea timpului devine poet ºi scriitor de limbã
francezã, tipãrind în anii 80 ºase volume de versuri (Dieu me doit cette perte, Auguste
nostalgie du sang, Chasteté régnante, Signes légendaires, Apophtegmes de l’amour)
ºi în 1991, unul de prozã memorialisticã foarte specialã, poematic-filosoficã, Diotima.

A tradus în româneºte din Eugenio Montale, Cecco Angiolieri, Dino Campana,
Salvatore Quasimodo ºi din lirica olandezã contemporanã, iar în francezã din Ion
Caraion ºi Mircea Dinescu. În 1992 a fost distins cu premiul Uniunii Scriitorilor ºi cu
cel al Academiei Române, iar în 1997, la primul Festival Internaþional de Poezie de la
Oradea, i se acordã Premiul Opera omnia.

Florin Colonaº ºi Miron Kiropol
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Pânã sã citesc culegerea de Reguli despre nesfârºit întocmitã
de Nicolae Opriºan (Editura Tracus Arte, colecþia Poezia de azi,
2012), crezusem cã un bãrbat se dedicã facerii de poezie numai
în douã situaþii, respectiv: (1) pentru cã nu are o nevastã, sau (2)
pentru cã are o nevastã. Se vede însã treaba cã am subestimat
oferta Euterpei, cãci iatã-l pe slujitorul ºi apologetul dumneaei
decretând : ºapte motive pentru a fi poet // unu: niciunul / doi:
poþi sã arunci cu pietre în înger / fãrã a te învinovãþi /
trei: poþi sã-l aºtepþi pe Dumnezeu / într-o garã banalã
pânã se face târziu / ºi el sã întârzie / patru: poþi sã
revii oricând în viaþã / ca orice nou început / cinci: poþi
sã iubeºti o mie de femei / ºase: fãrã adjective, fãrã
trecut / ºapte: poþi fi un apus ºi un rãsãrit în acelaºi
timp / (depinde dacã sexul tãu înfloreºte în cele din
urmã). Sã nu ne pripim însã a trage de aici concluzii
într-un mod naiv, cãci nu vorbim de proclamaþia de la
Islaz ori de la Timiºoara: în ciuda aspectului sãu limitativ,
numãrãtoarea nu epuizeazã defel argumentele
semnatarului. Aproape paginã dupã paginã, volumul în
discuþie recicleazã permisivul „POÞI” ca pe un cliºeu al
limbajului legislativ, constituindu-se în ansamblu ca o
adevãratã cartã a drepturilor ºi libertãþilor fundamentale
ale Poetului: poþi trãi în prezent ca o lecþie de anatomie.
/ poþi începe / nopþile cu tine disecat. poþi fi un înger /
clandestin. poþi citi ce scrie pe tine / câte amprente sunt
pe cer / sau pãsãri amânate / de propria lor metamorfozã
[splendidã aceastã completivã ! – n.n.] // (ca într-o
oglindã / ai putea sã te vezi alungat din / trupul tãu / ca
într-o oglindã fermecatã) etc. Sau tot aºa altundeva: pot
sã te mint / sunt o victorie clandestinã / a unei istorii etc.
ªi încã: poþi sã mângâi trandafirul pe spate etc. Sau
chiar invocarea directã ºi declamativã a autorizãrii Muzei:
am dreptul sã dãinui / în cântecul tãu de lebãdã / am
dreptul sã fiu / singurul supravieþuitor // tu eºti iubita /
tu mã dezlegi / de zãpezi de pãmânt / fãcându-mã sã
exist / cât o frunzã / cât un anotimp // am dreptul la
neuimire / la ceea ce nu e timp / ºi risipire / foºnind a
chip pictat pe nisip // am dreptul sã dãinui / cât un
asfinþit în care / doarme un sfânt tãinuit de lut. Pentru
un cititor neatent, un asemenea discurs liric de tip
declarativ ar putea trece drept o simplã fanfaronadã, ceva în
genul legii din 18 Floreal (7 mai) prin care revoluþionarii francezi
decretaserã, nici mai mult nici mai puþin, recunoaºterea divinitãþii
ºi nemurirea sufletului: Le peuple français reconnaît l’existence
de l’être suprême et l’immortalité de l’âme”. Dar ar fi o eroare
sã nu luãm în serios ideologia acestei puneri în versuri a

Carta drepturilor ºi libertãþilor poetului
principiului spencerian al libertãþii pozitive preluat de la Kant
(„poþi face orice vrei, dacã nu lezezi libertatea celorlalþi”). Cãci
dincolo de un inspirat generic al cãrþii, din „reglementarea
nesfârºitului” Nicolae Opriºan îºi face chiar propriile arte poetice,
ca unul ce „îºi scrie singur necuprinsul”. ªi tocmai în acest
necuprins, desigur, îºi are fundamentul „carta” libertãþilor lui, în
estomparea frontierelor ºi a certitudinilor ce deschide larg porþile

oricãror posibilitãþi, fiinþa însãºi având duble ori multiple grade
de apartenenþã ca în mulþimile matematice intersectate: am dinþi
de tablã / ºi un râs alcãtuit din pãmânturi rare / trãiesc de pe o
zi pe alta / Dumnezeu îmi pune perfuzii // sunt fericit ca un
tramvai în staþia abisalã / sunt în douã lumi în acelaºi timp
[s.n.] / trãiesc un paradox în care locuiesc furnici / nimeni nu

mai urcã, nimeni nu coboarã [scara lui Iacov bãgatã în revizie
– n.n.] / sfârºitul liniei a fost undeva pe aici / sfârºitul liniei
presupune mult nesfârºit etc. A nu se confunda însã cu noul
paradoxism al lui Florentin Smarandache (bazat pe autonegarea
scrisului) ori cu perspectivismul individual al sofiºtilor de altãdatã
(dus de un Trasimacos pânã la extremism utilitarist), cu care
legislatorul Regulilor despre nesfârºit nu are nimic comun.

Negaþiile lui Nicolae Opriºan nu se vor o contestaþie,
ci o strategie a evaziunii. Diagnosticul de poezie
„gnoseologicã” pus de metodica prefaþã a lui Lucian
Gruia rãmâne valabil, de fapt, doar în mãsura în care
vorbim de o cunoaºtere de tip apofatic, precum în
mistica ortodoxismului rãsãritean. În rest, atunci când
scrie „cine ºtie dacã avem timp sau nu”, sau nu mai
ºtiu nimic despre umilinþa rarã / a unui înger care,
fãrã aripi / nu se poate locui pânã la refuzul fiinþei
sale / sorbind beþia unor reguli despre nesfârºit // îþi
spun, poate ºi tu îþi spui, ºi el poate îºi spune / totul se
conjugã pânã la îngroparea de viu / e semn cã vei trãi
mereu înãuntrul cercului / desenând pe nisip cuvinte
obscure / pe care nu o sã le mai ºtim etc., poetul mai
degrabã face figurã de agnostic. Cert este cã demersul
sãu sapienþial nu duce deloc lipsã de originalitate. Oricât
ai scãrpina volumul de faþã, nu vei gãsi în paginile lui
nici urmã de academism, calapoade ºi modele scoase
de la naftalinã, afarã doar de unele vagi reflexe nichitiste
rãmase probabil din vremea când Grigore Hagiu saluta
elogios prezenþa lui Nicolae Opriºan în presa literarã
ºi în diverse antologii colective. E de-a dreptul uimitor
cã, dupã o lipsã de vizibilitate de vreo patru decenii
bune, acest discret condei (cel mai rezervat din câte
cunosc azi, editorial vorbind) are acum o asemenea
prospeþime, ca ºi cum stãpânul sãu absent s-a aflat de
fapt în tot acest rãstimp, vorba lui Mihai Antonescu,
„aici dintotdeauna”. Are deci dreptate poetul sã
decreteze poþi sã revii oricând în viaþã / ca orice nou
început – un distih la care „veºnic debutantul” Arghezi
s-ar fi grãbit astãzi cu siguranþã sã subscrie. Revenirea
în scenã a lui Nicolae Opriºan aprinde încã o stea pe
cerul literaturii actuale, pe care mulþi abia îl mai zãresc,

orbiþi de strãlucirea noului „star” de tinichea pe nume
Hypermarket, cu al sãu stupid prefix. Un candidat la bacalaureatul
din 2012, comentând Luceafãrul, explica savant: „Numele
Hyperion vine din alãturarea a douã cuvinte hyper ºi ion. Deci îl
chema Ion, dar era mai activ.”

Emil Lungeanu

Dincolo de aceste
douã coordonate
fundamentale care au
contribuit la
c o n s t r u i r e a
edificiului literar de
care beneficiem
astãzi, consider
i m p o r t a n t ã
s u b l i n i e r e a
aspectului de
autoinstruire ºi
completare în plan
spiritual ºi
intelectual ale

omului Istrati.
O imagine polisemanticã ni se dezvãluie în scrisoarea

lui Istrati cãtre Romain Rolland, din 20 august 1919, ºi
anume momentul întâlnirii cu viitorul sãu prieten Mihail
Mihailovici Kazanski. Întâlnirea din brutãria „prãpãditã,
murdarã ºi slinoasã” avea sã-i ofere mai târziu o prietenie
plinã de peripeþii, dar ºi o viaþã conturatã în spiritul
vagabondajului. Mihail avea sã fie cãlãuza unui spirit
care urma sã se trezeascã din amorþealã.

„Pe gulerul hainei sale, doi pãduchi se plimbau agale,
iar în mâini þinea o carte franþuzeascã.” Ce bizar! Ce
ciudatã imagine, incredibil de asemãnãtoare cu aceea
care urma sã se contureze. Panait Istrati, „hamalul
socialist din portul Brãilei”, nãscut ºi crescut într-o
societate mizerã, într-un spaþiu închis avea sã devinã
dezrãdãcinatul vagabond al lumii, purtãtor al treselor
intelectualitãþii franþuzeºti.

Pe tot parcursul vieþii sale, Panait Istrati a trãit sub

zodia revoltei interioare, din dorinþa de a se descoperi
pe deplin într-un orizont fãrã perspective. Om al
instinctului, considerã soarta parte integratã în inima
fiecãruia.

„Aºa e soarta mea. ªi soarta
e în inima noastrã. Suntem mari
sau mici sau mediocri, prin
inima noastrã, cãreia ne
supunem orbeºte. Ea ne duce
ºi la bine ºi la rãu. Unde mã va
duce a mea? Cine poate ºtii?
[...] Aº vrea sã fiu de folos
omenirii acesteia care suferã,
din vina ei, datoritã
egoismului ei. Dar gândul meu
se îneacã în propria mea
mizerie. Dar nu moare omul de
foame... Aº fi total nefericit
dacã, chiar dacã aº mânca
numai pui fripþi, aº fi nevoit sã
trãiesc cãlcându-mi pe suflet...”

Fãrã a cãlca pe drumul
compromisurilor flagrante,
Panait Istrati s-a înscris pe
tabelul concurenþilor ce pun
pariu cu viaþa.

Neacceptând destinul
comun celor de aceeaºi
condiþie socialã cu a lui, nu-ºi
refuzã nimic din ceea ce-i
pofteºte inima. Pentru el, fuga, sau mai bine zis
nestatornicia este rezultatul nemulþumirii pe care i-o oferã
spaþiul ºi clipa. Nonconformist, Panait Istrati nu este omul

pendulãrilor, al indeciziilor, ci omul care trãieºte
momentul indiferent de conjuncturã: „sunt zece zile de
când m-am întors la Paris ºi cu toate cã oamenii stimabili
nu contenesc sã mã felicite, (în urma apariþiei Chirei

Chiralina, n.a.) eu nu încetez ca
în fiecare zi, de câte zece ori, sã
urc pe o schelã de opt metri
pentru a spoi zidurile Liceului
St. Louis, din B-dul Saint-
Michel 44, totul pentru 32 de
franci ºi 50 centime, ºi asta fãrã
ca tovarãºii mei de lucru sã se
îndoiascã de dubla mea piele.”

De ce datorie moralã?
Deºi ar putea sã sune retoricã

întrebarea, sunt douã aspecte ale
acestei datorii morale, ca feþele
aceleiaºi monede. Primul aspect
este legat de nedreptatea
sãvârºitã voluntar de politic
asupra societãþii sugrumate,
alãturi de care ºi pentru care
Panait Istrati luptã dorindu-se a
fi ceasul deºteptãtor al masei
amorþite. Al doilea aspect este
datoria moralã faþã de „glasul de
la Villeneuve”, care l-a
impresionat pe Istrati „cu
accentul sãu deosebit: atunci
când ai ceva de spus ºi darul de

a exprima, renunþarea este o crimã, iar lenea o ruºine”.
„Aºa mi-a fost mie dat, sã mã întorc cu faþa cãtre toate

punctele cardinale. Dar nu din interes. Ci numai ca

Publicistica lui Panait Istrati
Între datorie moralã ºi sursã de existenþã

(continuare în pag. 12)

Gabriel Dragnea
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JUDECÃÞILE OAMENILOR ªI
JUDECÃÞILE LUI DUMNEZEU

Ion C. Stefan,

Domnul doctor
Gheorghe Bârlã este
consãteanul meu, al lui
Horia Bãdescu ºi al lui
Victor Gh. Stan, toþi trei din
Aref, intraþi demult în
Uniunea Scriitorilor
Români, dar ºi altor ºapte-
opt apropiaþi ai condeiului,
cu talent ºi stãruinþã, care
au publicat deja mai multe
cãrþi ºi despre al cãror viitor
ne putem exprima cu

optimism.
El nu este un profesionist al scrisului, deoarece a practicat, de-

a lungul vieþii sale active, pânã la cei peste ºaptezeci de ani de-
acum, o meserie mult mai folositoare oamenilor: aceea de a
vindeca trupurile de nãvala imprevizibilã a bolilor.

Dar iatã cã, într-un târziu, scrisul a devenit a doua sa vocaþie –
practicându-l cu talent ºi sensibilitate.

Abia de câþiva ani, îmi trimite, din când în când, câte o carte
nouã, uneori ediþia a doua, revãzutã, îmbunãtãþitã ºi mult
completatã, dupã experienþa acumulatã, între timp, dupã modelul
credinþei sale – deoarece am dedus cã s-a rãsfrânt acum într-un
fel luminos, de a se dãrui, asupra sufletelor oamenilor. El sperã
cã un suflet credincios ºi echilibrat are un efect binefãcãtor ºi
asupra trupului, ceea ce demonstreazã artistic ºi în povestirile
acestei a doua ediþii a cãrþii sale, ca un testament moral lãsat
urmaºilor, al credinþei sincere în Dumnezeu ºi al fidelitãþii faþã
de oameni.

Ca un om înþelept ºi prudent ce este, m-a testat mai întâi
telefonic, spunându-mi cã aceastã formã a fost completatã cu noi
povestiri semnificative, cu alte întâmplãri despre viaþã ºi moarte,
receptate în anii care au trecut de la prima apariþie a cãrþii sale,
perioadã în care, aflându-se la pensie, a avut mai mult timp sã se
dedice luminoasei îndeletniciri a scrisului. I-am rãspuns cã-i
aºtept solia cu bucurie ºi nerãbdare, cã am sã-i citesc (ºi recitesc)
povestirile de la prima pânã la ultima filã, fiindcã numai astfel
îmi voi da seama de progresul sufletului, al cãrui îndrumãtor s-
a ales el însuºi a fi.

E vorba de sufletele oamenilor în vârstã, care se apropie de
„trecerea dincolo”, cum inspirat numeºte el moartea, fiindcã un
om cu o mare credinþã în Dumnezeu nu se teme de moarte, ori
mãcar o priveºte ca pe o dreaptã judecatã a lui Dumnezeu, pentru
faptele sãvârºite pe pãmânt.

Fiindcã titlul cãrþii este Judecãþile oamenilor ºi judecãþile lui
Dumnezeu (Ed. Camparo, Bucureºti, 2011), autorul sugerând o
înþelegere nouã a realitãþii: cã judecãþile oamenilor nu se potrivesc

întotdeauna cu ale lui Dumnezeu, deoarece omul are o existenþã
limitatã, pe când Dumnezeu judecã la parametrii veºniciei, unde
sufletele noastre nu pot intra decât purificate, deºi, uneori, omul
credincios se strãduieºte sã le descifreze tainele din vreme,
pocãindu-se pentru greºelile anterioare.

Încrezãtor, deci, ºi împãcat dupã convorbirea cu mine, pe care,
probabil, mã credea un fel de port-drapel al scriitorilor arefeni,
mi-a expediat cartea, cu o foaie binecuvântatã în interior, fiindcã
printre rândurile ei presimþeam parcã un suflu sfânt, revãrsat
asupra cititorilor, bucuroºi cã suntem aºa: cu inimile curate ºi cu
sufletele credincioase.

Dar fila aceea, care-mi electrizase imaginaþia, nu era o scrisoare
obiºnuitã, aºa cum am crezut iniþial, ci fotocopia unui rãspuns, cu
antet ºi ºtampilã de la Patriarhia Românã, respectiv de la Cabinetul
Patriarhului.

Consãteanul meu, Gheorghe Bârlã, doctor de trupuri ºi de
suflete, trimisese volumul sãu acolo – ºi iatã ce rãspuns primise:
„Cabinetul Patriarhiei. Stimate domnule doctor Gheorghe Bârlã,
Confirmãm primirea la Reºedinþa Patriarhiei a volumului
Judecãþile oamenilor ºi judecãþile lui Dumnezeu, pe care aþi avut
amabilitatea de a-l dãrui Preafericitului Patriarh Daniel.
Preafericirea Sa a luat act cu bucurie de darul dumneavoastrã,
pentru care vã adreseazã mulþumiri, felicitãri ºi pãrinteascã
binecuvântare. Din încredinþarea Preafericitului Pãrinte Patriarh
Daniel, Consilier patriarhal coordonator…” (Urmeazã semnãtura
ºi ºtampila).

Am reprodus rãspunsul parþial cu mare bucurie, fiindcã mi se
pare un gest cu totul deosebit de preþuire a unui arefean scriitor,
care a primit astfel de cuvinte de laudã.

Povestirile din acest volum, mult îmbunãtãþite ca formã ºi
îmbogãþite ca numãr, meritã, într-adevãr, întreaga noastrã
admiraþie.

Prezentarea cãrþii este fãcutã de Aristide Buhoiu, sub un titlu
bine ales: Prefaþa unei speranþe, din care citez: „Judecãþile
oamenilor ºi judecãþile lui Dumnezeu sunt, de fapt, confesiuni
pe care doctorul Gheorghe Bârlã ni le face, dupã o viaþã trãitã
între triumf ºi deznãdejde, între bucurie ºi lacrimi, confesiuni
fãrã judecãþi ºi idei fixe, lãsându-ne ºansa de a medita la toate câte
sunt evocate în cartea sa”.

Pornind pe urmele acestui îndemn, mi-am reamintit sau mi-am
completat datele pe care voiam sã le prezint ºi cititorilor noºtri.
Doctorul Gheorghe Bârlã a profesat cu succes în Stroieºti ºi
Muºeteºti ºi în alte câteva localitãþi din împrejurimi, s-a bucurat
de o apreciere deosebitã pentru meritele sale profesionale ºi
bunãtatea sufleteascã, iar în ultimii ani activi, ca o recompensã a
acestor calitãþi, a fost transferat în municipiul Curtea de Argeº,

unde are ºi locuinþa stabilã ºi unde a lucrat pânã la pensionare.
Soþia sa a fost profesoarã de românã; au avut patru copii, dintre
care o fiicã, Graziela Bârlã, juristã ºi om de afaceri, a candidat,
într-o vreme, pentru funcþia de Preºedinte al þãrii, alãturi de Emil
Constantinescu ºi Ion Iliescu.

Deºi nu a fost cea victorioasã, simplul fapt cã a ajuns pânã la
aceastã culme competitivã constituia pentru noi, arefenii, un motiv
de mândrie. Sunt ºi înfrângeri care rãmân, în conºtiinþa oamenilor,
ca niºte victorii morale pentru totdeauna. Tot ea este aceea care se
ocupã de tipãrirea periodicã a cãrþilor tatãlui sãu, medicul scriitor.

În aceastã ediþie, povestirile lui Gheorghe Bârlã se apropie ºi
mai mult, pin alcãtuire ºi moralitate, de genul prozelor lui Gala
Galaction, Ion Agârbiceanu ºi Vasile Voiculescu. Fiecare lecturã
pare un îndrumar creºtin, cu un exemplu selectiv cã e bine sã fim
credincioºi, cinstiþi, harnici ºi modeºti – câteva dintre ele incluzând
ºi unele sintagme sau citate din textele religioase.

Sunt evocate amintiri din copilãrie, chipurile pãrinþilor, cu un
comportament pilduitor pentru copiii lor (Rãdãcini ale credinþei,
p. 13), ni se prezintã anii de la Liceul Mihai Viteazul, din Capitalã
ºi cei de studenþie la Medicinã (Fie, pentru tine, p. 57), ocuparea
unui post, dupã absolvire (În cãutare de parohie, p.72), momente
deosebite din activitatea de medic (Maria,  p.36 sau Din câþi
doctori, p. 196) precum ºi câteva lecturi în care ne îndeamnã sã
nu vorbim urât ºi sã nu blestemãm cele sfinte (Atenþie cum vorbim,
p. 36, Despre hulã, p. 38, Salutul cel de toate zilele, p. 127) ºi
altele.

Un loc important îl ocupã viaþa de familie (Uite, Doamne, ce
ar fi, p. 91 ) sau trimiterile directe la credinþã ºi bisericã (Cum
iartã Dumnezeu pãcatele, p. 68, Mã duc la Ierusalim, p. 86,
Despre sfânta cruce, p. 96), astfel de texte înmulþindu-se la cea
de a doua ediþie.

În finalul cãrþii, În loc de postfaþã, autorul ne lãmureºte pe
deplin asupra dorinþei sale de a-i îndemna pe cititori sã urmeze ºi
sã respecte sfaturile unui bãtrân doctor credincios, care nu vin
din partea unui preot, ci a unui mirean, deoarece: „Ele constituie
un îndemn pentru oricine crede în El, sã caute ºi sã descopere cã
Domnul este un pãrinte desãvârºit, cã oricât de pãcãtos ar fi
cineva, când îl cautã ºi îl cheamã. El este gata totdeauna sã-l ajute
sã-i rãspundã la rugãminte” (p. 199).

Volumul Judecãþile oamenilor ºi judecãþile lui Dumnezeu este
scris cu talent ºi înþelepciune, cu o mare dragoste faþã de oameni.
În cea de a doua ediþie, insistenþa de a relua ºi completa câteva cãi
de bazã ale credinþei, conduita unui om model ºi moral dovedesc
stãruinþa autorului asupra unei tematici centrale ºi actuale, mereu
mai bogatã – o carte pentru minte ºi suflet.

SUD

Ce vie-i, Doamne, amintirea sãrutului febril-peltic
Pe care l-am trãit în Piaþa Statuilor, frumoasã Vic!

Spre nord veniseºi dimineaþa, tãiasem ploile spre est
Împovãraþi de nerãbdare precum vapoarele de lest!

Convins cã nicio veºnicie n-o sã-mi ajungã sã te-ador,
Am stat alãturi toatã ziua, te-am aspirat prin orice por!

Bãtut de gândul cã-i posibil norocu-n soartã sã-l includ,
Mã-ntorc spre asfinþitul roºu în vreme ce cobori spre sud!

NARD

Iubire,-i ora trei ºi plouã ºi mã gândesc sã nu mai plec:
De ce-aº fugi de lângã tine sã-mi trag destinul la edec.

Asearã þi-am vorbit de tine, acum îþi povestesc de noi:
În ploaie vãd un semn cã-i musai sã fim ºi astãzi amândoi.

Îmi place mult sã cred cã ploaia aceasta ai iscat-o tu:
Iubirea de-þi pãtrunde-n suflet sã nu-i spui niciodatã: nu!

Iubire,-i ora trei ºi plouã ºi-n ploaie pentru tine ard:
Deschide geamurile casei ºi vei simþi miros de nard!

FOC

ªtiind cã-mi vei aduce iarãºi poeme noi în orice zi,
Te-aºtept cum micul Proust pe frunte sãrutul Tantei Léonie.

ªtiind cã mi-a fost scris sã aflu o dragoste cum alta nu-i,
Te-aºtept cum Blaga, la Viena, îºi aºtepta aleasa lui.

ªtiind c-o sã-mi descânþi de moarte cu rouã din potir de mac,
Te-aºtept cum ºi-aºtepta rusoaica locotenentul Ragaiac.

ªtiind cã doar o datã-n soartã mi-i dat un astfel de noroc,
Te-aºtept cum întru mistuire celestã doar un semn de foc!

Ion Rosioru,
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POEM LA TÂMPLA CERULUI

Ca într-un joc
de strãlucire þi se împlu
copilãreºti-þi ochi;
de soare plini albi trandafiri ºi roºi ºi galbeni
în miez de noapte nevãzuþi de nime
nebãnuite trepte suie, suie
la tâmpla cerului s-aprinzã
neastâmpãratul, nebunescul foc.
Pãrelnic briza lor catifelatã
Tresare sub sãrutul bobilor de rouã.
Sã fie duh? Sã fie altã rozã?

Roºi trandafiri ºi albi ºi galbeni
noianuri de parfumuri îþi colindã
cu paºi molatici fiinþa-þi
ºi laºi sã dãinuie în suflet adieri
fãrã de azi, fãrã de ieri.
Sã curmi izvorul unde ielele
ºi-au tãinuit petale albe, galbene sau roºi?
Sã fie zvon de joc? Sã fie chiot
sau pãtimaºul înflorit de roze?

ªi ca-ntr-un joc, ce mi-l arunci drept nadã,
în plasa lui
sã fereci necuprinsul
în chip de rozã îþi destãinui chipul
ºi chiot de luminã ochii tãi
aruncã peste-adâncul urmelor de lut.
Albi trandafiri ºi roºi ºi galbeni
prinºi în al horelor vitralii
cu aromite buze îmi alintã
trudita zbuciumare-a clipei.
Sã fie doar o plãsmuire? Sã fie doar
zãnatec vântul sau dulce-amarul începutul
al nopþilor cu înfloriri de roze?
(ianuarie-martie 2009, Bolintin Vale)

POEM CUMINTE
Lui, cel plecat

E primãvarã, cum nu vezi iubito?
mi-au înflorit umerii de-atâta dor
ºi-n ruguri frunze moarte ard mocninde
aprinse de o mânã harnicã în zori.

E primãvarã, tu nu vrei sã ºtii
cum inimi noi bat iar în crânguri
ºi-ncet pe câmpuri creºte glasul ierbii
ºi lin lumina creºte-n crengi ºi-n fluturi.

E primãvarã, ochii-mi vãd cum, tu
plecatã peste timpuri,
surâzi ºi-mi înfloreºti în gânduri
pe rând cireºii ºi gutuii ºi aluni.

E primãvarã ºi-s plecat departe
tãcerile se coc pe rând
mi-au înflorit de dorul tãu nebun
poemele ºi te aºtept cuminte
la porþile mirificei lumini.
(martie 2013, Bolintin Vale)

DACÃ UNEORI

Te deºiri încet ca un fum
cum o aripã dansândã între stele celeste
ca un nor albastru gândul de tine
risipeºte aroma verii ce vine, ce trece.

Se îngrãmãdesc în cãpiþe galbene spicele-i
în mine gustul tãu de grâu copt
se adunã, se dospeºte chemarea
toamnei ºi-ncet macii rãscopþi
sãrutã uitarea, uitarea de sine.

Dacã uneori mai plouã cu tei
ºi-mi place sã cred cã n-am uitat
e pentru ca în serile lungi, cu greieri bolunzi
te aºtept
te aºtept în burgu-mi tãcut ºi secret.
(iulie 2013, Stradella)

CU OCHII DE CLEªTAR

Atât de aproape. Atât de departe...
cu pasul de ape cãlcând peste ape
Fluida fãptura a zeului râu
Mã prinde în mreje la ceasu-mi târziu.

Doar umbre de ceaþã ºi vântul sprinþar
Avid mã-mpresoarã cu braþe de jar
Azuria-mi fantasmã pe þãrm rãtãcind
un vis ce se-apride pre altul strigând.

Un val care vine – un altul ce pleacã
Tragând dupã sine ºuvoiul de apã
În inima-mi frântã alin picurând
Balsamul uitãrii din marea de timp.

Cu pasul pe ape, cu ochi de cleºtar
Mã cheama râul sub bolþi de smarald.

ROIURI DE CUVINTE

În zori poetul a tãcut pentru
totdeauna, pentru totdeauna
mâna lui s-a oprit
ºi paginile albe au plâns
cu foºnetul pãdurii strâns în ele.
Roiuri cuvintele s-au învolburat
au strigat, au urlat
durerea de el, depãrtarea de buzele lui
ce le rostea rotund, egale toate
surori întru carnea poemului.

A tãcut poetul, dar nu a tãcut
ultimul sãu cânt rãstignit
întru chemarea iubitei sale muze
ºi nu atãcut versul sãu adunat
cu trudã la lumina
lunii, la înflorirea cireºilor,
la creºterea cuvântului.

Pentru totdeauna mâna lui tremurândã
s-a oprit implorând încã o datã
graþia Ta
ºi drept a privit lumina ce-i viscolea
în juru-i
ºi drept lumina el a privit.

Mâna poetului s-a oprit în zori
nicidecum ostenitã de semãnatul cuvintelor.
(februarie 2013, Stradella)

VRÃJITA LUMINÃ

Atât de departe. Atât de aproape...
vrãjita-i luminã la praguri de ape.

Sunt râuri de paseri deasupra de râu
un freamãt de inimi stârnit în târziu
Sunt stelele coapte aprinse pe rând
în larma de ramuri miºcate de vânt.

Sunt zile ºi nopþi rãstignite-n apus
un cer de neliniºti – întrebãri ce m-au nins
Sunt visuri ºi visuri ºi sete ºi zbor
un tumult ce vine din dorul de dor.

Atât de departe. Atât de aproape.
Pasul mã poartã la praguri de apã,
Gândul mi-alintã tãcerea sihastrã,
Speranþa mã cheamã cu umbra albastrã.

Alexandra Firitã,
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Mihaela Oancea

Alexandru Ghitã (Sasa), ,

Deºi nu a publicat decât în revistele Amurg Sentimental ºi Armonii Culturale ºi a fost prezent în
antologiile Ostroave de luminã ºi Animascopii (Editura Amurg sentimental, Bucureºti), poetul ºi prietenul
Alexandru Ghiþã (Saºa – nãscut la 2 ianuarie 1955) are o sete nestãvilitã de cuvânt, de nou, de frumos,
îngrijindu-ºi muzele ºi hrãnindu-le cu lecturi autentice, clasice, care fac parte din panoplia vastã a valorilor
mai mult sau mai puþin uitate de generaþia tânãrã, în plinã formare intelectualã: Baudelaire, Edgar Allan
Poe, Marin Sorescu, Georg Trakl, Balzac, ªtefan Augustin Doinaº, Rimbaud etc.

Poezia lui nu este una uºor digerabilã ºi simplu analizabilã. Versurile însele, construite cu migalã din
materialele pãstrate în vechile depozite ale clasicului universal, împrumutã o lume ºi reclãdeºte o alta cu o
experienþã scriitoriceascã aproape neîmpãrtãºitã iubitorilor de poezie; din  dragoste faþã de cuvânt, dincolo
de pragul sufletului mereu cu uºile deschise, cautã în orice umbrã sau colþ întunecat lumina cãlãuzitoare
spre adevãratele valori ºi sentimente, trimiþându-ne prin rezultatul scrierii sale la deosebitele opere ale
înaintaºilor, necontestate ºi incontestabile. (Gabriel Dragnea)

ALCÃTUIRE

De trebuinþã mi-s acestea, toate:
Surâsul, ºoapta, chiar privirea-þi crudã
Cu ele nalþ – atât cât mintea-mi poate –
Sãlaº sã-ºi afle inima zãludã.

Iar, dintre ele fiecare-n parte
Îmi e de preþ (s-ar nãrui întregul
de l-aº schimba c-un alt ºi ziduri sparte
aº încropi) De-aceea ochiu-mi legu-l

De tot ce-alcãtuieºte-a ta fãpturã –
Nu-mi pasã cât ºi cum i se nãzare
Vreunui cusurgiu, când vreo mãsurã
Mai strâmbã îl stârneºte din lucrare

Sã þi-l închin trufaºã-mi ceri Cuvântul

Iar bietei inimi sã-i închid mormântul.

FESTIN
Duminica prãzii

Duminicã pierdutã sub zãpezi
Cu þipete de corb înfricoºate
ªi-n casa tristã-a unei sterpe-amiezi
Cu spaime vechi þâºnind de sub lãcate

Brusc: amintirea vie-a unor iezi
Când umede-i priviri nevinovate
Reproºul mut dat lamei fulgerate
Ca pe-un cuþit în inimã-l pãstrezi

ªuvoiul cald al sângelui pãtând
Memoria zãpezii te-nfioarã
Nu, n-ai fost tu, dar simþi sub mâini plãpând
Cã se mai zbate-un pui de cãprioarã

Nu, n-ai fost tu, dar simþi în tine-arzând
Pãcatul ucigaº de-odinioarã
Cum din ai tãi ca un blestem coboarã
Zãpezi înfricoºate-nsângerând...

Duminicã pierdutã sub zãpezi
Cu spaime vechi ºi strãmoºeºti pãcate,
Iar la festinul alor tãi, doi iezi
Cu sângele þâºnind peste bucate.

Nu, n-a fost mâna ta, dar sub ninsori
Peste zãpezi ce ning dumnezeieºte
De-atunci îþi pare ea ºi te-nfiori
De moarte – fãrã noimã – cã loveºte.

Nãscutã la Bucureºti, pe 27 ianuarie 1980, publicã mai întâi în revista Paºi pe nisip (revista liceului pe
care l-a urmat –  ªcoala Normalã Elena Cuza).

Absolventã a Facultãþii de Litere, Universitatea din Bucureºti (specializãrile limbã ºi literaturã românã,
respectiv etnologie ºi folclor).

Profesor de limba ºi literatura românã la Colegiul Naþional Victor Babeº (2003-2008), timp în care este
coordonator al revistei Muguri.

Debutul literar în revista Armonii culturale (Adjud, 6 august 2013), urmat de alte apariþii: Basarabia
literarã, Boema, Armonii culturale, Climate literare, Regatul cuvântului, Dãruiri literare, Singur, Orizonturi
literare, Nomen Artis, România literarã, Onyx (Dublin), Constelaþii diamantine.

Articole despre poezia Mihaelei Oancea au fost gãzduite de publicaþiile: Atheneum (2.09.2013), Dor
de dor (1.09.2013), Confluenþe literare (1.09.2013), Agenda valorilor actuale (nr. 6/sep. 2013).

Este membrã a cenaclului literar Noduri ºi semne.
A publicat pe portalul www.literaturacopii.ro condus de scriitorul Petre Crãciun: Nicodim ºi zmeul care

furase veselia, Ce ne învaþã rândunica?, Cãmara amintirii sau periplu prin buzunarele timpului, Castelul
din vis.

CARDINALUL
RAÞIUNE TORTUREAZÃ...

Viitorul sparge coaja fragil-a prezentului
În cazna-i eternã de a se-ntoarce-n trecut
ªi a-l îngurgita nesãþios –
Uroboros hulpav!
Traseu plictisitor!
Raþiunea decide blazatã
Sã-i injecteze pe-ascuns
Bromura de pancuroniu
Ce-l imobilizeazã.
Prizonier în propriu-i trup,
Timpul retrãieºte
Chinul lui Giordano Bruno pe rug,
Sufletu-i se contorsionezã,
Spaima-i nemãsuratã,
Îndurã ºi-aºteaptã...
Raþiunea-l va salva ca pe Galilei?
Dar nu, Cardinalul e neînduplecat!
Clorura de potasiu
Inima i-o prinde-n menghinã
ªi-l þintuieºte-n clipã.
Degeaba-i totul...

Cardinalul Raþiune,
La rându-i,
Capituleazã-n gând trufaº!
Timpul va reveni mereu
La eterna particulã subatomicã
Din care naºte VIAÞA!

ARMONIA CONTRARIILOR

Un clarobscur liliachiu mânjit cu mangal
Înrãmeazã impozant infinitul,
În vreme ce Armonia ºi Entropia îºi dau mâna deasupra hârtiei
Ce-ºi aºteaptã rândurile – fosile sãpate-adânc în timp.
Târziul întârzie sã calce lasciv,
În ritm de sarabandã,
Pe vertebre, pe timpane, pe plãmâni...
Îþi ofer-un rãgaz de a coase
Cu albatroºi spintecaþi fisura realitãþii,
Un rãgaz de a crede cã eºti nemuritor..
Moartea-i înscrisã-n celulele noastre!
Existã forme de rezistenþã! Sã alungãm târziul din noi!
Tic-tac! Orologiul destrãmãrii þese felii de fiinþã...
,,Sã-i stricãm mecanismul!”– propune perfid osul.

,,Sã-i zãdãrnicim planul!” – chicoteºte mefistofelic retina.
Ei... ºi dac-am putea faustian sã-i poruncim clipei
Sã stea în loc, oare ce-am schimba?
Cum poþi opri moartea când te-ai nãscut cu ea?

INCERTITUDINE

Ochii pustii, pãtaþi de îndoieli,
Stau pironiþi spre cerul cobalt,
Acolo unde trãiesc vise racordate perfuziilor pietrificate
ªi se zdrobesc pulverizând imunde interogaþii,
Dar ºi rãspunsuri încrustate în magma de vulcan…
Disoluþie a coerenþei amniotice,
Condamnare tacitã la inexistenþã -
Surâde agonic timpul prãfuit,
Rãtãcit într-o vitrinã odioasã -
Necropolã duratã-n sideral...
Privirea scruteazã întinderea tãcutã ºi bolnavã,
Urmãreºte inertã cum firea
Pãtrunde cu scalpelul în cavitãþi jilave
Resuscitând timpul ce-ncepe
A toca…
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Ion Haines,

Nestor Ignat s-a nãscut la 2 martie 1918 în Iaºi.
Este fiul Luciei (n. Filotti) ºi al lui Dimitrie Ignat,
avocat, om de afaceri, funcþionar. A urmat ºcoala
elementarã la Ploieºti ºi Bucureºti, apoi Liceul Spiru
Haret ºi Facultatea de Filosofie ºi Litere, Universitatea
Bucureºti, luându-ºi licenþa în filosofie (1941).

Funcþionar al Academiei Române, Serviciul
Publicaþii (1941).

Între 1941 ºi 1945, în armatã, ªcoala de ofiþeri de
transmisiuni, ofiþer în Regimentul 1 Transmisiuni,
Bucureºti. Veteran de rãzboi.

Lucreazã în presã ca redactor ºi în diferite funcþii
de conducere la Scânteia, Era Socialistã (1945-1969).

Preºedinte al Uniunii Ziariºtilor (1958-1976),
preºedinte al Comisiei profesionale a Organizaþiei
Internaþionale a Ziariºtilor, pânã în 1981.

Profesor la Facultatea de Filosofie, Universitatea
Bucureºti (1948-1950). Profesor ºi decan al Facultãþii
de Ziaristicã (1969-1981).

Ca scriitor, a debutat cu poezii în Jurnalul Literar
al lui G. Cãlinescu, în 1939. În 1943, publicã versuri
în Vremea. În 1946, apare volumul Poezii, cu desenele
autorului.

Poetul Nestor Ignat e ºi un grafician care
„înfãþiºeazã o întreagã lume cuprinsã de delir” (Geo
Bogza). Expoziþii la Biblioteca Pedagogicã Naþionalã
(1996 ºi 2004) ºi la Galeria Dialog, de la Primãria
Sectorului 2 (în februarie-martie 2011).

A colaborat la revistele Viaþa Româneascã,
Diplomat Club, Anotimpuri Literare ºi la alte publicaþii
din þarã ºi strãinãtate.

Emisiuni la Radio ºi TV (TVRM) despre avangarda
literarã din România, despre oameni de culturã pe care
i-a cunoscut, interviuri.

Pe lângã activitatea ziaristicã ºi poezie, Nestor Ignat
s-a manifestat ºi în alte domenii, precum critica de
artã, prin volumele Prin templele muralismului
Mexican (Editura Meridiane, 1968), Pictori muraliºti
mexicani (Editura Meridiane, 1972), volumele
memorialistice de cãlãtorie Din albumul unui cãlãtor
(Editura Sport-Turism, 1980) ºi de teoria presei:
Trãsãturile specifice ale mesajului presei, Salonic,1984,
studiul Alice Voinescu, lucrãri ºi idei filosofice în
volumul Alice Voinescu, Kant ºi ºcoala de la Marburg,
traducere ºi note de Nestor Ignat (Editura Cartea
Româneascã, 1999), colaborare la cartea  Nae Ionescu,
Tratat de metafizicã  (Editura Roza Vânturilor, 1999).

Ion Haineº (I.H.): Stimate domnule Nestor Ignat,
iatã, aþi împlinit venerabila vârstã de 95 de ani. Aþi
traversat aproape un secol de viaþã, aþi parcurs
evenimente dramatice, la care nu aþi fost doar
spectator.

Cum priviþi, dupã 23 de ani de democraþie, propria
viaþã ºi activitate?

Nestor Ignat (N.I.): În 1945, când am fost
desconcentrat, ºi mai înainte, când luasem legãtura cu
Partidul Comunist aflat în ilegalitate, m-am gândit cã
ceea ce fãcusem anterior, în rezistenþa antihitleristã,
aº putea continua în ziaristicã. La Scânteia, unde am
stat douãzeci de ani, m-am trezit avansat, dar nu mã
atrãgeau munca organizatoricã ºi nici posturile de
conducere. Mi-am îndeplinit îndatoririle gazetãreºti
mai ales pe plan cultural, chiar ºi atunci când am
început sã am rezerve ºi obiecþii.

I.H.: În perioada 1945-1969, aþi fost redactor ºi
redactor-ºef adjunct la „Scânteia” ºi „Era
Socialistã”. Cum apreciaþi activitatea dvs la aceste
publicaþii?

N.I.: Nu am fost un „dublu”, cu fundul în douã
luntrii, cum se spune. Lucrurile negative la care m-
am referit în diverse articole ºi interviuri, apãrute în
aceste decenii, deºi au avut un caracter colectiv ºi
internaþional, cum se ºtie, cu rãdãcini politice, desigur,
eu le-am resimþit ca un pãcat personal ºi multã vreme
n-am mai scris pe teme culturale. De altfel, acelaºi
scop l-am urmãrit ºi în activitatea mea peste hotare,
ca preºedinte al Comisiei profesionale a Organizaþiei
Internaþionale a Ziariºtilor, dedicatã adesea, mai mult
manevrelor politice.

I.H.: Ca profesor de teoria presei la Facultatea de
Ziaristicã, cum apreciaþi activitatea dvs în acest
domeniu?

N.I.: În cursul meu de teorie a presei, ca, de altfel,
în activitatea întregii facultãþi, m-am strãduit sã le
orientez dupã cele mai noi ºi solide concepþii ºi metode,
îndeosebi, dupã cele din universitãþile apusene, de care
am luat cunoºtinþã nu numai din cãrþi de specialitate,
ci, uneori, chiar la faþa locului, în cele douã Americi,
în Franþa, Germania Federalã, Italia. Am încercat, într-
o formã originalã, corespunzãtoare necesitãþilor
studiului ºi practicii jurnaliºtilor noºtri, un fel de
Esteticã, o disciplinã interdisciplinarã, consacratã
structurilor ºi funcþiilor comunicãrii prin mass-media,
adicã, în general, un ajutor activitãþii jurnalistice.
Desigur, în practicã, totul depinde de aptitudinile
fiecãruia, de talent. La un simpozion internaþional,
organizat la Salonic, în 1984, am prezentat cursul într-
o formã mai concentratã, în limba francezã. Apreciat
pozitiv de presa greacã, cursul s-a tipãrit în aceeaºi
formã, dar în românã, într-un ºir de numere din revista
Presa noastrã. A apãrut în fruntea volumului editat în
Grecia cu întreg simpozionul. Nu e greu de constatat
cã într-o epocã în care cultul „personalitãþii”
dictatorului era înfloritor, am publicat texte care nici
mãcar nu-l pomeneau.

I.H.: Aþi debutat în presã, în 1939, cu poezie. Cum
s-a produs trecerea la ziaristica propriu-zisã, care a
devenit o preocupare permanentã a activitãþii dvs?

N.I.: Ce a însemnat poezia pentru mine? Sã zicem,
o pasiune. Am scris poezie ºi când mi s-a spus direct
cã „nu e momentul potrivit”, scriu ºi acum. N-am
publicat fiindcã poeziile mele nu erau potrivite
perioadei ºi le-am lãsat sã aºtepte. Trecerea la ziaristicã
s-a produs pentru cã mi se pãrea cã am o uºurinþã mai
mare la ceea ce se chema compoziþie. În liceu, am luat
un premiu I pe þarã, acordat la un concurs organizat
de Liga Naþiunilor.

I.H.: În 1996, aþi publicat volumul „Poezii”, cu
desenele autorului, iar în 2011 aþi avut o expoziþie
personalã de graficã la Galeria „Dialog”din

Bucureºti, elogiatã de criticã. De când dateazã
pasiunea dvs pentru desen ºi cum s-a manifestat ea
de-a lungul timpului? Mai pregãtiþi ceva?

N.I.: Pasiunea pentru desen este foarte veche, are
peste ºaptezeci de ani. Mi-a plãcut întotdeauna sã
mâzgãlesc. La pensionare, în 1981, m-am retras treptat
din viaþa publicã ºi am continuat vechile mele
preocupãri, desenele, poezia, filosofia. Grafica este,
de fapt, domeniul cãruia m-am dedicat în ultimele
decenii. Dupã un accident, în care mi-am fracturat
mâna dreaptã, mi-am revenit treptat, ajutat de un bun
terapeut. La ora actualã, am lucrat cu mâna recuperatã
zeci de desene pe care abia aºtept sã le expun. I.H.:
Prin câteva volume de criticã de artã, aþi demonstrat
un gust estetic sigur ºi o expresie stilisticã aleasã. De
ce, în toate aceste domenii, aþi pãstrat o anumitã
discreþie ºi nu aþi ieºit mai devreme „la rampã”, cum
se spune?

N.I.: De ce n-am ieºit la rampã? Fiindcã mã simt
bine la locul meu, care va fi fiind el, ºi nu râvnesc la
luminile rampei ºi la aplauzele publicului. Asta e!
Convins de alþii, am acceptat însã ieºirea în public,
fiindcã orice mesaj se adreseazã cuiva. Altfel, devine
un fel de perversiune, cum am mai spus.

I.H.: Aþi fost contemporan cu autorii avangardei
interbelice, Victor Brauner, Jules Perahim º.a., în
domeniul artelor plastice, sau cu scriitorii avangardei,
care au fãcut ºcoalã în Europa. În ce relaþii aþi fost cu
ei? Ce scriitori ºi artiºti aþi cunoscut ºi cum v-au
marcat existenþa? Ce amintiri aveþi despre ei?

N.I.: Desigur, am cunoscut pe unii din avangarda
interbelicã. Am fost prieten cu Geo Bogza, Eugen

Jebeleanu, Ghiþã Dinu (Stephan Roll), A. Baranga ºi
în relaþii cu Dolfi Trost, Saºa Panã ºi alþii. Mai toþi
erau mai vârstnici decât mine. Pe Jules Perahim l-am
cunoscut personal, ca ºi pe Ligia Macovei, Cik
Damadian, Lena Constante ºi alþii. Toþi m-au încurajat.
Dintre scriitori ºi gânditori, m-au format, prin operele
lor, G. Cãlinesu ºi Constantin Noica. Le port o adâncã
recunoºtinþã. Aº mai aminti pe Tudor Vianu ºi, în
general, pe profesorii de la Facultatea de Filosofie:
Rãdulescu-Motru, P.P. Negulescu, Nae Ionescu,
Mircea Eliade, Mircea Florian, gânditoarea ºi
profesoara Alice Voinescu. De altfel, ocupaþia mea în
presã m-a pus în legãturã cu foarte mulþi. Mai
apropiaþi, citez doar dintre cei duºi, ca G. Ivaºcu,
Maria Banuº, Dan Deºliu, Ion Biberi, Mihai Beniuc,
alþii mai în vârstã, ca Mihail Sadoveanu, Camil
Petrescu, Tudor Arghezi, Gala Galaction. Mihai ªora
ºi Ion Frunzeti mi-au fost colegi de facultate. Dintre
cei de peste hotare, Jorge Amado, Asturias, David
Alfaro Siqueiros, Ileana Marcoulesco (SUA) ºi alþii.
Cum m-au influenþat? E greu de spus. Nu sunt un
postavangardist, nici un fel de sintezã a curentelor
moderniste. Poate expresionist.

I.H.: Ca ziarist ºi profesor de teoria presei, ce
sfaturi le-aþi da tinerilor jurnaliºti din perspectiva
îndelungatei dvs experienþe gazetãreºti?

N.I.: Sfaturi? Nu dau sfaturi nimãnui. Dacã
sfaturile sunt bune, se uitã. ªi dacã s-au dovedit rele,
te trezeºti cu reproºuri din cine ºtie ce. Mã bucur cã
presa actualã, cu toate exagerãrile ei de tip comercial
ºi alunecarea uneori spre presa de scandal, este, totuºi,
o activitate jurnalisticã realã ºi nu un soi de buletin de
familie, cum ajunsese la urmã, din pãcate, cea de
dinainte. O felicit cã scormoneºte, când scormoneºte
lucruri serioase, ºi informeazã asupra unor evenimente
rãmase în umbrã altãdatã. Îi urez sã ajungã la nivelul
presei din alte þãri, iar tinerilor de azi, pe care îi cunosc
prea puþin, succese adevãrate, într-o profesiune grea,
care, ca sã-l parafrazez pe I.L. Caragiale, se întâmplã
uneori „sã lase pete”.

NESTOR IGNAT – 95 de ani
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SCÂNTEIA

Constanþa CRUDU

MISTERUL STATUII DE LA COTROCENI

Corneliu STATE

Întâmplarea. Într-o zi de august 2013, un consãtean,
Costel Bobilicã (zis, la origini, Hruºciov, ajuns, în mod
natural, Hârºov) relata cu ironie despre un vãr al lui,
Costel N., cã þine la poartã de câteva zeci de ani o statuie.

Povestitorul nu era tocmai credibil ºi, lucru straniu,
nimeni nu mai pomenise vreodatã de ea.

Confirmarea. Peste câteva zile, alt vãr al celor doi,
Gheorghe Neagu (Georgicã, care ºtie tot ce miºcã-n þara
asta!), vine cu amãnunte. Bustul respectiv, susþine el, a
ajuns la Bolintin acum aproximativ 30 de ani, în timpul
retaurãrilor de la Palatul
Cotroceni, când actualul posesor
era angajat, ca mulþi alþi
bolintineni de altfel, la Trustul
de Construcþii „Carpaþi”. Cu
acel prilej, fiindcã oricine îºi
putea procura materiale de
construcþii de la demolãrile
masive de atunci, a adus ºi el un
camion de cãrãmidã de presã
provenitã din gardul ce
împrejmuia parcul, ce fusese ºi
el dãrâmat, printre care a fost
ascunsã statuia, care, oricum,
trebuia sã disparã, ca tot ce
amintea de monarhie ºi dusã la
Bolintin sau aiurea. Cãrãmida a
fost curãþatã de nea ªtefan, fost
forjor, tatãl lui Costel N., cu un
satâr din foaie de arc, dar ea încã aºteaptã sã devinã utilã.
În curtea familiei i s-a gãsit totuºi o întrebuinþare: s-au
înãlþat doi pereþi ºi jumãtate ai unei mici construcþii de
deasupra unei pivniþe, apoi lucrarea a stagnat. Cãrãmizile
aºteaptã.

Mulþi ºoferi transportau în epoca respectivã aceste
materiale valoroase, de calitate, ºi le vindeau în zonele
limitrofe Bucureºtilor, în special în localitãþile cu acces
dinspre cartierul Militari. Foarte mulþi spoitori
bolintineni au achiziþionat de la aceºtia camioane întregi
ºi primele lor case mai solide s-au ridicat din cãrãmizile
„istorice” de la demolãri. Legal sau nu, toatã lumea
închidea ochii. Este perioada în care ºi familia N. a fãcut

deosebita achiziþie.
Investigaþii. Într-o dupã amiazã toridã am ajuns pe str.

Agricultori din Bolintin Vale, unde locuieºte Costel N.,
omul care a „salvat” bustul ºi o parte din piedestalul pe
care era aºezat. Surprizã!!! Statuia era acolo, nebãgatã
în seamã. Din curte, unde fusese rãsturnatã iniþial ºi
ascunsã vederii, nea ªtefan o scosese la poartã; intuind,
poate, cã altul îi era locul. În urmã cu vreo zece ani, încã
se afla în poziþie verticalã, una fireascã, desigur. Între
timp, la intrarea în curtea respectivã, a ajuns, incapabilã
sã se opunã, în poziþie culcat. Este ºi motivul pentru
care poate trece uºor neobservatã de un trecãtor
preocupat de ale lui. Nefiind o stradã deosebit de
circulatã, acaparatã treptat de spoitori, e de presupus ºi
cã nici nu prea avea cine sã o observe. ªi aºa,
ceea ce la început pãrea un obiect bizar pentru
ei, a cãzut în banalitate.

Între timp, obiectul a ajuns motiv de disputã
între soþia cetãþeanului ºi vecinii spoitori (sau
cu ce s-or mai ocupând ei acum) care îºi gãsesc
loc de odihnã ºi taifas tocmai aºezaþi pe
„monument”, pe care Stela (proprietãreasa) îl
stropeºte din când în când cu câte o gãleatã de
apã spre a-i îndepãrta pe nepoftiþii gãlãgioºi (nu
din alt motiv mai nobil).

Mãrturisirea. Întâmplãtor, Costel N. se aflã
încã acasã, gata sã plece
la o „lucrare” în aceeaºi
zonã a Bolintinului.
Destul de grãbit, acceptã
sã dea câteva detalii ºi ne
permite sã fotografiem
statuia. Cu o memorie de invidiat,
îºi aminteºte perfect locul unde
era amplasatã la Cotroceni ºi de
unde a desprins-o: la intrarea în
Palat dinspre strada Dr. Lister.
Imaginea lui Carol al II-lea (crede
el), fãcea parte dintr-un ansamblu
statuar alãturi de cea a lui Al.I.
Cuza ºi a lui Ferdinand. Susþine
cã a lucrat la Ansamblul
Cotroceni, ca angajat al Trustului
„Carpaþi”, peste zece ani, de la
demararea primelor lucrãri de

restaurare, pânã la finalizarea gardului, în 1987, dupã
care s-au mutat la un alt ºantier, cel de la Institutul de
Agronomie.

Prezentare. Statuia este de mici dimensiuni (130 de
cm înãlþime), cu o bazã pãtratã de circa 50/50 cm.
Postamentul are o înãlþime de 40 de cm, iar statuia
propriu-zisã 90. În afara capului, care este finisat prin
ºlefuire, celelate zone sunt finisate prin lovituri de
ciocan (buceardare). Piatra pare a fi calcar. Elementele
feþei sunt parþial distruse, fapt ce împiedicã ºi el
identificarea personajului pe care îl reprezintã. Sã nu
uitãm cã statuia a fost dãrâmatã cu buldozerul, târãtã
într-o grãmadã de alte resturi de cãrãmizi, moloz ºi beton,

cã a fost încãrcatã fãrã nici un fel de protecþie într-un
camion ºi basculatã, împreunã cu cãrãmida, în curte la
nea ªtefan, tatãl lui Costel N. Apoi, dupã separarea
cãrãmizilor, a fost scoasã din curte prin rostogolire cu
ajutorul unor rãngi ºi dusã lângã gard, afarã, unde zace
de mai bine de 35 de ani cu funcþia de loc de aºezat.

Epilog. Ctitorie a domnitorului ªerban Cantacuzino
(1678-1688), Ansamblul Cotroceni, în incinta cãruia
fiinþeazã Muzeul Naþional Cotroceni din anul 1991, are
o istorie captivantã. Reºedinþã de varã a domnitorului
Alex.I. Cuza (1862), a fost atribuit apoi principelui Carol
I, în 1866, care a locuit aici, împreunã cu regina Elisabeta,
pânã în 1888. Revine prinþului Ferdinand ºi soþiei sale

Maria, care a locuit aici pânã la moarte, în 1938. Regele
Carol al II-lea, fiul reginei Maria, a folosit ºi el temporar
Palatul Cotroceni ca reºedinþã.

Vechile ziduri, martore ale unor evenimente capitale
pentru istoria României moderne, între 1949 ºi 1976 vor
gãzdui Palatul Pionierilor. Datoritã utilizãrii inadecvate
ºi a altor factori (cutremurele din 10 noiembrie 1940 ºi 4
martie 1977, bombardamentele din 4 aprilie 1944),
clãdirea ajunge într-o stare avansatã de degradare. De
aceea se va organiza aici un ºantier de restaurare care îºi
demareazã lucrãrile la 27 decembrie 1977. Coordonate
de arhitectul Nicolae Vlãdescu, lucrãrile se finalizeazã
în 1987. Într-adevãr, pe acest ºantier al Institutului de
proiectare ºi execuþie „Carpaþi” au lucrat zidarii, ºefii de
echipã ºi meºterii cei mai buni din Bolintin ºi satele
învecinate, printre care se numãrau: Marinicã Rãducu,
Lazãr Pârvãnescu, Ionel ºi Costel Bojog, Marian Ceauºu
(Vasile Olteanu), Alexandru Grigore ºi încã mulþi alþii.

Post scriptum. Proprietarul actual al casei, respectiv
cel care a plãtit transportul, Costel N. ºi familia, înþelegând
abia acum cã deþin ceva ce stârneºte interesul, au devenit
refractari soluþiei de cedare a statuii. Iniþial au cerut 10000
de lei (100 de milioane!!!), însã acum spun cã o vor
pãstra pentru fiul lor. Oare ce soartã îi mai rezervã
viitorul?

Regina Maria ºi regele Ferdinand I

Generaþiile „Epocii de aur”, din perioada
comunismului, adicã noi cei trecuþi de vârsta a doua, nu
am uitat vestitul cotidian Scânteia, organ al Comitetului
Central al PCR.

De ce aduc în discuþie acest ziar? El, ziarul, a fãcut
parte din viaþa noastrã. Nu gândiþi cã sunt un nostalgic,
dar, într-o searã la TV, o personalitate politicã a anilor
interbelici, încã în viaþã, dupã ce a trecut prin închisorile
comuniste, amintea de ziarul Scânteia într-un mod
„nostalgic”. Acest lucru m-a fãcut sã-mi reamintesc
copilãria „fericitã”, petrecutã în perioada anilor 1950-
1965. Ziarul Scânteia nu lipsea din casa omului. Poate
nu avea carne, zahãr, pâine, dar Scânteia era pe masã.
Scânteia a fost gândit ºi folosit ca principalul organ de
propagandã comunistã  mass-media. Nu pot fi uitate
fotografiile din ziar cu grupuri de þãrani ºi muncitori
ascultând în liniºte ºi cu „interes”, cum un tovarãº,
probabil propagandistul grupei, le citea articolul de fond.

Ziarul ajunsese sã fie tipãrit în format de la 4 pagini
la început, la peste 20-30 pagini în perioada ceauºistã.

Dar, nu despre acest lucru am vrut sã scriu, ci despre
faptul cã ziarul Scânteia era un ziar multifuncþional. ªi
revin la acel personaj politic, care arãta cã a trecut de la
feþe de masã din „damasc”, înainte de anul 1947, la ziarul
Scânteia pe masã, dupã eliberarea din închisoare. Cine a

trãit perioada, îºi aduce aminte cum mama schimba
zilnic „faþa de masã”, ziarul Scânteia. În Scânteia ne
împachetam dimineaþa, bunãtatea de pâine neagrã cu
marmeladã pentru la ºcoalã. În Scânteia se împachetau
cele cumpãrate la cooperativa din sat, în Scânteia fãcutã

pungã, sau cornet, cumpãram roºii din piaþã. Scânteia
punea mama în geamuri, vara, sã nu intre soarele. Din
ziar îºi fãceau zidarii coif, sã se apere de soare vara,
Scânteia întâlneai pe rafturi în cãmarã. Cel mai bine spãla
geamurile ziarul Scânteia. Se duceau femeile la
croitoreasã sã-ºi coasã un capod, când îl primeau, era
împachetat în Scânteia.

Muncitorul în fabricã primea ziarul prin abonament,
puþini erau cei care îl cumpãrau de la chioºc. Muncitorul,
la masa de prânz, întindea pe bancul de lucru ziarul, pe
care punea sfertul de pâine, suta de salam, de 2 lei brânzã,
ºi o roºie, vara. Când pleca acasã învelea pâinea cumpãratã
în ziarul Scânteia. Þãranul nostru, pãrinþii ºi bunicii
noºtrii fumau mahoarcã învelitã în hîrtiuþe din ziarul
Scânteia. Bunicul avea un ciot de coasã ruptã, cu care
toca mãrunt foile de tutun alese de pe ºir, apoi lua o foiþã
de ziar, din teancul pregãtit mai înainte, ºi rãsucea o
þigaretã, apoi lipea foiþa „natural”, cu limba ºi salivã.

Sunteþi de acord cã ziarul Scânteia era
multifuncþional. Era sã uit, mai avea o utilitate foarte
necesarã ºi rãspânditã – era strãmoºul hârtiei igienice la
români. Nu era WC sau closet în care sã nu gãseºti, înfipte
într-un cui bucãþi – 20/20 cm, din ziarul Scânteia.

Am dreptate?

Palatul Cotroceni (în Bucureºtiul vechi)
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Dimitrie  Bolintineanu
Vasile GRIGORESCU

Despre Dimitrie Bolintineanu s-a scris mult ºi s-a vorbit încã
ºi mai mult. A fost prins multã vreme în programa de învãþãmânt,
i s-au dedicat ºi încã i se mai dedicã festivaluri, simpozioane,
conferinþe; strãzi ºi instituþii îi poartã numele. An de an Bolintinul
îi cinsteºte memoria ºi ni-l reaminteºte ca fiu al sãu.

În vremea din urmã, tot mai des, se ridicã voci care susþin cã s-
a exagerat. În ºcoalã nu se mai studiazã, decât la nivel universitar.

Dimitrie Bolintineanu pare cã a încetat a fi perceput drept unul
dintre creatorii de prim rang al naþiei române.

Ei bine, în mod uimitor, Dimitrie din Bolintin, cu modestia ºi
mãrinimia cunoscute, dã dreptate ambelor opinii.

Privit prin prisma creaþiei literare, i-am putea înþelege pe cei
care afirmã cã lui Dimitrie Bolintineanu i-a trecut vremea. Opera
sa are slãbiciuni evidente, recunoscute încã din timpul vieþii chiar
de cãtre el însuºi. Totuºi, prin decizia de a nu-l studia în ºcoalã se
întoarce spatele unei întregi epoci a literaturii române.
Bolintineanu nu a ieºit din tiparul timpului sãu: nici Grigore
Alexandrescu, nici Elide, nici chiar Alecsandri nu sunt departe
de el. Cu nuanþe, desigur, care nu sunt în favoarea consãteanului
nostru.

Câteva explicaþii se pot da pentru aceste scãderi literare.
Mai întâi cã Dimitrie Bolintineanu îºi câºtiga existenþa prin

scris. El nu avea un venit sigur, un capital, o avere, precum
Alecsandri, Ghica, Rosetti, Eliade ºi alþii. ªi nici nu avea talentul
de a cere al lui Alexandrescu. Pentru aceasta a scris mult, enorm
de mult, mai mult decât oricare dintre contemporanii sãi. A rãspuns
cererilor venite din partea prietenilor, care aveau gazete, pentru a
le da ceva, orice, pentru publicare. Am putea numi literatura lui
Bolintineanu – literaturã de jurnal, o literaturã grãbitã.

Apoi, Bolintineanu a scris pe gustul epocii. Aceasta era moda
pe atunci, acestea erau scrierile ce plãceau ºi fãceau vânzare.
Bolintineanu însuºi spune: Scriu pentru ca sã aibã mahalaua ce
sã citeascã. Nu era vremea scrierilor sofisticate, filozofice. Nu
venise vremea pentru un Baudellaire român.

Totuºi într-o privinþã trebuie sã-i recunoaºtem un mare merit
lui Bolintineanu. Desigur, creaþia lui a fost influenþatã ºi nu
puþin de Lamartine, Chenier sau Goethe, dar nu se poate spune
cã i-a copiat, aºa cum au fãcut-o Alecsandri sau Gr. Alexandrescu,
la care se regãsesc versuri ºi fraze întregi din Lamartine.
Bolintineanu numai s-a inspirat, nu a plagiat.

O altã explicaþie asupra scãderilor literare, care se poate
rãsfrânge asupra tuturor literaþilor noºtri de pe atunci, este datã
de studiile aproximative pe care le fãcuserã. Învãþaserã destul de
temeinic puþinul ce se preda în þarã. De la Paris însã, unde au
mers majoritatea, nu se vor întoarce cu diplome, nu vor susþine
examene de atestare a pregãtirii. Studenþii români asistau la
cursurile anumitor profesori, care îi interesau, fãrã sã
aprofundeze, fãrã sã susþinã examene, fãrã a urmãri o carierã
conform cutumei. Se pregãteau pentru viaþã. ªi Bolintineanu a
fost unul dintre cei mai „leneºi”.

Cam acestea ar fi motivele pentru care Bolintineanu ar putea fi
perceput drept un „creator minor”. Ar trebui sã vedem de ce
meritã totuºi sã-i fie pãstratã vie amintirea.

Am spus cã Dimitrie Bolintineanu a scris foarte mult. Ca sã ne
facem o idee, în rãstimp de numai 26 de ani, între 1844, anul
debutului, pânã în 1870, momentul accentuãrii bolii, Bolintineanu
a compus cel puþin 213 poezii ºi poeme proprii ºi traduceri, 11
lucrãri în prozã, o piesã de teatru, 163 de articole în diverse
periodice, a publicat 52 de volume, cãrora se adaugã sute de
scrisori ºi acte oficiale, pe care, contrar altor colegi de politicã, ºi
le concepea ºi scria singur. Un exemplu îl avem prin documentul
oficial prezentat în paginile revistei de faþã. Or, dacã pentru opera

literarã lucrurile sunt destul de clare, pentru jurnalistica lui
Bolintineanu nu putem avea decât cuvinte de laudã. Articolele
lui au avut un cuvânt greu în epocã ºi multe sunt de mare
actualitate ºi astãzi. Dimitrie Bolintineanu a fost pãrintele a douã
dintre cele mai importante publicaþii româneºti, recunoscute prin
fermitatea ºi justeþea opiniilor: Poporul Suveran, ziarul revoluþiei
de la 1848 ºi Dâmboviþa, ziarul modernizãrii României din
preajma domniei lui Cuza. Poporul Suveran a fost publicaþia ce
a urmat neabãtut principiile Revoluþiei, fapt perceput cu claritate
în epocã ºi recunoscut de posteritate.

„Fiindcã dorim ca urmãtorul articol, dat în Popolul Suveran
sã ia o mai mare publicitate în þarã, îl reproducem ºi noi
întocmai:

Sturdza ºi gazetele din Bucureºti

Ministerul din Moldova dupã un ordin de la mai înalta
autoritate, decretã: ca nici o gazetã Româneascã sã nu intre în
Moldova, afarã de Vestitorul Românesc, a cãrui veche reputaþie
îi dã dreptul încã a trece frontiera cu mâinile în ºolduri. Cãtre
acestea Popolul Suveran, Pruncul Român, Constituþionalul,
încã pãtrunserã înuntru Moldaviei ºi spuserã fraþilor noºtri de
acolo, cã fraþii lor de aici sunt liberi. Ministerul însã supãrat pe
gazetele noastre, dete ordin a pune mâna pe dânsele ºi le puserã
la oprealã ca pe niºte vagabonzi sau oameni fãrã pasporturi.
De aci le scoase, zice un corespondent al nostru, le judecarã ºi
le osândi în chipul urmãtor:

Popolul Suveran sã fie ars în mijlocul pieþii, iar þãrâna lui sã
se risipeascã în vânt, pentru cã a cutezat sã arate drepturile
poporului ºi sã vorbeascã în contra Domnului de acolo.

Constituþionalul sã se batã cu nuele, ca sã se sature de

constituþie.
Pruncul Român, pentru cã a zis cã trebue Moldova a se uni

cu Þara Româneascã, sã fie mâncat în piaþã de cãtre abonaþii
lui de acolo.

Poporul fu ars, Constituþionalul bãtut, însã când se adunarã
abonaþii Pruncului Român ca sã mãnânce Pruncu, judecãtorii
îl ertarã, pentru cuvinte de nevârstnicie.” (Vestitorul Românesc,
nr. 57, p. 3(227), 31 iulie 1848)

Cârcotaºii ar putea opina cã Zaharia Carcalechi îi era totuºi
rudã prin alianþã lui Dimitrie Bolintineanu ºi cã sub rândurile de
mai sus s-ar putea recunoaºte
însuºi pana poetului, aceeaºi care
scria sprinþarele versuri:

Dar mai târziu ingrata îmi
scrise una datã:

„Mi se urâse foarte la þarã
unde-am stat.

Muream de neastâmpãr ca sã
mai fac odatã,

Pe cal cãlãtorie cum tu m-ai
învãþat.

Dar calul tãu murise... Dar
iatã cã îmi vine

Un cavaler ºi-mi zice: Ce cal
voinic am eu.

M-am dus cu el îndatã, precum
m-am dus cu tine.

Dar fã ºi tu ca mine... Adio,
dragul meu!”

Dimitrie Bolintineanu a fost un
rar exemplu de onestitate. Nu se
pomenise în þara asta, ºi nu s-a
pomenit nici dupã aceea, ca un
fost ministru, mare om de stat, care a avut pâinea ºi cuþitul pe
mâna sa, sã moarã în asemenea condiþii de sãrãcie. La internarea
în spitalul Pantelimon, în ajunul morþii, fiºa consemna: Dimitrie
Bolintineanu, fost ministru, intrat fãrã haine. Înmormântarea ºi
pomenile au cãzut în sarcina familiei de la Bolintin. ªi aceasta
pentru cã Bolintineanu a respins orice încercare de mituire, orice
încercare de influenþare a opiniilor sale, orice abdicare de la
principii, indiferent din partea cui a venit: din partea rudelor, a
bisericii ºi chiar a lui Vodã Cuza al cãrui principal colaborator ºi
sfetnic a fost.

Însã adevãrata mãreþie a lui ni se dezvãluie atunci când ne
aplecãm asupra persoanei publice. Dimitrie Bolintineanu a fost
unul dintre creatorii României moderne, de aºezat, fãrã teama de
a greºi, alãturi de un Brãtianu, Cuza, Kogãlniceanu sau Carol
Întâiul.

A fost glasul cel mai ferm al Revoluþiei de la 1848, fapt pentru
care va suferi, timp de nouã ani, exilul. La întoarcere, se implicã
activ ºi decisiv în politicã ºi viaþa socialã.

Dupã alegerea lui Cuza, este numit imediat Efor al Spitalelor
Civile, un fel de Ministru al Sãnãtãþii, însã cu mult mai multe
resurse pe mânã: moºii, prãvãlii, acareturi ºi desigur, spitale.
Rãmâne pe acest post numai o lunã pentru cã este numit, din

partea Principatelor, în Comisia Europeanã a Dunãrii, un fel de
comisar european de astãzi. În februarie 1861 demisioneazã.

Pentru douã luni, între mai ºi iulie 1861, este Ministru de
Externe, pentru ca din octombrie 1863 ºi pânã în iulie 1864 sã
deþinã funcþia de Ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice. În
acest ministeriat realizãrile avute par sã fie mai presus de puterile
unui simplu om. Spicuim dintre ele pe cele mai importante: a
înfiinþat peste 1000 de ºcoli sãteºti, a înfiinþat ªcoala de Arte
Frumoase, a înfiinþat prima Facultate de Litere, în 1863, la
Bucureºti, a înfiinþat apoi Universitatea din Bucureºti (1864), a
organizat prima expoziþie naþionalã de picturã de la noi (ian 1864).
Cele mai importante legi ale domniei lui Cuza se leagã de
Bolintineanu. Ele au fost elaborate în timpul mandatului sãu de
ministru, chiar dacã unele au fost promulgate ulterior. Aºadar
Dimitrie Bolintineanu a avut un rol determinant în elaborarea
Legii secularizãrii averilor mãnãstireºti, a Legii Instrucþiunii
publice, a Legii agrare (împroprietãrirea) ºi a Legii electorale.
Scrisoarea studenþimii române publicatã în momentul demisiei
din minister a marelui om de stat Dimitrie Bolintineanu este
elocventã pentru excursul nostru:

Junimea studioasã te-a iubit ca poet, te-a adorat ca ministru
al Instrucþiunii Publice. Ca poet i-ai înflãcãrat sentimentele
nobile. Ca ministru ai fãcut-o sã creazã cã Junimea studioasã
nu mai e dispreþuitã.

Cari dintre junii studenþi nu a tresãrit de bucurie vãzându-te
numit la ministerul Instrucþiunii Publice? Cari dintre junii
studenþi nu avurã speranþa vã Dv. veþi ridica Instrucþiunea la
înãlþimea meritatã? Ei nu se amãgeau în speranþele lor. Ministru
al Instrucþiunei, fuseºi pãrintele ei! Organizarea fãcutã de Dv.
Instrucþiei, adãugirea gimnazielor, înfiinþarea ªcoalei Normale,
atât de necesarie, vorbesc cu destulã elocinþã despre amoarea

ce aveþi de Instrucþiune. Subscriºii studenþi îºi îndeplinesc o
datorie aducându-vã mulþumirile lor cele mai respectuoase pentru
dorinþa ce aþi avut, pe când vã aflaþi ministru, de a înãlþa
Instrucþiunea.

Dar toate aceste nu sunt puse încã în fapt, sã sperãm cã
actualul Domn Ministru va termina cele proiectate de Dv.

Dar de ce vã retraserãþi mai-nainte de a vã termina opera?
Cel puþin de ce nu vã vedem membru al consiliului superior, ca
sã scim cã n-am perdut încã pe pãrintele studenþilor!

Dar de ce retragerea Dv. de la ministerul Instrucþiunii Publice

produse întristare în junii studenþi? Fiindcã junimea studioasã
de astãzi ºi cea viitoare considerã pe Dimitrie Bolintineanu de
amicul ºcoalelor. (Dâmboviþa, an VI, nr. 34, 29 iulie 1864, p.
134)

Este evident cã toate aceste realizãri nu i se datoreazã numai
lui, cum tot la fel de evident este faptul cã rolul sãu a fost unul
determinant. În „misia” ridicãrii þãrii, Bolintineanu s-a implicat
cu trupul ºi sufletul. Demisiile din „fruntea bucatelor”, puse de
unii pe seama unei „oboseli psihice”, reflectau dezamãgirea în
faþa atitudinii cu care tratau responsabilitãþile conducerii statului
vechii camarazi de luptã. Poate cel mai tare aveau sã-l contrarieze
„apucãturile” omului în care cel mai mult crezuse – Cuza: afemeiat
ºi care s-a înconjurat repede de o „camarilã” interesatã de
parvenire ºi de contractele cu statul. Aºa cã Bolintineanu s-a dat
la o parte mai înainte de a împlini 40 de ani (!), murind apoi în
niºte condiþii de mizerie de neconceput pentru vreun ministru
român de atunci încoace. Sã ne mirãm atunci cã o contribuþie
covârºitoare la înãlþarea monumentului sãu de la Bolintinul din
Vale o va avea Casa Regalã ºi nu foºtii parteneri de politicã pe
care atât îi criticase ºi cãrora le dãduse un exemplu
„înspãimântãtor” de verticalitate pânã în zilele noastre?!
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Lacrimile unei biserici
PPPPPAAAAATRIMONIUTRIMONIUTRIMONIUTRIMONIUTRIMONIU

Luminiþa CORNEA

Motto:
Am durat ºi am îndurat, sperând. I.D. Sârbu

Am trecut Dunãrea. Fluviu care desparte þãri, popoare.
Desparte ºi fraþi, ca atâtea alte ape. Sunt în Serbia. Multe
am tot auzit despre românii din Valea Timocului. Oricât
de multe auzi despre cineva sau ceva, nu-þi dai seama de
situaþia realã decât dacã vezi cu ochii tãi. Acum sunt la
românii din Valea Timocului sârbesc. Plecãciune Astrei
din Iaºi! Sunt în regiunea Timoc – Serbia, ca participantã
la Simpozionul Internaþional „Românii din afara
graniþelor þãrii”, organizat de Astra „Mihail
Kogãlniceanu” din Iaºi.

Vizitã de documentare la mânãstirea Lãpuºnea. Dupã-
amiaza. Mã bucur. Îmi plac
mânãstirile. Mi se pare programul
foarte ... zgârcit. Doar o jumãtate
de orã la Lãpuºnea! La mânãstiri
se cuvine sã stai mai mult. Sã te
reculegi în bisericã. Sã afli istoria
locului. Sã simþi atmosfera
duhovniceascã. În sfârºit,
programul este încãrcat. Bine cã
vom vedea Lãpuºnea, chiar dacã
vom sta puþin.

Plecãm din Bor – fost oraº minier.
Dealurile pe care le vedem în
împrejurimi sunt golaºe, de culoare
gri. Da, gri, fãrã niciun fel de
vegetaþie. Ciudat pentru noi care
venim de la dealuri ºi munþi
împãduriþi, plini de vegetaþie, unde verdele – în bogate
nuanþe – îþi încântã privirea.

Autocarul opreºte la intrarea într-un drum lateral.
Suntem rugaþi sã coborâm. Vom avea de mers pe jos cam
douãzeci de minute. Drum de þarã. Vreme frumoasã. Nu
prea cald. E totuºi octombrie. Plecãm grupuri-grupuri.
Câþiva dintre noi rãmân la autocar. I-a speriat mersul pe
jos? Suntem conduºi de Pãrintele ªtefan, originar din
România, cãsãtorit cu o româncã din Timoc.

Dupã zece minute de mers, crezând cã ne apropiem,
întreb în ce parte sã mã uit ca sã vãd mânãstirea. Mã
aºteptam sã vãd, ca la noi, în Þarã, turnurile bisericii
mânãstirii. Mi se rãspunde cã mai avem puþin de mers.
Drum greu de þarã, în multe locuri, noroi, trebuie sã

ocolim. Grupurile în mers, la distanþe mai mari sau mai
mici. De-o parte ºi de alta a drumului, plante mari,
buruieni, printre care recunosc ºi coada-
ºoricelului. Toate înnegrite. Mi se spune cã
din cauza brumei. Totuºi, negrul acesta atât
de accentuat ... n-o fi ºi poluarea de la minele
de cupru? Îi mulþumesc în gând lui
Dumnezeu cã locuiesc pe meleaguri curate.

Coborâm, urcãm. La un moment dat vedem
grupul din faþã cã o ia peste câmp, lãsând
drumul de þarã. Cineva mã atenþioneazã sã
privesc în stânga, peste câmp, în jos, între
copaci la o margine de pãdure. Se vede turnul
... Privesc. Da, vãd ... turnul. De fapt, ruinele

unui turn. Auzim lãtrãturi puternice
de câini din direcþia ... turnului. Îi
latrã desigur pe primii dintre noi, care
probabil au ajuns.

Pãrintele ªtefan ne spune cã ei,
preoþii români (aflaþi în subordinea
Bisericii Ortodoxe Române) au þinut
o slujbã, anul trecut, între ruinele
bisericii. Dupã puþin timp, au aflat cã
reprezentanþi ai Bisericii Sârbe au pus o uºã cu
lacãt la intrarea în interiorul ruinelor bisericii.

Ajungem ºi noi. Ruine! Doamne, ce vinã are
biserica aflatã aproape de hotarul dintre douã
state? Ruinele unei biserici care, se vede, a fost
odinioarã impunãtoare. Zidurile par solide.
Deodatã... Cum se poate?! De necrezut! Picuri
de ploaie. Plouã? Doamna Areta întreabã dacã

avem umbrele... Nu e nevoie de umbrele. Doar picãturi
de ploaie. Lacrimi ale cerului sau lacrimile bisericii în
ruine? Mã uit în sus. Senin. Doar câþiva nori sunt
deasupra ruinelor, dar albi, frumoºi, nu de ploaie.

Lacrimi! Plânge biserica! Plânsul ruinelor mã
întristeazã. Cum sã nu-l întristeze pe orice creºtin?

Mã uit la uºa nouã din lemn masiv îmbrãcatã pe laterale
în fier. Lacãt – nu ºtiu de ce mã sperie. Se uitã ºi ceilalþi
din grup. Uºa ferecatã ne îndurereazã mai mult. Nu putem
vedea ruinele din interior. Poate pereþii interiori mai
pãstreazã vreo urmã de picturã. Poate e vreo urmã din
tabloul votiv, al ctitorului... Radu cel Mare, domnitor al
Þãrii Româneºti de la începutul secolului al XVI-lea.
Rãsunã în sufletul meu glasul voievodului din ziua

sfinþirii ctitoriei sale Lãpuºnea... Ce impunãtor era! Câtã
mulþime! Oameni îmbrãcaþi de sãrbãtoare.

Oare voievodul Radu, acolo
unde se aflã acum, se gândeºte
la ctitoriile sale? De dincolo ºi
de dincoace de Dunãre?
Lãpuºnea aflatã dincolo de
luciul de apã al Dunãrii!
Lãpuºnea construitã nu departe
de locul unde Carpaþii se
întâlnesc cu Balcanii!

De ce, Doamne, încerci
credinþa ºi iubirea oamenilor?
Iubirea aproapelui! Suntem o
fãrâmã de pulbere în faþa Ta.

Dãruieºte-ne, Doamne, iubire
ca sã nu gândim rãu despre
aproapele nostru! Sã nu-l
acuzãm! Nu, nu este nepãsarea
noastrã. Dar neputinþa? Da,
neputinþa de a acþiona pe
meleaguri unde vieþuiesc

românii din zorii naºterii lor, însã nu se simt la ei acasã.
Biserica ta, Doamne a plâns în faþa noastrã! Ne-ai arãtat

cã plânge. Îºi plânge trecerea? Sigur nu-ºi plânge trecutul.
Dacã ar putea, între zidurile ei, la sfintele slujbe, ºi-ar
pomeni, întru vecie, ctitorul. Dar cum sã-l pomeneascã
când este ferecatã?

Biserica Lãpuºnea

În drum spre Lãpuºnea

În faþa porþilor ferecate
ale Lãpuºnei

Mãrturii ale trecutului
Dimitrie Bolintineanu a fost un caz atipic în lumea

politicii româneºti nu numai prin verticalitatea
principiilor ci ºi prin faptul cã pe timpul cât a exercitat
funcþii publice a avut obiceiul de a elabora ºi chiar scrie
singur corespondenþa ºi actele oficiale. Documentul
prezentat mai jos este edificator pentru implicarea
personalã a bolintineanului în bunul mers al þãrii. El
face parte din contextul mai larg al Secularizãrii averilor
mãnãstireºti când, pentru a se proteja de orice „accident”
se cerea inventarierea atentã a bunurilor deþinute, cele
mai preþioase odoare ºi documente urmând a fi strânse la
m-rea Cotroceni, pentru Þara Româneascã ºi la Golia,
pentru Moldova.

Îngrijorarea ºi iritarea ministrului Bolintineanu erau
întemeiate, astãzi cunoscându-se cã atunci au fost scoase
ilegal din þarã, cãtre Muntele Athos numai, peste 20.000
de documente aparþinãtoare mãnãstirilor româneºti. ªi
acum se aflã acolo, þinute – cu intenþie ºi cu pasivitatea
greu de înþeles a autoritãþilor religioase ºi politice române
– încã departe de ochii românului iubitor de cultura
neamului sãu.

Documentul de faþã a fãcut parte din Arhiva
Mitropolitului Antonie Plãmãdealã ºi ne-a fost donat de
cãtre domnul Mihai Plãmãdealã, fratele înaltului ierarh,
fapt pentru care îi mulþumim pe aceastã cale ºi în numele
cititorilor noºtri.

Bucuresci, Anul 1864, Luna Iulie 11.
(Primitã Iuliu 16, No 27)

Principatele Unite Române
Ministerul Cultelor ºi Instrucþiunei Publice
Secþiunea Biuroul, No 22332.

Cuvioase Pãrinte

Încã de la 19 Mart. 1863 s-a dat ordinul No 8013 ca
se trimitteþi Ministeriului ua listã detaliatã de toate
proprietãþile, moºii, vii, prãvãlii etc, în care se se arrate
anume termenul inchiriareai etc, ºi pânã asta-zi nu  s-a
primit neci unu respunsu; Ve invit darã, Cuvioase
Pãrinte, ca pre datã se indepliniþi sus-citatul ordin fiind
urgent necessari Ministeriului.

Primiþi incredinþiarea consideraþiuni melle.
Ministru D. Bolintineanu

Capul Secþiuni (Cioflec) [dupã semnãturã].

Cuviosului Superior all Schitului Ghighiu din
Prahova.
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ªtiri proaspete de la Senat

conºtiinþa mea sã nu-mi spunã vreodatã cã aº fi refuzat, de-a
lungul vieþii mele, sã-mi plec urechea  spre orice glas de deznãdejde
ar fi venit ºi din orice direcþie l-ar fi adus vântul. E inutil sã adaog
cã la mine conºtiinþa e inima. Adicã ceva cald. Poate prea cald.”

Fie cã acest strigãt de deznãdejde se regãseºte în articole de
esenþã politicã sau economico-socialã, în evocãri, figura centralã
rãmâne omul. Omul, destinatar, colecþionar fãrã voie al tuturor
nedreptãþilor care se rãsfrâng asupra lui.

Iar el, Istrati, cu conºtiinþa febrilã, asemeni inimii lui s-a dedicat
scrisului sperând cu o naivitate dezarmantã în „ceva mai bun,
mai omenesc”. Cãci „nu e oare mai demn, mai sãnãtos sufleteºte,
sã lupþi pentru un drept, decât sã pleci capul în faþa tâlharului
atotputernic ieºit din urna electoralã, dându-i astfel sã înþeleagã
cã dreptul tãu la viaþã ar fi discutabil?”

Una din condiþiile de cãpetenie pentru ca arta sã aibã putere
moralizatoare ºi educatoare... este moralitatea artistului însuºi,
înãlþimea moralã, intelectualã, idealã la care a ajuns el, spunea
C.D. Gherea.

Nu putem sã afirmãm noi care este gradul intelectual al
scriitorului, cum nu putem, de altfel, sã ºtim mãsura moralitãþii
lui. Dar, ºtim cã a dat opere care, „în negura vremii” se vor vedea
alãturi de creaþiile definitorii ale marilor scriitori români. Tind sã
cred cã nu doar câþiva, printre care mã numãr, cred în existenþa
peste veacuri a operei istratiene. Cu cât deschid mai multe porþi
ale cãrþilor scrise de el, cu cât pãtrund mai mult în tainele creaþiei
lui, cu atât descopãr – spre surprinderea mea – parfumul limbii
române în straie frantuzeºti.

Dacã nu s-a apucat mai devreme de scris, motivul este, probabil,
chiar cel afirmat în reflecþiile sale „din orele de singurãtate”:
teama de mediocritate. Dar, iatã cã vine perioada anului 1932, an
care va ocupa un loc semnificativ în monografiile despre viaþa ºi
opera istratianã, prin conferinþa Artele ºi umanitatea de azi, cu
care Panait Istrati organizase un turneu la Viena ºi apoi în oraºele
din Germania.

Propunându-ºi o „confruntare sub semnul romantismului, a
artei ºi a secolului sãu”, prin Artele ºi umanitatea de azi se
contura ideea conform cãreia „viaþa spuiritualã, cu nenumãratele
ei feþe este aceea care ne dominã existenþa. De la idolatria cea mai
stupidã, pânã la credinþele cele mai înalte, totul este spirit între
oameni; aceastã viaþã spiritualã e aceea care pluteºte izolatã, pe
deasupra timpului, în ciuda nãruirii atâtor civilizaþii”.

Revista francezã La Liberte avea sã aprecieze discursul acestei
conferinþe, publicând la 9 august 1932 un comentariu cu titlul
„Cuvinte amare ºi juste”, în care afirma cã tema abordatã este „o
palmã datã epocii noastre, care ne învioreazã obrazul”. O altã
publicaþie, L‘echo d‘Oran (7 august 1932) reþine din mesajul lui
Panait Istrati cã „arta nu trebuie sã slujeascã, în principal, decât
luptei pentru eradicarea suferinþelor din lume. Ea nu-i un scop, ci
un mijloc”.

„N-aº putea explica de ce totdeauna am conceput frumuseþile
ca niºte divinitãþi menite sã facã pe om mai bun, sã civilizeze
lumea. De asemenea, niciodatã n-a sãlãºluit în cugetul meu ideea
de artã pentru artã sau artã pentru nimic”, spunea la un moment
dat Istrati. Mergând pe ideea cã arta este cea care clãdeºte moral
prin metode cultural-educative, Panait Istrati, cu aparatul sãu
critic, nu poate sã nu facã referire la capitularea „artelor ºi artiºtilor,
deveniþi instrumentele în mâinile dictatorilor din epocã, în
schimbul unei cât mai confortabile stãri materiale”.

În cuprinsul acestui manifest de credinþã Panait Istrati scoate
în evidenþã „arta pentru nimic” schiþând sumar, dar concis ºi
adevãrat imaginea creatorilor ei împãrþiþi în douã mari categorii,
„artistul turnului de fildeº” ºi „artistul revoluþionar”: „Ceea ce îi
deosebeºte e sufletul, adicã inima lor. Artistul revoluþionar nu
poate înãlþa imnuri frumuseþii în mijlocul unei omeniri slute. El
este deopotrivã de sensibil faþã de nedreptate sau frumos, cetãþean
al lumii, frate al celor asupriþi ºi, în aceeaºi mãsurã, artist. Artistul
revoluþionar are, pe deasupra, simþul responsabilitãþii, la care-l
obligã morala talentului ºi a inteligenþei”.

Pentru a sublinia ºi mai intens rolul creatorului desãvârºit ºi
dezinteresat de laudele care l-ar putea „mâhni peste mãsurã”,
Panait Istrati, în eseul-manifest Ceva mai bun, mai omenesc are
o concepþie statornicã ºi viguroasã conform cãreia „când religiile
se nãruie ºi când toate doctrinele sociale se dovedesc
neputincioase, singur artistul, preot al frumosului etern, mai poate
reclama dreptul la direcþia moralã a umanitãþii”. ªi, cum o direcþie
moralã adevãratã se poate trasa doar cu ajutorul artei adevãrate,
lui Panait Istrati nu-i rãmânea decât speranþa în izbânda artei
„care cuprinde mai multã dragoste, mai multã puritate ºi
sinceritate”, ea fiind „singura care nu ne înºealã niciodatã”.

(Din volumul în lucru, Publicistica lui Panait Istrati - Un
jurnalist nedreptãþit)

(urmare din pagina 4)

Publicistica lui Panait Istrati
Între datorie moralã ºi

sursã de existenþã
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La 22 martie (stil
vechi) guvernul
junimist condus de
Theodor Rosetti îºi
depune demisia în faþa
Regelui. Momentul
marca accentuarea
neînþelegerilor dintre
diferitele grupãri
conservatoare. Carol I
v-a aºtepta totuºi pânã
la 26 martie ca sã
aprobe acestã demisie,
însãrcinând apoi pe
Lascãr Catargiu cu
formarea noului
guvern, care va
depune jurãmântul la

29 martie. Lascãr Catargiu va rãmâne la conducerea
guvernului doar pânã pe 5 noiembrie, datã la care demite
în urma refuzului insistentei cereri a regelui de a dizolva
Parlamentul.

Scrisoarea de mai jos este expediatã din vâltoarea
acestor evenimente de cãtre senatorul Ion (Iancu)
Bolintineanu, chiar de pe bãncile Senatului,
constituindu-se într-un document ce surprinde o paginã
aparte a vieþii politice româneºti. (Arhivele Statului
Bucureºti, Colecþia Personalitãþi, Ion Bolintineanu, dss. 1)

1889 martie 27
Bucureºti

Ecaterino – Mariþo

Eu am ajuns asearã sãnãtos. Am gãsit pe cei de aici
bine.

Scriindu-vã aceste câteva linii din Senat, vã anunþ ºi
pe voi cã lucrurile nu sânt încã terminate. Totul ce s-a
fãcut în aceste zile este cã regele a însãrcinat pe Catargiu
sã formeze ministerul. Greutatea cea mare acum este,
cãci trebue luate persoane din grupurile ce sânt în stare
sã susþie ministerul cel nou; aceste grupuri au felurite
pretenþii care unele nu convin mai mult decât altele.
Sânt în fine niºte împrejurãri din care cu prea mare
greutate se poate eºi. În acest moment au venit la Senat
Catargiu, Vernescu, Lahovari ºi Germani; cei trei dintâiu
au schimbat felurite vorbe ºi idei cu Senatorii; nimic
însã nu s-a decis. Greutatea cea mai mare vine cã Manu
ºi Lahovari la care þin mulþi nu vor sã intre în minister
cu Vernescu. Acest din urmã are ºi mai mulþi partizani,
aºea cã dupa pãrerea mai multora Catargiu trebue sã
se adreseze la grupul lui Dim. Brãtianu ca ºi din acel
grup sã faca parte în minister ca sã se aleagã o
majoritate. Oricum ar fi însã situaþia e tot grea fiindcã
toþi sânt ambiþioºi ºi pretenþioºi ºi afarã de aceasta Manu
ºi Lahovari ar fi fost de trebuinþã sã facã parte. Oposiþia
lor de a intra cu Vernescu este bine motivatã în urma
cellor întâmplate cu numirile la Comiþie; sau ºi mai
motivatã este neprimirea lui Vernescu de arãmânea pe
din afarã, ca questie de ambiþie personalã.

Vã voi þine în curent ºi despre celle-l-alte împrejurãri
ºi fase ce se vor mai petrece.

Iancu.

Fiºã de personaje:
Lascãr Catargiu (1823-1899) – ªeful partidului

conservator, membru al locotenenþei domneºti ºi prim
ministru dupã sosirea lui Carol I (mai – iulie 1866).
Preºedinte al Camerei, ministru ºi prim ministru în mai
multe rânduri. În guvernarea începutã la 29 martie 1889
va fi prim ministru ºi ministru de interne.

George D. Vernescu (1830-1900) – Om politic de
orientare liberalã, a fost ministru în mai multe rânduri ºi
preºedinte al Camerei ºi Senatului. Dupã despãrþirea de
liberali înfiinþeazã împreunã cu Lascãr Catargiu partidul
liberal-conservator, desfiinþat în 1891 când se întoarce
la liberali. A fundat ziarele Binele Public ºi România.

Alexandru Lahovari (1841-1897) – Doctor în drept
la Paris ºi un excelent orator parlamentar a fost membru
al partidului conservator ºi în mai multe rânduri ministru.
În cabinetul catargiu va ocupa funcþia ministru de externe.

Menelas Germani (n. 1836) – Mare bancher de origine
macedo-românã, a fost unul dintre fruntaºii
conservatorilor junimiºti ºi în mai multe rânduri ministru
de finanþe.

George Ion Manu, general (1833-1911) – Deputat

conservator, primar al Capitalei ºi în mai multe rânduri
ministru va fi prim ministru dupã demisia lui Catargiu
din noiembrie 1889.

Dimitrie C. Brãtianu (1818-1890) – Fratele mai mare
al cunoscutului om politic Ion C. Brãtianu ºi unul dintre
fruntaºii partidului liberal. Ministru ºi preºedinte al
Camerei va trece de partea adversarilor fratelui sãu,
Catargiu ºi Vernescu, formând aºa numita „opoziþie
unitã”.

Gabriel Stegãrescu

Lascãr Catargiu

Gheorghe Ion Manu

Alexandru Lahovari

George D. Vernescu
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Conjuraþia anti-Panait Istrati
De fiecare datã când am avut ocazia am afirmat cã „o

personalitate n-ajunge sã se defineascã decât prin adversitãþile
pe care le trezeºte”, aºa cum afirma cândva Tudor Vianu. Ceea
ce s-a spus despre Panait Istrati, din dorinþa evidentã de a-i
minimaliza personalitatea ºi opera, mergând pânã la executarea
moralã a existenþei lui, nu a fãcut decât sã-l urce pe scriitorul
brãilean pe podiumul învingãtorilor. Reabilitãrile venite ulterior
nu au avut decât sã confirme aceasta.

M-am întrebat adeseori, în naivitatea mea de aceastã datã, care
ar fi fost motivele punerii la zid a ziaristului “vagabond de
geniu”? Dupã parcurgerea mai multor lucrãri de referinþã am
reuºit sã înþeleg îndeajuns de mult cum funcþioneazã “sistemul”
cu mecanismele lui ruginite ºi infecte. Astfel, pot afirma, fãrã
îndoialã cã sinceritatea izvorâtã din abisurile sale sufleteºti, izvorâtã
din setea de dreptate, avea sã-l transforme pe Istrati într-un
personaj incomod pe scena politicã a lumii. Ajunsese sã fie
considerat un pericol, nu doar pentru ceea ce putea spune –
credibilitatea lui nefiind pusã la îndoialã – ci, pentru simplu fapt
cã exista. Citatele pe care le voi aduce în discuþie nu fac altceva
decât sã scoatã în evidenþã ideea cã scopul scuzã mijloacele,
ajungând la o alta conform cãreia “cine nu e cu noi e împotriva
noastrã”. Aceasta din urmã poate fi consideratã laitmotivul acestui
capitol.

Detractor vs. critic
Înainte de a continua prezentarea atitudinilor voluntare sau

comandate ale contestatarilor consider importantã ºi necesarã
delimitarea termenilor detractor ºi critic. Pentru a fi clarã o astfel
de delimitare – deoarece nu toate numele prezente aici pot intra în
categoria detractorilor – am apelat la editorialul lui Nicolae
Manolescu din revista România literarã (12-18 martie 2003):
„Detractorul este de rea-credinþã ºi îºi face din negare un scop
precis. El porneºte de la ideea cã scriitorul la care se referã
trebuie sã fie contestat. Nu ajunge la ea în urma unei
demonstraþii. Ideea e aºadar preconceputã”.

Un caz ce poate fi considerat o nedreptate la adresa lui Panait
Istrati este acela în care cotidianul francez Le Monde adoptã o
poziþie cel puþin ciudatã prin comentariile fãcute privind anchetele
de la Lupeni, publicate în Lupta.

Conform monografiei lui Alexandru Oprea, Le Monde publicã
aºa-zisele probe ce “dovedesc” trãdarea ºi cumpãrarea sa “de
cãtre guvernul burghezo-moºieresc din România”: “Se ºtie cã a
fãcut parte dintr-o comisie guvernamentalã, pe vremea unor
împuºcãturi la Lupeni, de pe urma cãrora au fost victime nouã
muncitori ºi, cã aceastã comisie a aprobat pe de-a-ntregul
autoritãþile”. Gravitatea mare constã în faptul cã, dând credit
publicaþiilor prestigioase din lume, care cu trecerea vremii nu au
revenit cu corecturile care s-ar fi impus, istoricul literar Al. Piru
cade în capcana de a da curs celor publicate. Astfel cã, în studiul
sãu din Viaþa Româneascã, nr.2 din 1957 apar urmãtoarele
informaþii: „Imediat dupã întoarcerea din U.R.S.S în România,
în 1929 luã parte, cu ocazia grevei minerilor de la Lupeni, la
ancheta întreprinsã de ziarul Lupta. În loc sã protesteze
împotriva guvernului, care împuºca pe greviºti, Panait Istrati,
înhãmat la carul burgheziei, arunca rãspunderea crimelor pe
seama aþâþãtorilor la grevã din sindicatul muncitorilor”.

Dar, revenind la cele scrise de Le Monde, Panait Istrati se
simte obligat sã intervinã pentru a clarifica lucrurile spunând cã,
ancheta sa de la Lupeni „unde au fost împuºcaþi nu 9 ci 30 de
mineri ºi o sutã de rãniþi, a fost personalã” ºi nu comandatã. El
vine ºi adaugã cã, însuºi profesorul Romulus Cioflec, care era
membru în partidul la putere ºi care l-a întovãrãºit pe tot parcursul
anchetei avea sã demisioneze din partid, „cu scandal în presã,
deoarece se convinsese ca ºi mine de vinovãþia guvernului”.

Din tonul reacþiilor apãrute în ziarul Vremea, la 10 octombrie
1929, putem sã deducem cã cele scrise de Istrati privitor la cazul
Lupeni era o expresie a realitãþii: „Ai colindat regiunea Lupenilor
ºi þi-ai scris într-un ziar de searã nu impresiile, fiindcã n-ai fost
acolo ca un simplu cãlãtor ºi om, ci rechizitoriul (...) Ai venit sã
urechezi guvernul, sã þii conferinþe ºi sã ne scuipi în plin obraz”.

Punând în balanþã reacþiile furibunde apãrute în presa românã
vom putea observa ce greu atârnã insultele aduse de Pamfil
ªeicaru în 30 septembrie, în aceeaºi publicaþie, Vremea: “Ah,
Panait, Panait... Torente de invective, dintre cele mai triviale.
Poza lui Istrati reprodusã în centrul paginii purta explicaþia:
Proxenetul care ne insultã. Articolele din Lupta erau calificate: o
dezgustãtoare acumulare de mãgãrii, iar autorul lor, un biet
mardeiaº cu degetele butucãnoase ce se screme, într-un stil
„siluit”; Istrati mai beneficiind, pe deasupra, de gingaºele
gratificaþii de liric povestitor al invertirilor sexuale sau, ºi mai
pudic, biet poet al ºezuturilor deflorate etc., etc. (notã extrasã
din “dosarul vieþii ºi al operei” lui Istrati, de Al. Oprea, pag.
268).

Dovada cã simpla lui prezenþã era un pericol o putem deduce
din scrisoarea cãtre Romulus Cioflec, în care se scuza cã nu mai
are timp sã se opreascã la Timiºoara: „Cauza: sunt grozav de
urmãrit...Asearã, însuºi Ioniþescu mi-a trimis vorbã cã studenþii
creºtini umblã sã mã omoare (...) toatã seara ºi noaptea pânã
la unu mi-au þinut calea pe Dragoº-Vodã ºi au bãut la o cârciumã
lângã noi, urlând ºi arãtând revolverele”.

ªi, cum acesta nu este singurul moment în care Panait Istrati
este ameninþat cu moartea, îl mai amintim ºi pe cel din 1927,

moment ce coincide cu aderarea scriitorului la comunism. Astfel
cã, în paginile Cuvântului cineva îl atenþioneazã pe Istrati cã, în
cazul revenirii lui în þarã va fi urmãrit cu degetul pe trãgaci.

Nicolae Iorga ºi Alexandru Sahia
Întorcându-ne în timp cu câþiva ani descoperim campania de

discreditare a omului, scriitorului Istrati ºi a operei lui.
Fãrãr a le nega meritele – cãci ar fi nedrept – vom observa cã,

pentru mulþi scriitori români opera istratianã – în speþã Chira
Chiralina – nu reprezintã nimic altceva decât “memoriile unui

om care câtuºi de puþin nu are respectul fiinþei omeneºti”. Cine
spunea aceasta? Nicolae Iorga care, prin intermediul Rampei, la
12 noiembrie 1924 declara astfel: “Eu nu-i gãsesc absolut nici o
calitate. Am spus: avem de-a face cu un hamal din portul
dunãrean”.

Negãsindu-i nici o calitate “hamalului din portul dunãrean”,
Nicolae Iorga, prin discursul susþinut la înmormântarea lui
Istrati avea sã facã dovada unui caracter îndoielnic
considerându-l “rãsturnãtor de lume cu puterile unui real
talent”. Dar, poate era conºtiinþa deºteptatã care-i dicta sincere
ºi adevãrate laude, o dezabuzare; sau poate avea nevoie sã se
descarce pentru a-ºi liniºti bruma de conºtiinþã pe care o avea.

ªtiind pãrerea lui Slavici, cronicile apãrute în strãinãtate
privitoare la apariþia Chirei ºi multe alte aprecieri aduse operei
apãrute în Europe, la 15 august 1923 putem sã realizãm cã la
mijloc – între aceste afirmaþii tendenþioase – stau cauze politice
(ca sã nu le spunem principii!?). Invocându-se ideea de
naþionalism, lui Panait Istrati i se reproºeazã influenþele
democratice acumulate în occident. ªi nu numai. Conform
articolului din publicaþia L‘Orient redactatã în francezã la
Bucureºti, semnatarul Arion completeazã marea de acuze spunând
cã „e socialist”, „cã nu a frecventat Capºa ºi, deci, nu face parte
din nici o gaºcã literarã”, „cã nu are talent” ºi, cea mai gravã cã „e
un pornograf ignobil”. În faþa acestor enormitãþi emise de
detractorii sãi, Panait Istrati avea sã rãspundã ripostând la rându-
i prin douã „scrisori deschise d-lui Cazaban ºi d-lui Iorga, scrisori
apãrute în Adevãrul literar ºi artistic din data de 3 august 1924.
Tot despre cei doi mai sus amintiþi va face referire ºi în materialul
Revenire în patrie dupã zece ani, cuprins în volumul Cum am
devenit scriitor: „Câtã vreme mi se criticarã cãrþile, nu suflai o
vorbã... Dar când ieºirã la atac, cu bastoanele lor seniorale,
crezând cã au de-a face cu un biet vânturã-lume ce ºi-a trecut
viaþa prin cârciumi ºi cã numai din purã întâmplare a avut
norocul sã întâlneascã pe Romain Rolland ºi sã mâzgãleascã
o carte pretins frumoasã, ei bine, aceºti domniºori au întãlnit
mãciuca lui Codin care-i fãcu cnocaut. Duºmanii mei: ºacalul
Cazaban, simbriaº mârºav al guvernului ºi N. Iorga,
academician, bãrbat de stat ºi ºef de partid huligãnesc”.

O altã perioadã care trebuie amintitã este aceea premergãtoare
colaborãrii lui Panait Istrati la publicaþia de dreapta Cruciada
Românismului dar ºi scurta perioadã care avea sã urmeze dupã
aceea. În urma unei Scrisori deschise oricui, publicatã la 20
ianuarie 1932 în cotidianul politic Curentulx, prin exagerãrile
prezente va primi o replicã foarte durã din partea lui Alexandru
Sahia. Era o ocazie care nu putea scãpa kominterniºtilor de la
Bucureºti.

Panait Istrati, conºtient de aberaþiile spuse are grijã sã
completeze: Iatã un mic plan de om pustiit. Planul consta în
înfiinþarea unei gazete ºi a unui partid clerical cu sprijinul „unui
corp de cãrvunari eoiscopi ºi miniºtri care, ziua cântã lui
Dumnezeu liturghii, iar noaptea devasteazã bisericile”, dorind sã
susþinã astfel „pe toþi cei care vor sã guverneze cu dreptate” ºi sã
nimiceascã „pe toþi duºmanii”.

Rãspunsul lui Sahia „se înscrie în linia fidelitãþii faþã de
Moscova, liniei staliniste ºi rosteºte o judecatã echivalentã cu o
condamnare”: „Ce mare canalie eºti, tovarãºe Panait! Îmi
reamintesc anii tãi de glorie, când era îndeajuns sã-þi anunþi o
carte, pentru ca nenumãrate edituri occidentale sã nãvãleascã
cu ofertele. ªi asta datoritã cui? Talentului? Sã fim drepþi!...
Cele douã vaci grase: Rakovski ºi Troþki þi-au întins þâþele sã le
sugi cât vei voi, ca un mânz nãrãvaº. Rakovski, pe atunci
reprezentant al Sovietelor la Paris s-a simþit fericit de revederea
tovarãºului; a fost în el o dulce aducere aminte, un dor discret
pentru bãlþile Brãilei, ºi þie s-a oferit cu ruble. Plecat în Rusia,

recomandat de Rakovski lui Troþki – acesta a întrevãzut în tine
elementul proaspãt pentru contramiºcarea lui de revoluþie
permanentã. Dar Troþki e azvârlit la timp peste bord, Rakovski
– înfundat în Astrahan, ºi în Rusia începe munca adevãratã,
formidabila industrializare ºi refacere economicã. Cine se mai
gândeºte cã existã într-un colþ Panait, cântãreþul cârciumelor?
Dar lucrurile s-ar mai fi putut încurca dacã cel care înjurã
astãzi comunismul, nu s-ar fi ridicat cu pretenþii bãneºti
supãrãtoare pentru cãrþile tipãrite, filmele de cinematograf.

Drept satisfacþie, tovarãºe Panait, adept al lui Troþki,
þi s-a arãtat Nistrul. Bolºevicii nu înþelegeau sã-þi
plãteascã decât pâinea, ca oricãrui muncitor, ºi mai
mult ca orice, îþi dãdeau libertatea de haimanalâc.
N-ai înþeles sã preþuieºti. Ai refuzat, indignat, doreai
bani ºi ranguri. Te simþi bine acum, în smârcurile
dunãrene, preconizând dictatura regeascã sau
luptând pentru conversiunea cea mare: iubitorule de
þãrani! Însã toate bârfelile, toate ororile care le
debitezi pe spinarea Rusiei comuniste caracterizeazã
deznãdejdiile unui înfrânt, stâlcit de cizma sigurã”.

Printre multele acuze aduse s-a mai spus cã Panait
Istrati este fascist. Cum ar putea fi adevãratã o
asemenea afirmaþie când cunoaºtem participarea lui
Istrati la mitingul antifascist L‘Italie aux fers, la sala
Manege de Pantheon? Tot în apãrarea lui Istrati mai
amintesc poziþia lui fermã în urma apariþiei în
Cruciada Românismului a unui articol favorabil Italiei

fasciste (Din fresca istoricã a fascismului de Tudor Ionescu, în
nr. 12 din 21 februarie 1935).

La acuzaþia de antisemitism, adusã de tocmai Romain Rolland,
articolul România însângeratã vorbeºte de la sine. Publicat în
Paris-Soir, în 1925, Panait Istrati scrie „despre actele de teroare
sãvârºite contra evreilor de la Focºani sau Piatra-Neamþ”
provocând „þipete de furie” la Viitorul, care-l denunþã pe gazetarul
român ca „trãdãtor ºi calomniator al patriei”.

O piatrã de încercare în viaþa, pânã acum, destul de zbuciumatã
a lui Panait Istrati o constituie campania de denigrare ºi de
condamnare a personalitãþii ºi operei istratiene prin articolul Un
haiduc al Siguranþei al lui Henri Barbusse. A fost acuzat foarte
aspru pentru declaraþiile antisovietice care au urmat vizitei lui
Istrati în Uniunea Sovieticã. Deoarece „aceste calomnii erau atât
de extravagante”se pare cã ele nici nu au fost preluate de presa
românã.

Panait Istrati – scriitor român
Deºi au existat colegi din breasla scriitorimii române care

negau apartenenþa brãileanului la literatura românã, cu toate
acestea, Panait Istrati a lãsat „pe oamenii de bunã credinþã sã
judece”. ªi, iatã cã, încã din 1924 a existat un Ion Vinea ( autor
celebru al volumului Ora fântânilor) care opina despre Chira
Chiralina cã „se afirmã tocmai prin atmosfera româneascã”¹³
existentã. Tot în aceastã categorie „de oameni de bunã-credinþã”
putem încadra ºi pe un Gala Galaction, Pompiliu Constantinescu
ºi alþii. Cert este cã, acei puþini scriitori care au ajutat la reabilitarea
operei ºi a scriitorului, au ajutat, în fond, niºte biete personaje
literare, niºte eroi care „au gândit ºi au grãit în româneºte”.

Conform unei scrisori redactate la Nisa în data de 15 aprilie
1925, cu scopul precis de a fi publicatã „în fruntea volumului
Trecut ºi viitor, Panait Istrati, nemulþumit de traducerile în
româneºte a operelor sale de limbã francezã, se hotãrãºte sã-ºi
traducã singur creaþiile; înainte de-a fi „prozator francez
contemporan” el a fost „prozator român înnãscut”. „M-am
hotãrât sã mã traduc singur în româneºte fiindcã, mai întâi de
toate, eu sînt ºi þin sã fiu un autor român. Þiu la aceasta, nu din
cauzã cã mi s-a contestat acest drept – (el mi s-a contestat de
oameni cari n-au nici o cãdere) – ci fiindcã simþirea mea,
realizatã azi în franþuzeºte printr-un extraordinar hazard,
izvorãºte din origine româneascã. Înainte de a fi prozator francez
contemporan, aºa cum se spune pe coperta colecþiei lui Rieder,
eu am fost prozator român înnãscut.(...) Las pe oamenii de
bunã credinþã sã judece. Acestor oameni, - singurii cãrora mã
adresez în tot ce scriu, - le voi spune cã majoritatea eroilor mei
sunt români, ori din România, - (ceia-ce pentru mine e acelaº
lucru), - cã aceºti eroi au gândit ºi au grãit, - în sufletul meu,
timp de ani îndelungaþi, - în româneºte, ori cât de universalã ar
pãrea simþirea lor redatã în artã. Le voi mai spune oamenilor
de bine, cã dintre toate meleagurile contemplate de lumina
ochilor mei, acelea cari mi s-au întipãrit în suflet pe când mã
purta mama de mânã, îmi sunt cele mai scumpe, ºi cã numai un
înstrãinat ca mine va ºti sã le ducã dorul ºi sã le desmierde
amintirea, aºa cum ºtiu eu astãzi când trãesc din amintiri”.

Mergând pe ideea lui Ion Vinea, închid acest capitol – deºi mai
pot fi multe de adãugat dar, totuºi este o selecþie subiectivã a
lucrurilor – considerând cã, într-adevãr „paguba naþionalã ar fi
prea mare” dacã nu vom fi capabili a îndeplini aceastã „simplã
formalitate: tãlmãcirea prestigioasei opere în limba care trebuia
sã-i fie lut dintru început”.

Panait Istrati trebuie sã fie al nostru, nu pentru creaþiile care au
adunat succesul internaþional, ci pentru cã acest succes
internaþional a fost al unui om care a vãzut lumina zilei, pentru
prima datã, pe pãmânt românesc, învãþând sã spunã “mamã” în
limba românã.
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ªtefan CRUDU
Mersul târgului

Ciprian NECªUÞU

30.09.2013 - Brumã ºi îngheþ timpuriu
Temperaturile foarte scãzute (-5ºC în zona de câmpie) au dat o

grea loviturã producãtorilor de legume ºi zarzavaturi. Nimeni nu
a putut prevedea scãderea bruscã ºi drasticã de temperaturã ºi
nici nu ar fi putut culege ºi pune la adãpost toatã recolta într-un
timp scurt! Cele mai sensibile ºi deci cele mai afectate au fost
culturile de ardei, vinete, roºii, dovlecei, fasole pãstãi, cultivate
direct în câmp. Ba au resimþit ºocul termic scãzut chiar ºi
castraveþii ºi roºiile din solar. Aºadar, pierderi mari pentru
producãtori ºi implicit pentru cumpãrãtori. ªi aceasta dupã ce în
varã grindina distrusese grav zarzavaturile ºi producþia oricum
era mai micã. Îngheþul timpuriu a pus capac la aceste calamitãþi
care produc pagube însemnate grãdinarilor.
Urmare imediatã – preþuri exagerat de mari
la gogoºari, ardei capia ºi gras. Peste 4 lei/
kg. Exagerat dar inevitabil.

6.10.2013 - Gogoºarul goleºte
buzunarul!

Chiar afectaþi de brumã, gogoºarii s-au
menþinut la preþuri foarte mari, pânã la 6 lei/
kg. Iar în pieþele din Bucureºti chiar mai
mult. În schimb fructe ieftine. Mere foarte
mari ºi frumoase (unele chiar de o jumãtate
de kilogram bucata!) la 2-3 lei/kg. ªi
evident perele galbene de Bolintin (soiul
Matache) la 2,5-3 lei/kg.

13.10.2013 - Mere din
picãturã!

O zi de târg obiºnuitã, fãrã sã iasã în
evidenþã cu nimic. Poate prin faptul cã se
vindeau (scump) ºi cei mai depreciaþi ardei capia ºi gogoºari
(afectaþi de bruma de acum douã sãptãmâni). Oricum, adio
zacuscã în acest an pentru cei care nu au fãcut-o în septembrie.
Ceva aparte ar fi însã. Trecând pe lângã mãrarii din Voineºti care
expuneau niºte mere mamut din toate soiurile, am auzit o
vânzãtoare voinicã, rumenã ºi frumoasã ca merele pe care le
oferea, explicând de ce sunt merele atât de ieftine (1,5-2 lei/kg):
pentru cã sunt mere din picãturã! Expresia respectivã vrea sã
spunã cã sunt mere cãzute din pom în timpul culesului ºi ca atare,
fiind lovite se pot altera foarte repede, nu se pot depozita ºi drept
urmare se vând ieftin (cu un leu la sursã). Concluzia: ce e foarte
ieftin e de calitate inferioarã. Iar iuþeala de mânã (a vânzãtorului)
ºi nebãgarea de seamã (a cumpãrãtorului) „afecteazã grav
buzunarul”.

20.10.2013 - Gimnasticã involuntarã.
Pentru cã se apropie Sf. Dumitru ºi au sosit lanþurile, cãluºeii

ºi celelalte panarame, tarabele au fost mutate într-o margine a
incintei târgului. Printre remorcile cu instalaþii vânzãtorii
consacraþi îºi expun mãrfurile pe bucãþi de plastic puse direct pe
pãmânt. O imagine deloc atrãgãtoare ºi incomodã. Fãrã sã vrei te
apleci îndoindu-te pânã la pãmânt ca la un exerciþiu matinal de
gimnasticã fãrã voie.

Drept urmare, nimeni nu se simte în largul sãu. Dar cum
condiþiile din târg nu sunt în general corespunzãtoare, merge ºi
aºa. Marfã existã ºi chiar mai ieftinã ca de obicei (cuscrul meu
din Buzãu a fost surprins de preþurile mici ºi de abundenþa
produselor). Eu, care cred cã ºtiu cât de cât „mersul târgului” nu
mã mai entuziasmez pentru cã ºtiu (ori doar cred?!) ºi
dedesubturile vieþii periodice ºi efemere ale acestei zbateri
duminicale pline de amãgiri.

Locul legumelor de varã a fost luat de cele de toamnã: praz,
sfeclã roºie, ridichii negre, pãstârnac, morcovi ºi þelinã, verdeþuri
de solar (spanac, pãtrunjel ºi mãrar), câteva roºii (4 lei/kg), mere
mari de toate soiurile la 1,5-2 lei/kg, gutui: 2-3 lei/kg, struguri: 5
lei/kg, lactate din belºug, carne de asemenea (proaspãtã, preparate,
pastramã), cereale: 10 lei/dublul, usturoi, arpagic, varzã (0,5-0,8
lei/kg). Deºi sezon, varza nu se vindea/cumpãra. De ce? Era

uriaºã (3,5 kg bucata). Rezerve pentru Sf. Dumitru? Cine ºtie!
Eu ce am vrut am cumpãrat: spanac (5 lei/kg), roºii de solar (2
lei/kg) mai decolorate, cele foarte roºii 3-4 lei/kg (tratate
corespunzãtor cu substanþe care forþeazã ºi dau culoare desigur),
ardei graºi de 2 lei/kg neselecþionati (cei foarte mari erau cu 4 lei/
kg dar nu inspirau încredere, erau prea obezi ca sã fie naturali),
lapte proaspãt: 5 lei/2 litri, brânzã proaspãtã: 10 lei/kg, antricoate
viþel: 17 lei/kg, fleicã porc cu ºorici: 15 lei/kg, arpagic românesc:
5 lei/kg, ridichii negre: 2 lei/kg. Am cam risipit banii din pensie
(cca 100 lei).

27.10.2013 - Sf. Dumitru - patronul Bolintinului
rãstoarnã cornul abundenþei.

Tot mai puþinã atmosferã tradiþionalã. Mult zgomot, fum, tarabe

ºi dughene improvizate, mãrfuri din „Europa” peste tot. Evident
cã fiecare vrea sã câºtige ceva mizând pe numãrul mare de oameni
care s-au perindat în cele 5 zile – de miercuri pânã duminicã
inclusiv – cu maximum sâmbãtã, adicã tocmai de Sf. Dumitru.
Legume ieftine (au venit mulþi teleormãneni producãtori cu
cantitãþi mari ºi de calitate). Pastramã cât cuprinde (23-25 lei/kg)
mai veche ºi cam prea sãratã sau mai proaspãtã, pe alese chipurile.
Toatã lumea mulþumitã. Dughene improvizate cu bãuturi atrãgeau
foarte mulþi consumatori (cei mai mulþi de culoare, din cartierul
apropiat). Au fost ºi olari de la Corund cu ceramicã foarte
frumoasã care s-a vândut în întregime. Nu lipseau lingurarii (din
Crovu, jud. Dâmboviþa) cu produsele lor cu adevãrat autentice,
linguri de lemn în special. Curios cã nu aveau fuse (nu se mai
cautã, cine mai þese, toarce, azi). Pe marginea drumului, pe sute
de metri se gãseau legume pe alese. Preþuri la jumãtate faþã de

sãptãmâna trecutã pentru cã erau aproape numai producãtori,
nu negustori ca de obicei. Printre producãtorii prezenþi era
nelipsita pereche din Bãleni Sârbi: Stan Ion (zis Nelu
Parpalea) ºi Mariºca. Cu zâmbetul lor neprefãcut ºi cu marfa
atrãgãtoare aveau clienþi destui. Îi vãd în fiecare duminicã ºi
când lipsesc îmi fac griji. Alãturi de ei, cei din Puntea de
Greci. Duminicã, grãtaragii aveau feþele obosite ºi trase de
la somnul scurt din ultimele zile dar în acelaºi timp
buzunarele pline. Impozite la stat? Nicidecum! Iatã comerþul
la negru în miezul zilei.

3.11.2013 - Ziua verzei.
Dupã 2 sãptãmâni cu vreme frumoasã de toamnã ºi foarte

cãlduroasã târgul arãta foarte bine. Ofertã suficientã de
legume ºi fructe de sezon la preþuri moderate spre relativ
mici. Aglomeraþie mare la varzã care se vindea cu 0,5 lei/kg
(spre sfârºit scãzuse la 0,4 lei/kg). Ardeii capia (ultimii,
deci verzi): 2 lei/kg. De fapt acesta era preþul la mai toate
legumele. Excepþie varza roºie (1 leu/kg) ºi conopida (1,5
lei/kg). Încã mai erau roºii de solar (ultima recoltã, pusã la

maturat) cu 2 lei/kg. ªi rãsaduri de salatã pentru solar (10 la leu),
stoloni de cãpºuni (0,3 lei/buc). Evident, semne de sfârºit de
sezon legumicol. Castraveþi: 5 lei/kg.

Observaþie: blonda vopsitã din Cartojani ºi-a extins afacerea.
De la brânzã ºi-a deschis tarabã printre producãtorii de legume.
Evident cã o dãdeau de gol bananele. ªi totuºi oamenii cumpãrau.
Mai puþin eu care nu suport deloc aceºti pseudoproducãtori ce
cresc preþurile în pieþe în mod exagerat. Cu marfã adusã din en-
gros-uri sau din surse dubioase (citeºte subtilizate din depozite
de cãtre paznici ºi ºoferi). Amãnunte nu mai dau cã ºtiu ºi cei
care ar trebui sã ia mãsuri – jandarmii care miºunã în târg – ºi
care dau amenzi amãrâþilor care vând târnuri ºi mãturi.

10.11.2013 - Se apropie Crãciunul, aþi uitat de
porci?

În târg la Bolintin, singurele animale vii care se vând sunt
porcii, pãsãrile ºi iepurii. La acest moment, porcii vii, de cca 100
kg în viu, au mare cãutare (se apropie Crãciunul ºi unii oameni
încã þin la tradiþie). Negustorii ºtiu asta ºi aduc exact ce se cautã.
Preþul general: 10 lei/kg. Nu existã cântar, se apreciazã la ochi.
Te tocmeºti, plãteºti ºi þi se livreazã la domiciliu, ceea ce este un
anumit avantaj: nu mai plãteºti transportul, nu riºti accidentãri,
nu miroºi a porc. ªi oricum, nu existã alternativã. Acesta-i mersul
târgului. La mulþi ani, oameni buni care susþineþi duminicã de
duminicã existenþa acestui târg în Bolintin de 110 ani!

Desfãºuratã, ca de obicei, în primitorul cadru
asigurat de Marian Grigore, ºedinþa din 16 noiembrie
2013 a Clubului de Istorie a avut ca temã Neoliticul în

spaþiul bolintinean. Ea a dat prilejul prezentãrii unor
vestigii istorice care acoperã mai bine de cinci mii de
ani de vieþuire, descoperite în diverse puncte din
Arealul Bolintinean. Discuþiile care au urmat au fost
deosebit de incitante, nãscând teme pentru mai multe
întâlniri: sate dispãrute, secte creºtine, viaþa în Neolitic
etc. Seara s-a încheiat cu vizionarea unui foarte
interesant film documentar despre neoliticul
cucutenian.

Tema urmãtorului Club de Istorie, primul din 2014,
pe 18 ianuarie, sâmbãta, a fost lãsatã la alegerea
membrilor, urmând ca fiecare sã prezinte materialul
pe care îl va considera cel mai nimerit. Ca o îndrumare
generalã ar fi de dorit sã fie în legãturã cu vechile
secte creºtine sau cu vetrele de sat dispãrute (siliºti)
din zona noastrã.

Urãm La mulþi ani membrilor Clubului de Istorie,
invitându-vã pe toþi cei interesaþi sã participaþi la
ºedinþele sale care rãmân deschise tuturor iubitorilor
de culturã.

Clubul
de istorie
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În preajma revoluþieiCutia cu scrisori
MORMÂNTUL LUI
BOLINTINEANU

Inaugurare singuraticã
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Domnule Redactor,
Unii oameni sânt preursiþi sã sufere toatã viaþa, ºi

dupã moarte ceea ce sã face în memoria lor, sã sufere
iarãºi neajunsuri.

Astfel s-a întâmplat cu marele poet Bolintineanu cât
a trãit; dupã moarte, stete uitat pânã mai acum doui ani
când ducându-mã la Bolintinul din Deal aflu cã, la câþiva
kilometri mai la vale sã aflã mormântul poetului.

Mã duc, îl vizitez ºi plãsmuiesc ideea d-a forma un
comitet pentru a-i restaura mormântul.

D. Ioanidi, arendaºul moºiei, d-nii Anghel
Demetrescu, ªtefan Velescu, Ioan Rãdulescu, primesc a
forma împreunã cu mine comitetul acesta ºi am ºi început
lucrãrile ajutaþi de d. Ioanidi care a dat 600 lei, cu cari

am arvunit sculptorul.
Mai târziu mã rugã d. Atanasiad sã facã ºi el parte din

comitet. L-am primit. Dar, cum a intrat, a început sa lucreze
aparte, sã încurce mai mult, sã facã cheltueli fãrã a ne
consulta, sã publice conturi iscãlind ºi pe ceilalþi ºi a
mers pânã acolo, încât duminicã, la 23 curent [octombrie
1888, n.r.], sã se ducã la Bolintinul din Vale cu trei preoþi,
cu câþiva bãeþi de cor ºi cu Grandea, poetul Voinþei
Naþionale, ca sã inaugureze bustul.

Aceasta pentru cã are urã personalã contra
Preºedintelui ºi pentru cã i s-a cerut socotealã de purtare.

Când comitetul a voit sã inaugureze bustul la 15
septembrie, d. Atanasiad, consultat, a rãspuns cã: la Sf.
Dumitru, cãci aºa sã ºtie la Palat ºi când acolo sã vorbeºte
de bustul poetului, se vorbeºte ºi de dânsul... dânsul fiind
„legat” de bustul poetului!... (proprii cuvinte ale d-lui
avocat).

Când am primit sã-l inaugurãm la 26 octombre, Sf.
Dumitru, când eu, ca secretar, am publicat data, am invitat
ziare, ºcoale, o mulþime de persoane, pe d. Ministru al
Instrucþiunei cari a ºi numit un delegat la serbare; când
am invitat pe d. Prefect, care a ºi dat ordin sub-prefectului
sã vesteascã pe þãranii comunelor megieºe ºi ºcoalele –
d. Atanasiad, a gãsit de cuviinþã sã-ºi batã joc de memoria
poetului, de autoritãþi, de noi, comitetul, de tot ce e bun
simþ ºi dreaptã judecatã.

Unii oameni mici la suflet, „maþerele”, cum le zice
poporul, vor sã compromitã ºi pe alþii, odatã ce se ºtiu pe
ei înºiºi compromiºi! În categoria aceasta intrã ºi d.
Atanasiad, de altfel om „însemnat”.

Acum, ce e drept, are ce sã se vorbeascã de d-sa... la
Palat! ca de acela ce-a dat foc templului din Ephes. (N.Gr.
Rãdulescu în Epoca, 26 octombrie 1888, p. 3.)

Monumentul funerar original al lui Dimitrie
Bolintineanu, realizat de sculptorul Carol Stock., 1888

Actul I: Marþi la 27 Aprilie 1848 la 4 ceasuri dupã
amiazi, se aratã darea de hranã principalã a ªarpelui
Împãrãtesc numit Boa Constrictor. Or ce om doreºte sã
studie ºi sã admire tainile naturei, va veni negreºit sã
vazã cu ce lãcomie ºi înlesnire acest ºarpe care mãnâncã
din trei în luni odatã, înghite mai multe dobitoace vii.
Priveliºtea se face în sala D-lui Pavlache Conduri, în
Gorgani. Preþul intrãrii este doi sfanþihi. (Vestitorul
Românesc, nr. 33, p. 4(126), 27 aprilie 1848)

Actul al II-lea: Astãzi Marþi, la 8 iunie, anul 1848, la
5 ceasuri dupã amiazi se aratã darea de hranã principalã
a ºarpelui numit Boa. Este un fenomen rar ºi interesant a
vedea cum înghite mai multe vãtue sau pui de gãinã vii.
Preþul intrãrii este de un sfanþihi pentru o persoanã; iar
pentru copii o jumãtate de sfanþihi. Proveliºtea se face la
Caraula-Veche, peste drum de D. Vornicul Ioan
Oteteliºanu. (Ibidem, nr. 45, p. 4 (180), 8 iunie 1848)

ªcoala de înotat din mahalaoa Izvorului, dã în
cunoºtinþa înaltei Nobilimi ºi cinstitului public, cã
doritorii de a învãþa sã înoate poate acum sigur merge cu
orice trãsurã, cãci s-au dres drumul foarte bine. (Vestitorul
Românesc, p. 4 (196), 23 iunie 1845)

ªcoala de înotat face cunoscut cã vorbele ce s-au fãcut
în oraº, zicând cã duminica trecutã s-a înecat cineva în
lãuntrul ºcoalei, este o minciunã, cãci, slavã Domnului,
nu s-a întâmplat pânã acum astfel de împrejurãri. (Ibidem,
p. 4 (212), 5 iulie 1845)

Duminicã în 8 iulie, se va face în lãuntrul ºcoalei de
înotat o producþie mare cu muzica milãtãreascã. ªcoala
de înotat va fi frumos iluminatã, ºi drumul de la grãdina
d-lui Barmberg pânã acolo, va fi iluminat cu fãclii. Preþul
intrãrii este 2 sfanþihi. Începerea va fi de la 7 ceasuri
seara. (Ibidem)

Direcþia ªcoalei de înotat face cunoscut cã producþia
care era sã se facã duminica trecutã, se va face duminica
viitoare la 15 iulie.

Bileturile de intrare care s-au dat pentru producþia
trecutã, vor fi priimite la casã ºi pentru cea viitoare.

Duminicã 15 iulie de la 5 pânã la 10 ceasuri seara, la
podu Mivai Vodã, lângã biserica Sf. Ioan, vor sta birjari
de droºcã care vor aduce pe domnii doritori la ªcoala de
înotat ºi le vor întoarce îndãrãt, cu plata de ½ sfanþih
pentru o persoanã. (Ibidem, p. 4 (220), 14 iulie 1845)

ªcoala de înotat
din Bucureºti

Cismari ºi croitori la pirotehnia armetei, Domneºti, 1928-1929.
În centru caporal cismar Stan Manolache din Bolintin Vale (Arhiva Florica Dumitrescu)

pãcatele limbii...

Electricieni oferã sevicii...

Spoitori oferã PARCARE...
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Constanþa CRUDU

DIN ÞARA VRANCEI
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Paul Gheorghiþã CURT
clasa a IX-a

La sfârºit de an
În fiecare an, þiganii spoitori din Bolintin Vale sãrbãtoresc

Revelionul pe aceeaºi datã cu cel sãrbãtorit pe tot globul (31
decembrie). Înaintea sãrbãtorii cu o zi, aceºtia se pregãtesc cu
toate cele necesare Revelionului specific
lor: pâinea de casã împletitã, orez cu lapte,
sarmale, peºte fript, salatã de boeuf.

În dimineaþa de 31 decembrie se împarte
orezul cu lapte ºi þuicã fiartã, iar seara se
pune masa ºi se aºeazã toate cele pregãtite
pentru evenimentul din seara Anului Nou.

Cei mai în vârstã rãmân în camera unde
este organizat evenimentul, iar ceilalþi se
duc pânã la poartã cu ceva în mânã (vin,
pâinea împletitã ºi ceva dulciuri),
întorcându-se cu acestea înapoi ºi strigând
Bahtale tumarii Vasia! (Norocos
Revelionul vostru!) Pupã mâna vârstnicilor
ºi pe urmã se grupeazã câte douã persoane,
în general cuplurile, ºi rup pâinea împletitã.
Înainte de a rupe pâinea care aratã norocul din anul ce începe, ei
se închinã. În interiorul pâinii se aflã o monedã ºi deasupra o
floare din aluat, având semnificaþia cã în partea cui cade moneda
se spune cã va aduce bani tot anul, iar floarea aratã cu al cãrui
noroc se vor face banii.

Dupã aceste întâmplãri se aºeazã cu toþii la masã, mãnâncã ºi

aºteaptã vizita cuplurilor proaspãt cãsãtorite în neam. Aceºtia
aduc o sticlã cu vin ºi o pulpã de pui pregãtitã ºi când ajung la
uºã strigã ºi ei Bahtale tumare Vasia! ºi pupã mâna oamenilor

mai în vârstã decât ei, petrec
ceva timp împreunã, iar la
plecare primesc cadouri
(aºternuturi, lenjerii, haine).

Dimineaþa de 1 ianuarie,
de Sf. Vasile, tinerii se duc
la naºi cu plocon: curcan,
tort, mezeluri, whisky, vin,
sucuri etc. Ajungând la naºi
încep sã strige iar naºii îi
invitã înãuntru cu Aven
Devlesa!  (Veniþi cu
Dumnezeu!). Intrând în
casã ei pupã mâna naºilor
ºi stau câteva ore petrecând
cu ei. La plecare finii pupã
mâna naºilor din nou ºi

primesc cadouri: copiilor se dau haine, femeilor câte o basma ºi
ceva pentru casã (covor, pãturã, oale).

Pe 2 ianuarie femeile se duc la râu cu resturile (gunoiul) ºi le
aruncã pe apã, semnificând acþiunea familiei pe tot anul.

NECULAI TECUCEANU este nãscut la 22 februarie
1925, în satul Salcia Nouã, comuna Ciorãºti, judeþul Vrancea
(sat „de adunãturã”, iar ca vechime „dãm 100 de ani în urmã”, cu
pãmânt mai zlotos, apã cam sãlcie, astãzi cu 280 de case locuite
ºi 40-50 pãrãsite). Acum, satul se destramã, ºcoala a rãmas pustie,
cãci nu mai existã decât 7-8 copii de vârstã ºcolarã. Tatãl lui, moº
Tãnase Tecuceanu, era nãscut în 1897 la Mãicãneºti, deci
localitatea Salcia Nouã a apãrut dupã acest an. Nucul din curtea
casei sale a fost plantat de bâtu’ Marin Tecuceanu ºi soþia sa,
Niþa, dupã ce se stabiliserã în acest sat de însurãþei veniþi de la
Slobozia, Mãrtineºti, Nicoleºti, Dãscãleºti, Ciorãºti, Gologanu,
unde nu mai exista teren pentru casele familiilor tinere. Nu au
putut primi pãmânturi fertile în zonele unde acestea existau, cãci
acolo aveau moºii niºte boieri greci, printre care Gogu Tãtãranu.
Comuna Ciorãºti are astãzi ºapte sate, cu nume sugestive: Ciorãºti,
Mihãlceni, Salcia Veche (Leºinaþi), Salcia Nouã, Satul Nou,
Spãtãreasa, Codreºti.

Bãtrânul Neculai, care în curând va împlini 89 de ani, îºi
iubeºte satul în care a trãit, unde ºi-a lucrat cu evlavie pãmântul,
unde îºi duce azi singur viaþa: „Sunt ca o vrabie pe cracã: acum
sunt, acum dispar”, priveºte el cu seninãtate apropierea trecerii
în lumea de dincolo. Îºi aminteºte, acum, în vremea sãrbãtorilor
de iarnã, despre obiceiurile din zona de câmpie a Vrancei, azi pe
cale de dispariþie. Cel mai viu este cel legat de colinde: „În ajunul
Crãciunului, în cursul zilei, o ceatã de 15-20 de flãcãi ne adunam
toþi grãmadã în centrul satului ºi alegeam un zaraf, care socoteam
cã e mai cinstit, pentru cã unii dãdeau puþin sau fugeau cu banii.
Grupul de colindãtori era format numai din flãcãi în jur de 15-18
ani, pânã-n 20, cãci de la 20 încolo se însurau. Prima datã îl
colindam pe preot, apoi pe cei doi învãþãtori (omu’ ºi femeia lui)
ºi pe urmã de rând. Intram ºi întrebam: pe cine colindãm? Pe
cine vrea gazda! La noi se cântau colinde de flãcãu, de fatã mare,
de tânãr, de bãtrân. Cei din satele învecinate aveau altfel de
colinde, alte sate aveau ºi colind de preot; la noi, pentru preot, se
zicea colindul de tânãr. Astãzi nu mai are cine colinda, nu se mai

ºtiu colinde, le-au uitat, nu mai sunt în sat flãcãi, au plecat. S-au
pãstrat pânã acum vreo 7-8 ani în urmã, dupã anul 2000. Gazda
îi rãsplãtea pe colindãtori, care umblau din casã-n casã. La sfârºit,
se dãdeau bani zarafului, care intra-n casa omului, îi sãruta mâna
ºi primea de la 2 la 10 lei, dupã cum era omul de pricopsit”. Iatã
aceste minunate colinde:

COLIND DE BÃTRÂN

Sus, Doamne, la nouã mere,
Mi-arde nouã lumânãri.
Sus îmi arde, jos îmi picã,
Picãtura ce-a picat
Ruptu-mi-s-a, fãptu-mi-s-a,
Pârâiaº de vin cu mir.
Dar în el cine se scaldã?
Scaldã-s-ar bun Dumnezeu.
El se scaldã, se-mbãiazã,
Cu mult mir se miruiazã
ªi la masã se aºeazã.
ªi-al doilea pârâu cu apã
Dar în el cine se scaldã?
Scaldã-s-ar bãtrân Crãciun.
El se scaldã, se-mbãiazã,
Cu mult mir se miruiazã
ªi la masã se aºeazã,
Tot de rând cu Dumnezeu.
ªi-al treilea pârâu cu mir
Dar în el cine se scaldã?
Scaldã-s-ar bãtrân cutare.
El se scaldã, se-mbãiazã,
Cu bun mir se miruiazã
ªi la masã se aºeazã
Tot în rând cu Dumnezeu.
Fost-am tânãr ºi-am putut,
ªi-am putut de mi-am fãcut
Cruciuliþã la rãspântii –
Îndrepta-s-ar rãtãciþii.
Fost-am tânãr ºi-am putut,
ªi-am putut de mi-am fãcut
Puþurele-n câmpuri grele –
Adãpa-s-ar secetoºii.
Fost-am tânãr ºi-am putut,
ªi-am putut de mi-am fãcut
Case nalte lângã drumuri –
Dãposti-s-ar friguroºii.
Fost-am tânãr ºi-am putut,
ªi-am putut de mi-am fãcut
Podurele peste râuri,
Sã treacã care pe ele
ªi-ncãrcate ºi deºarte.
Asta-i gazda lui Cristos,
Rãmâi, om bun, sãnãtos,
Cã te-am colindat frumos!

COLIND DE TÂNÃR

Înãuntru’ acestor curþi
Cestor curþi, cestor domneºti
Sunt 2 meri mari luminaþi
De tulpinã-s depãrtaþi,
De vârfuri-s amestecaþi.
La tulpina acestor meri
E un pat dalb încheiat.
Dar ºi-n pat cine-i culcat?
E culcat jupân cutare
Cu-a lui dalbã jupâneasã.
Ei dormeau, se hodineau,
Doamna din somn se pomenirã
ªi din gurã-aºa grãirã:
Scoalã, scoalã, mãi domn bun,
Cã ne-a nins, ne-a viforat.
Domnu’ din somn se trezirã
ªi-ntr-un cot s-a rezemat,
Pe fereastrã se uitarã
ªi din gurã-aºa grãiarã:
Fã, nevastã, minte proastã,
Nici n-a nins, n-a viforat,
Vânt de varã a bãtut,
Flori de mãr s-a scuturat,
Peste noi, peste-amândoi,
Peste feþi de gramofeþi.
Asta-i gazda lui Cristos,
Rãmâi, om bun, sãnãtos,
Cã te-am colindat frumos!

COLIND DE FLÃCÃU

De lãtur’ acestui sat
Mult sobor s-a adunat,
Dar soborul de ce este?
Tot de fete ºi neveste,
Dar mai multe fete mari,
Fete mari ºi de cucoane.
Puse mâna-n zãri de soare,
Zãri de soare pã sub soare,
Zãri pãun cu coada verde
(Da) nu-i pãun cu coada verde
Cã-i cutare flãcãu mare
Pe-un cal negru stã cãlare.
El de tare ce fugea
Nimenea nu-i mulþumea,
Numai ea, ibovnica sa,
Numai ea cã-i mulþumea.
Hai la horã sã jucãm,
Sã jucãm sã ne-nvãþãm,
Sã jucãm gene la gene
Ca doi porumbei la pene,
Sã jucãm faþã la faþã
C-aºa Dumnezeu ne-nvaþã.
Asta-i gazda lui Cristos,
Rãmâi, om bun, sãnãtos,
Cã te-am colindat frumos

COLIND DE FATÃ MARE

Prin cel cer, prin ceru-i cer
La creanga de viºinel
E un dalbu legãnel.
Dar în leagãn cine ºade?
Ci ºade de-o fatã mare.
(ªi) nu ºade cum se ºade,
Tot cosea ºi ghindosea
De-un guler ºi de-o batistã.
Guleru-i al frati-sãu,
Batista-i a lu’ Vãleleu.
Mai la urmã ce sã vezi?
Vin trãsuri nezugrãvite
Cu postav verde-nvelite
ªi nu vine ca sã stea
(Ci) vine ca sã mi-o ia,
Sã mi-o ia ºi sã mi-o ducã
Peste munþi într-alte curþi.
Dar acolo ce s-o vezi?
Chelãriþa banilor, stãpâna ciobanilor.
Asta-i gazda lui Cristos,
Rãmâi, om bun, sãnãtos,
Cã te-am colindat frumos!
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POSTUL NAªTERII DOMNULUI sau al CRÃCIUNULUI
Pr. Vasile Valeriu DUMITRESCUPânã unde trebuie sã postim? Sau pânã unde putem renunþa la

plãcerile noastre? Pânã unde putem sã ne strunim slãbiciunile?...
Timpurile pe care le trãim nu ne mai ajutã aºa de mult sã þinem un
post cum se þinea, poate, în vechime. Starea noastrã sufleteascã

nu mai poate fi cea de acum douã mii de ani, sau o mie de ani, sau
cea a bunicilor noºtri. Starea noastrã de spirit, a celor care alergãm
clipã de clipã dupã glorie, dupã bani, care suntem în continue
cãutãri... Foarte rar obþinem o pace sufleteascã. Pânã unde putem
posti?

Naºterea Domnului este pentru mulþi cea mai frumoasã
sãrbãtoare a creºtinãtãþii. Cea mai plinã de bucurie. Este cea care
îþi aduce aminte cã în fiecare an ai ocazia sã devii mai bun, sã
creºti cu un suflet curat, sã iubeºti mai mult, sã ierþi mai mult. Cu
fiecare an care trece te maturizezi în credinþã. Pentru orice
maturizare trebuie sã faci sacrificii. Sã dãruieºti, dar sã ºi primeºti.
Sã dãruieºti frumos, ºi bine, ºi iubire. Nu întotdeauna darurile
sunt rãsplãtite de oameni. Dar pentru un creºtin, a dãrui, a ierta ºi
a iubi fac parte din esenþa lui.

Pânã unde trebuie sã postim?
Pânã când ne vom simþi aºa de curaþi sufleteºte încât Bucuria

Naºterii Domnului sã o primim ca pe cel mai frumos dar. Sufletul
sã ne fie atât de curat, încât sã auzim îngerii cântând.

Sã ne pregãtim. Sã ne maturizãm. Sã facem un exerciþiu cu noi
înºine.

Nu suntem totdeauna pregãtiþi sã postim, uneori nu vedem
utilitatea acestui lucru. Care este primul pas pe care trebuie sã-l
facem pe drumul cãtre mântuire. Cea dintâi nevoie a omului
zilelor noastre este mãrturisirea pãcatelor.

Postul Crãciunului aminteºte de postul de 40 de zile al lui
Moise înainte de primirea Tablelor Legii. Acest post are o
semnificaþie specialã, pentru ca se încheie o sãrbãtorire a ceea ce
a fost fãgãduit omului de cãtre Dumnezeu: venirea Mântuitorului.
Este un post uºor, pentru ca toate sâmbetele ºi duminicile de
dupã 21 noiembrie au dezlegare la peºte. De asemenea, sunt ºi
câteva sãrbãtori importante în postul acesta. Prima este Intrarea
în Bisericã a Maicii Domnului, apoi sãrbãtoarea Sfântului Andrei
ºi cea a Sfântului Nicolae, destul de venerat la noi, doar avem
atâtea biserici ºi mãnãstiri care-i poartã hramul. Luna decembrie,
liturgic vorbind, este luna profeþilor. Slujbele bisericii confirmã.
În cântãrile lor se celebreazã mulþi profeþi din Vechiul Testament.
Zice undeva Sfântul Ioan Evanghelistul: „Lucraþi nu pentru
mâncarea cea pieritoare, ci pentru cea care rãmâne spre viaþa
vesnicã”. Trebuie sã ne strãduim sã postim în vederea întâmpinãrii
Naºterii Mântuitorului.

Unora li se pare greu sau, mai rãu, li se pare inutil. Ei
trebuietotuºi sa se strãduiascã.

Postul cel de mâncare este primul pas, cel mai la îndemânã,
pasul de bazã, care apoi trebuie coroborat cu cel de suflet. A þine
post de mâncare este oarecum uºor, mai greu este sã poþi ierta pe
cineva de rãul pe care þi l-a fãcut, sã poþi sã nu rãsplãteºti cu rãu
pe acela care þi l-a fãcut, este greu sã nu întorci cuiva vorba urâtã
pe care þi-a adresat-o, aºa cum spune Sfântul Ioan Gurã de Aur.
E la îndemâna noastrã sã pornim de la bazã, cu postul cel de
mâncare. Iar Sfântul Vasile cel Mare spune: „Noi am fost scoºi
din Paradis pentru ca nu am postit. Trebuie sã postim pentru a ne
întoarce în paradisul ceresc”. Postul reparã pierderea pe care noi
am suferit-o prin faptul cã Adam nu a postit ºi ne împacã cu
Dumnezeu.

O componentã a postului este spovedania, apoi dacã primim
dezlegarea de la duhovnic, putem sã ne împãrtãºim, ceea ce ne va
prilejui întâlnirea cu Hristos. Greu lucru pentru mulþi. Cum sã
meargã ei sã se spovedeascã, doar ºi preotul este om ca ºi ei,
pãcãtos ca ºi ei. Dar preotul are ceva ce oamenii obiºnuiþi nu au.
Harul de a ierta ºi dezlega. Spovedania sau mãrturisirea este
Taina care dãruieºte iertarea pãcatelor celui care de bunãvoie ºi le
descoperã în faþa duhovnicului cu sinceritate. Spovedania trebuie
sã fie sincerã, clarã, curatã, completã pentru ca pãcatele noastre
sã fie iertate. Povãþuirea duhovniceascã a fiecãrui suflet este

lucrarea duhovnicului, care dã sfatul potrivit cu structura
sufleteascã a fiecãruia. Doar astfel putem spera la vindecare
sufleteascã ºi iertare. Este necesar ca mãcar în fiecare post sã ne
spovedim ºi sã ne împãrtãºim, sau, mãcar o datã pe an, de Paºte.

Clevetirea ºi judecarea aproapelui
sunt unele din cele mai mari pãcate,
pentru cã aratã lipsa de dragoste faþã de
oameni ºi egoism. Iscodirea celorlalþi,
clevetirea, judecarea ºi dispreþuirea
aproapelui a devenit un rãu general, care
ne îndepãrteazã de harul dumnezeiesc.

Postul þine 40 de zile: de la 15
noiembrie la 25 decembrie. Lãsãm sec
în seara Sf. Ap. Filip, la 14 noiembrie.
Dacã aceastã zi cade miercurea sau
vinerea, începem postul în 13
noiembrie. Marþea ºi joia se dezleagã la
untdelemn ºi vin, iar sâmbãta ºi
duminica, dezlegare la peºte, untdelemn
ºi vin.

Dacã în zilele de luni, miercuri ºi
vineri prãznuim vreun sfânt mare,
însemnat în calendar cu cruce neagrã,
mâncãm untdelemn ºi vin; iar de va
cãdea hramul bisericii, sau sãrbãtoare

însemnatã în calendar cu cruce roºie, atunci dezlegãm ºi la peºte.
Marþea ºi joia mâncãm peºte, untdelemn ºi vin, când cade în
aceste zile vreun sfânt mare, hramul sau sãrbãtori cu roºu. În
ziua de Ajun, 24 decembrie, se mãnâncã tocmai seara ºi anume:
grâu fiert îndulcit cu miere, poame, covrigi sau turte de fãinã,
cãci cu seminþe a ajunat Daniil proorocul ºi cei trei tineri din
Babilon, care au prevestit Naºterea lui Hristos. La Crãciun, în
orice zi ar cãdea, mâncãm de dulce.

Postul Crãciunului – calendar popular.
În calendarul popular al românilor fiecare zi are o poveste, o

povaþã, o învãþãturã. Momentul intrãrii în Postul Crãciunului
este pregãtit cu mare grijã.

Postul Crãciunului, în comparaþie cu celelalte posturi de peste
an – Paºti, Sânpetru, Sântãmãrie – este din punct de vedere al
distracþiei mai puþin sever. În lumea satului încep ºezãtorile.
Momente magice în care se leagã prietenii, care mai târziu, în
primãvarã, se vor transforma în logodne ºi apoi în nunþi, prilej
de bucurie pentru tot satul. În timpul ºezãtorilor se învaþã
frumoasele colinde, pentru ca de Crãciun bucuria Naºterii
Domnului sã fie completatã de frumuseþile sufletului românesc.
Se organizeazã cetele de colindãtori.

În prima parte a postului Crãciunului, în calendarul popular
sunt obiceiuri importante: Filipii, Ovidenia, Noaptea strigoilor,
Sânnicoarã ºi altele. Obiceiuri specifice unui enigmatic început
de sezon sau an, probabil dacic. Iatã câteva din ele:

Filipii. În aceste zile de la mijlocul lunii noiembrie se celebrau

Filipii de Toamnã prin diferite acte rituale: alungarea spiritelor
rele prin zgomote ºi împuºcãturi, ungerea cu usturoi a uºilor, a
porþilor ºi ferestrelor, îmbumarea pãsãrilor cu rãmãºiþe de la
masa de searã, întoarcerea vaselor din casã cu gura în jos, ca sã
nu se ascundã în ele spiritele rele.

Ovidenia. Ziua Intrãrii în Bisericã a Fecioarei Maria, numitã
Ovidenia, Obrejenia sau Vovidenia, corespunde în calendarul
popular cu celebrarea unei divinitãþi a lupilor, Filipul cel ªchiop

sau Filipul cel Mare (21 noiembrie). În noaptea de Ovidenie,
când se credea cã se deschide Cerul ºi vorbesc animalele, se
priveghea la lumina unei lumânãri încolãcite pe o strachinã cu
apã de leac. Se fãceau farmece ºi descântece, se afla ursita, se
efectuau observaþii ºi perviziuni meteorologice. Întrucât se credea
cã în noaptea de Ovidenie strigoii circulau fãrã opreliºte se ungeau
cu usturoi cercevelele ferestrelor, tocurile uºilor, vatra ºi cuptorul,
care comunicau prin horn cu exteriorul. Pentru apãrarea vitelor
împotriva sãlbãticiunilor se interzicea orice activitate legatã de
prelucrarea lânii ºi a pieilor de animale.

Apariþia celor doi sfinþi-moºi, Moº Andrei ºi Moº Nicolae,
începutul iernii ºi punerea în miºcare a haitelor de lupi sunt
semne evidente de îmbãtrânire ºi degradare a timpului
calendaristic. Ordinea se deterioreazã neîncetat, astfel cã la 29/
30 noiembrie, în Noaptea Strigoilor, se ajunge la starea simbolicã
de haos, cea dinaintea creaþiei. Noapte de spaimã, întrucât spiritele
morþilor ies din morminte ºi împreunã cu strigoii vii, „care îºi
pãrãsesc culcuºurile fãrã a avea vreo ºtiinþã despre aceasta”, se
iau la bãtaie pe la hotare, rãspântii de drumuri ºi prin alte locuri
necurate. Duelurile sângeroase cu limbile de meliþe ºi coasele
furate din gospodãriile oamenilor se prelungesc pânã la cântatul
cocoºilor, când spaþiul se purificã, duhurile morþilor se întorc în
morminte, iar sufletele strigoilor revin în trupurile lor. Atmosfera
devenea ºi mai apãsãtoare într-o importantã zi a lupului, fixatã de
tradiþie la data de 30 noiembrie, la Sântandrei. Atunci lupul îºi
poate îndoi gâtul þeapãn ºi devine mai sprinten, astfel cã prada nu
mai are scãpare. Oamenii trebuiau sã ia mãsuri suplimentare de
pazã a vitelor ºi sã efecteze diverse practici magice de apãrare
împotriva lupilor. Nici un alt moment al anului nu era atât de
prielnic pentru transformarea oamenilor în pricolici, oameni cu
înfãþiºare de lupi, ca în ajunul ºi în ziua de Sântandrei.

Moº Nicolae sau Sânnicoarã – pedepseºte dar ºi dãruieºte.
Divinitatea din categorie sfinþilor-moºi care a preluat numele ºi
data de celebrare a Sfântului Nicolae din calendarul creºtin (6
decembrie) este numitã în calendarul popular Sânnicoarã
(Transilvania), Moº Nicolae (Muntenia). Sfântul Nicolae a fost
un personaj real: Arhiepiscop al Myrei. în tradiþiile româneºti are
însã ºi unele atribuþii strãine unui sfânt: apare pe un cal alb,
aluzie la prima zãpadã care cade în luna decembrie; pãzeºte soarele
care încearcã sa se refugieze pe lângã el, spre þãrmurile de
miazãnoapte pentru a lãsa lumea fãrã luminã ºi cãldurã; stãpâneºte
apele, fiind patron al corãbierilor, pe care îi salveazã de la înnec;
apãrã soldaþii în rãzboi, ajuta vãduvele, orfanii ºi fetele sãrace la
mãritat; aduce copiilor daruri în noaptea de cinci spre ºase
decembrie ºi îi pedepseºte când sunt leneºi ºi neascultãtori s.a.
De ziua lui se fac vrãji, farmece ºi prognoze meteorologice, se
pun crenguþe de pomi fructiferi (mãr, pãr, cireº, prun) în apã la
cãldura camerei, pentru a fi înflorite de Anul Nou, când se aprecia
rodul livezilor ºi erau folosite ca sorcovã.

Sfântul Nicolae

Sfântul Andrei
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Eveniment editorial de excepþie la Bolintin

Virginiei Pilat
Manuscrisul cu scriitori
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Pentru mine,
festivitatea de astãzi
constituie un dublu prilej
de bucurie. Mai întâi,
pentru cã vin pentru
prima datã în contact
nemijlocit cu membrii
unei asociaþii culturale pe
care o cunoºteam doar
din relatãrile bunului
meu prieten ªtefan
Crudu. Prin intermediul
sãu ºi al lecturilor din
remarcabila revistã Sud,
sunt de mai mulþi ani la

curent cu activitãþile pe care le desfãºuraþi aici ºi, o spun
fãrã rezerve, apreciez cã ele ar trebui sã constituie un
model pentru comunitãþile locale din multe alte zone
ale þãrii.

Dupã cum ºtiþi, se vorbeºte astãzi mult, poate prea mult
ºi nu fãrã o notã de demagogie, despre descentralizare,
despre imperativul ca deciiziile administrative,
economice ºi de altã naturã sã se apropie de cetãþean,
astfel încât acesta sã devinã nu doar obiect, ci ºi subiect
activ în luarea mãsurilor care îl privesc. La nivelul vieþii
culturale, descentralizarea ar trebui sã însemne creºterea
semnificativã a vizibilitãþii creatorilor din comunitãþile
locale, dar într-o manierã diametral opusã celei
promovate în trecut de defunctul festival „Cântarea
României”. Pe atunci se pleca de la ideea falsã cã o
miºcare culturalã declanºatã prin ordin de sus ar putea
da rezultate care sã reziste timpului. Nimic mai
incomparabil cu ideea de culturã decât o asemenea
abordare!

Ceea ce se întâmplã de ani buni la Bolintin este exact
opusul acestei viziuni caricaturale asupra acþiunii
culturale. Aici, fãrã vreun impuls exterior ºi chiar fãrã
sprijinul financiar ori logistic al autoritãþilor centrale,
un grup de oameni inimoºi, iubitori de istorie ºi literaturã
le oferã semenilor lor un „produs” original care,
parafrazând o expresie la modã, s-ar putea numi „cultura
la firul ierbii”, adicã una legatã direct de realitãþile
prezente ºi trecute ale locului lor de baºtinã. Cu stãruinþã
ºi, nu în ultimul rând, cu eforturi ºi sacrificii personale
demne de toatã lauda, ei readuc în lumina actualitãþii
fapte ºi profiluri umane uitate sau pe cale de a fi înghiþite
definitiv de mareea timpului.

Printre recuperãrile care li se datoreazã, una cu totul
deosebitã este descoperirea ºi publicarea, în condiþii
editoriale excelente, a scrierii, mai mult decât centenare,
pe care distinsa profesoarã bucureºteanã Virginia Pilat a
consacrat-o vieþii ºi operei unora dintre poeþii de frunte
ai veacului XIX, printre care se numãrã ºi cel mai ilustru
bolintinean, Dimitrie Bolintineanu însuºi. Acesta este
cel de al doilea prilej de bucurie despre care voiam sã
vorbesc.

În excelenta postfaþã a cãrþii, colegul Vasile Grigorescu
deplânge faptul cã nu ni s-a transmis nicio imagine a
autoarei. În compensaþie însã, ºi acest lucru mi se pare
incomparabil mai important, lucrarea Virginiei Pilat se
constituie ea însãºi într-un valoros portret intelectual.
Cartea ne reveleazã figura luminoasã a unei profesoare
de liceu din alte timpuri a cãrei culturã ºi competenþã ar
putea constitui oricând un model, dacã nu chiar un motiv
de invidie pentru mulþi dintre universitarii noºtri actuali.

Într-o vreme în care niciunul dintre autorii analizaþi ºi
comentaþi de autoare nu se bucurase încã de o prezentare
monograficã, Virginia Pilat suplinea strãlucit aceastã
carenþã ºi oferea un posibil model de istorie literarã, de
care, din nefericire, posteritãþii nu i-a fost dat sã profite.
în ceea ce îl priveºte pe Bolintineanu, folosind exemplar

sursele documentare disponibile în epocã, autoarea a
reconstituit biografia acestuia ºi a trasat totodatã liniile
de forþã ale parcursului sãu creator, prin compararea atentã
a ediþiilor succesive ale scrierilor sale. Concluziile
acestei retrospective critice nu sunt neapãrat favorabile
poetului, dar evidenþiazã, în schimb, calitãþile eminente
ale autoarei, discernãmântul ºi independenþa sa de
gândire, chiar ºi faþã de tradiþia ºcolarã pe care ar fi fost
chematã sã o apere (se ºtie cã la serbãrile de sfârºit de an
rareori lipseau recitãrile din baladele istorice, al cãror
suflu patriotic fãcuse sã îi fie trecute cu vederea poetului
unele carenþe de ordin strict literar). Multe dintre
judecãþile emise de Virginia Pilat au rãmas în picioare,
fiind confirmate de marii noºtri istorici literari de mai
târziu.

Iubitoare de poezie, comprehensivã ºi poliglotã,
Virginia Pilat a dispus de orizontul cognitiv necesar

pentru a putea compara producþiile poeþilor români cu
opere similare din literaturile francezã, germanã sau
italianã. Ea plaseazã astfel producþia liricã naþionalã în
contextul european, evidenþiindu-i atât meritele, cât ºi
scãderile într-o analizã de incontestabilã subtilitate, la
fel cum o raporteazã ºi la cealaltã sursã fundamentalã de
inspiraþie a poeþilor noºtri, care a fost creaþia folcloricã.
Nu putem decât sã regretãm pierderea celorlalte scrieri
ale autoarei, a cãror existenþã o putem doar presupune,
pornind de la aluziile ºi trimiterile pe care le face în
treacãt la alþi poeþi, mai vechi sau mai noi, precum
Costache Conachi sau Eminescu.

Aº mai þine sã remarc imaginea indirectã pe care ne-o
oferã cartea Virginiei Pilat asupra ºcolii româneºti de la
cumpãna veacurilor XIX ºi XX. Nivelul intelectual al
dascãlilor, dar ºi complexitatea cunoºtinþelor care erau
predate elevilor, are darul sã ne lase visãtori pe noi cei
care trãim într-o vreme în care ni se solicitã fãrã încetare
simplificarea programelor didactice, reducerea orelor de
curs ºi limitarea drasticã a cantitãþii de informaþie
transmisã elevilor ºi studenþilor.

         (26 octombrie 2013, Bolintinul din Vale)

Mihai Dinu

Prof. Dinu ºi... Dinu!

Gen. Gh. Dragomir, prof. Geanina Mehedinþu ºi
“cadrele” tinere

Prof. Nicolae Scurtu ºi o admiratoare

“Târgul” de Sf. Dumitru

Nicolae Scurtu, ªtefan Crudu, Mihai Dinu, pr.
Vasile Valeriu Dumitrescu, Mihai Plãmãdealã...
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Evenimentul purtând acest nume s-a desfãºurat
în zilele de 25 ºi 26 octombrie 2013 la Bolintinul
din Vale în organizarea Asociaþiei pentru Culturã
ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu cu sprijinul
Consiliului Local ºi al Primãriei.

Manifestãrile au atras un public numeros, precum
ºi participanþi de prestigiu din aria culturii ºi
societãþii româneºti, cãrora le mulþumim ºi cu
aceastã ocazie: Mihai Dinu, Nicolae Scurtu,
Gheorghe Dragomir, Dorin Suciu, Neagu Udroiu,
Constantin Lupeanu, Corneliu Ostahie, Vasile
Rãvescu, Victoria Milescu, Emil Pãunescu, Raluca
Tudor, Ion C. ªtefan, Mihai Plãmãdealã, Irina Airinei
Vasile, Florica Ceapoiu, gen. Gh. Dãnilã.
Intervenþiile dumnealor au asigurat succesul
manifestãrilor ºi creºterea interesului pentru
subiectele abordate.

Prezentarea cãrþilor scrise de generalul de brigadã
Gh. Dragomir, fiu al localitãþii, au suscitat un viu
interes la care autorul a rãspuns prin oferirea unui
important numãr de volume, gestul dumnealui
impresionând în mod deosebit.

Au fost prezente numeroase cadre didactice:
Geanina Mehedinþu, Iuliana Beldiman, Mihaela
Enache, Georgeta Sima, Nicoleta Savu, Andreea
Trãistaru, Marian Dumitru, Ramona Badea, Elena
Stancu. Dintre ele trebuie sã o remarcãm pe
profesoara Geanina Mehedinþu care a venit însoþitã
de un grup de elevi purtând uniforme ºcolare,
constituindu-se într-o patã de culoare emoþionantã
pentru toþi cei de faþã.

Dintre „localnici” subliniem participarea lui Nicolae Sugurel (primarul localitãþii), Alexandru Pâslaru, Victor
Dobriºan, Ioan Ivan, Vlad Dragomir, Traian Chiva, Mariana Chiva, Dumitru Pâslaru, Dumitru F. Ion, Mioara Dãnãilã,
Maria Boºtinescu.

Organizatori: ªtefan Crudu, Marian Grigore, Constantin Bãrbuþã, Constanþa Crudu, Ciprian Necºuþu, Dumitru
Dumitricã, Dan Floricã, Corneliu State, pr. Valeriu Dumitrescu, Fãnela Constantin, Gabriel Stegãrescu, Alexandru
Sorin Grigore, Oana Dobrin, Vasile Grigore.

Revista “SUD” recomandã autorilor
sudiºti ºi din alte pãrþi de þarã Editura #
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Vasile Grigore

Victoria Milescu, I.C. ªtefan, Constantin Lupeanu,
Dumitru Dumitricã
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Surorile BONAPARTE ºi pasiunea pentru frumos
Florin COLONAª

Muzeul Marmottan-Monet reprezintã unul dintre prestigioasele
muzee ale Parisului. A
luat fiinþã printr-o
donaþie a doi mari
iubitori de artã – tatã ºi
fiu, care diversele lor
preocupãri au strâns cu
multã pricepere, un
numãr impresionant de
obiecte de valoare, pe
care apoi le-au pus la
îndemâna publicului,
iubitor de frumos.

Inginerul Marmottan
– tatãl, s-a dovedit a fi
nu numai un priceput
inginer ºi director de exploatãri miniere, dar ºi un inventator,
precum ºi un mare iubitor de artã, un mecena, dar în acelaºi timp
ºi un talentat pictor ºi totodatã un prieten al breslei acestora. Fiul
ºi-a urmat tatãl, dovedindu-se ºi el un
colecþionar pãtimaº.

Ulterior, fondul muzeului s-a mãrit,
aºa cã astãzi în elegantele sãli se aflã o
bogatã colecþie de lucrãri ale lui Claude
Monet, cuprinzând o suitã de pânze cu
celebrii sãi nuferi, surprinºi în diferite
anotimpuri ºi la diferitele intervale ale
unei zile. Tot aici se aflã în expunere
permanentã celebrul tablou „Impression,
soleil levant”, al lui Monet, cumpãrat de
medicul român George Bellu, lucrare
simbol, de la care derivã ºi numele unei miºcãri artistice
fundamentale pentru istoria picturii moderne – impresionismul.

În colecþia Marmottan, au existat suficiente mãrturii ale pasiunii
celor doi colecþionari pentru Napoleon ºi epoca sa. De aceea,
piesele colecþiei augumentate cu altele aduse din mari muzee ca ºi
din colecþii particulare, au fãcut posibilã organizarea unei expoziþii
despre surorile lui Napoleon.

În colecþia Paul
Marmottan (1856-
1932) existau o multitu-
dine de piese, rod al
pasiunii colecþionarului
pentru Primul Imperiu
ºi exista de asemenea o
colecþie de efigii ale
suririlor lui Napoleon,
ceea ce a constituit linia
directoare a alcãtuirii
unei expoziþii având
drept tematicã cele trei
surori ale Împãratului.
Deºi despre Elisa, sora
cea mai mare, s-au fãcut
expoziþii în Italia,
actuala expoziþie în care
sunt reunite cele trei
surori, reprezintã o
premierã absolutã.

Întâlnim în istoria
culturii tema celor trei

surori. Sã amintim însã piesa lui Cehov – Trei surori,
dramã în patru acte, scrisã între 1900-1901 ºi despre
care autorul îi scria lui Gorki: „A fost foarte greu de
scris. Gândeºte-te e vorba despre trei eroine, fiecare
trebuie sã fie în genul ei ºi toate trei ... fiice de general”.
Dacã Olga, Maºa ºi Irina, au ridicat probleme în
construcþia dramaticã, pentru un strãlucit scriitor cum
a fost cazul lui Anton Pavlovici Cehov, vã daþi seama
ce probleme au existat într-o familie britanicã, Brontë,
unde au fost trei fete ºi toate trei scriitoare de renume.
Este vorba despre Charlotte, autoarea romanului Jane
Eyre, Emily Jane, cu al sãu celebru titlu La rãscruce
de vânturi ºi sora mezinã Anne, cunoscutã pentru
culegerea de povestiri didactice ºi de moravuri Agnes
Grey.

Într-o familie cu 13 copii, dintre care opt au
supravieþuit (cinci bãieþi ºi trei fete), au fost destule

probleme, dar fetele au reuºit sã se impunã, desigur, prin rolul
protector al fratelui mai mare Napoleon Bonaparte.
Personalitãþi feminine distincte, fiecare dintre
surorile Împãratului s-a dovedit a avea trãsãturi
proprii, care o scoteau în evidenþã.

Mamei Împãratului, Maria Laetiþia Ramolino,
printr-un decret din 1805, i-a fost acordat titlul
„Alteþa sa Imperialã, Doamna Mamã a M.S.
Împãratul”. Mai aproape de zilele noastre exista
un titlu ºi o medalie care recompensa
devotamentul unor femei care ajutau sporirea
indicelui demografic, acela de „Mamã Eroinã”...

Napoleon Bonaparte s-a dovedit a fi un frate
autoritar ºi totodatã protector, atunci când era
vorba despre surori.

Mezina, Elisa, graþie unei burse va pãrãsi
Corsica ºi va studia începând de la ºapte ani pânã la
cincisprezece la Saint-Cyr. Singurele vizite pe care le va
primi vor fi cele ale lui Napoleon, devenit ºi tutore dupã

moartea tatãlui lor, Charles
Bonaparte. Cãsãtoria la
douãzeci de ani a Elisei cu un
obscur ofiþer corsican, a fost
aranjatã de Doamna Mamã.

Dorinþa Paulinei, care
intenþiona sã se mãrite cu un
om cu o reputaþie tristã (Fréron) a
generat un veritabil consiliu de familie,
care s-a þinut în somptuosul cartier
general de la Mombello. Cu
autoritatea-i binecunoscutã, Napoleon

a hotãrât sã-l ia ca soþ pe generalul Leclerc. La rqndul ei, Caroline
îl va seduce pe generalul Joachim Murat.

Elisa, Pauline ºi Caroline Bonaparte,
alcãtuiesc un savant amestec de frumuseþe,
de graþie ºi de spirit. Toate trei au devenit
modele ale celor mai reputaþi artiºti ai
momentului precum sculptorul Antonio
Canova, sau pictorii François Gérard,
François Xavier Fabre sau Ingres.

Elisa, în 1809, devine mare ducesã de
Toscana, va adapta Codul Civil, modernizeazã
palate ºi apitale, înfiinþeazã ºcoli. Reformeazã
Academia de sculpturã de la Carrara. Prin
celebra ºcoalã ºi materialul de calitate de aici
se vor rãspândi în întreaga Europã chipurile
sculptate ale Familiei Imperiale. Iniþieazã o
banca de sprijin pentru artiºti. Va milita pentru
reconsiderarea scriitorului François René
viconte de Chateaubriand. Dupã cãderea
Imperiului în 1814, Elise va rãmâne în Italia
ºi se va preocupa de siturile arheologice.

Pentru Marmottan, Elise reprezenta „al
doilea geniu” al familiei imperiale. Energia
creatoare a Elisei, priceperea ei în guvernare,
preocupãrile pentru lucrurile antice, îl
determinã pe colecþionar sa întâlneascã la
Elisa „o prinþesã prin gustul sãu rafinat ºi un
adevãrat mecena prin inima sa”.

Paulina era favorita fratelui, cel mai puternic om al Europei ºi
totdeodatã era consideratã una dintre cele mai frumoase femei

din timpul sãu. Rãmasã vãduvã la
numai 22 de ani, prin moartea
generalului Leclerc (care a
contactat febra galbenã fiind
comandant al coloniei Saint-
Domingo), adulatã ºi curtatã se
va remãrita cu prinþul roman
Camille Borghese. Napoleon va
profita de acest mariaj, printre
altele, cumpãrând de la cumnatul
sãu cea mai frumoasã colecþie de
statui antice din Italia.

Pauline rãmâne la Paris, departe
de soþ, apare la cele mai elegante
baluri din capitalã, unde apariþia
ei stârneºte de fiecare data
senzaþie. Va decora spaþii în noul

stil Empire. Extrem de cochetã, în cel mai nou stil al modei,
creeazã noul canon neoclasic al modei. Va rãmâne în istoria artei

prin lucrarea lui Antonio
Canova, opera cea mai
senzualã ºi scandaloasã a
epocii – Venus Victrix,
sculptata între 1804 ºi 1809,
marmura alba fiind patinata
în maniera cerii roºii, pentru
a accentua realitatea, nud
pãzit cu gelozie de prinþul
Borghese. Va fi vãzut de
public de abia în 1902, o data
cu deschiderea ca muzeu a
Galeriei Borghese.

Toatã viaþa Pauline a fãcut
din virtute o cascadã, având
grijã sã-ºi multiplice amanþii.
În insula Saint-Domingo,
aflata în plina revoltã a
frecventat trupa, de la soldaþi
la generalii aflaþi în
subordinea soþului. În timpul
celui de al doilea mariaj,
stând la Paris, a fost curtatã
ºi iubitã de marii actori de la

Comedia Francezã, care dupa cãderea Imperiului au pãrãsit-o cu
toþii...

Caroline, care a venit pe lume în condiþii familiale dificile, nu
a primit educaþie decât la vârsta de 16 ani, de la o camerista din
preajma Mariei-Antoinette, ceea ce nu a împiedicat-o sa devinã o
persoanã cu gusturi dintre cele mai rafinate. Faptul este dovedit

prin felul prin care a ºtiut sa comande la
cei mai mari ebeniºti ai momentului,
mobila pentru diferitele sale incinte.

Devenitã regina Neapolelui, va
contacta cei mai buni peisagiºti, va fi
pasionatã de arta anticã ºi se va preocupa
de arheologie, va cultiva gustul pentru
„stilul trubadur”, atât de iubit de
Împãrãteasa Josefine. Pierzând tronul
Neapolelui în 1815, vãduva generalului
Joachim Murat, va cãlãtori sub numele
principesa Lipona, nimic altceva decât
anagramarea numelui oraºului Napoli,
unde domnise...

Caroline la Elysée, Elisa la palatul
Pitti, Pauline la vila „Paolina”, în Franþa
ca ºi în Italia, surorile Bonaparte au
ocupat numeroase imobile, toate
decorate ºi mobilate cu acelaºi coeficient
de lux, cu aceeaºi etichetã a propriului
stil, totdeauna în regulile artei Empire.

Ce este în fond stilul Empire? Privit
simplu este stilul dezvoltat în perioada
cuprinsã de la încoronarea lui Napoleon,
în 1804 ºi cãderea imperiului în 1815.
Este vorba despre o varietate de stiluri.

La sfârºitul secolului al XVIII-lea se dezvolta un stil pompos,
rocaille, un prerococo, un amestec de forme antice ºi forme
simple din timpul domniei lui Ludovic al XVI-lea.

Stilul Empire oferã o serie de culori: purpurã, albastru nocturn,
verde bronz, galben-auriu, dar ºi motive decorative – spade, foi
de dafin, coif, Victorii, alaturi de motive morfologice (sfincºi ºi
grifoni), deopotrivã în picturã, mobilier, modã sau în artele
decorative. O secvenþã din istoria ertelor în care trioul surorilor
Bonaparte are un merit de necontestat.

Împãratul ºi-a sprijinit surorile. De fapt ºi-a pus ºi fraþii în
poziþii mai mult sau mai puþin importante. A avut grijã de toþi...

ªi iatã cum surorile au ºtiut sã-ºi sprijine fratele, aceasta mare
figurã a istoriei.

Expoziþia celor trei surori, dintr-o familie devenitã celebrã, va
avea în anul ce vine o continuare, s-o numim fireascã, prin
organizarea în capitala francezã a unei expoziþii dedicate
împãrãtesei Joséfine.


