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Vasile GRIGORESCUEditorial

Cum cântã marea

de Dimitrie Anghel

Ion Andreiþã
Iarbã verde de acasã

Florin Colonaº
Ceasul cu glas monoton

Vasile Grigore
O chestiune de orgoliu: Bolintineanu vs Bolintineanu

apare din anul 1996

Radu Costinescu -

Trandafiri pe fond roºu

(ulei pe pânzã, 1992)

În fiecare searã, de-un timp, stau cu mirare

ªi-ascult ce straniu cântã tumultoasa mare.

Atent îmi plec urechea, ºi-ascult notele-i grele,

Ascult, cãtând pe-ncetul sã mã deprind cu ele,

Sã-mi lãmuresc ce-o doare când spumegã de urã,

Ce vrea sã spuie marea cu-nfricoºata-i gurã.

Dar apele-i þin taina, schimbând a ei cântare,

Acum, parcã se joacã zvârlind mãrgãritare,

ªi-acum, ca subt imperiul unei porunci secrete,

Îºi pãrãseºte jocul, ºi-n larmã de trompete

Îºi trâmbiþã mânia, iar miile de creste

Le umflã în talazuri, în larguri dând de veste,

Cã cineva ascultã ºi-nseamnã cu mirare

Ce poate sã surprindã din larga ei cântare.

Publicatã cu sprijinul Primãriei oraºului Bolintin Vale
ºi Consiliului Judeþean Giurgiu
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Cpt. Alexandru Drugãnescu

„La prima rectificare a bugetului din acest an s-au alocat fonduri importante Ministerului

de Interne, din care o bunã parte vor fi destinate îmbunãtãþirii condiþiilor din penitenciare”

(Ziarele)

„Aud, îmi zice un prieten, cã vor fi daþi bani pentru îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã din

penitenciare”; „Da, foarte bine, îi rãspund, cã tot se vorbea pe la televiziuni cã deþinuþii o duc

greu. E o mãsurã cât se poate de fireascã ºi omeneascã. Doar ºi cei de-acolo au dreptul la un trai

decent, nu?”; „Bine, frate, continuã partenerul meu de dialog, da’ ºtii la ce mã mai gândesc

eu?”; „Doar ai auzit ºi tu cã printre deþinuþi sunt ºi oameni care scriu...”; „Sau care se-apucã sã

scrie acolo, cã – se zice – ãºtia beneficiazã de o reducere a pedepsei. Da, am auzit...”; „Pãi aici

ce buba! Înseamnã cã istoria literaturii noastre se va îmbogãþi cu un nou capitol – cel al

beletristicii scrise în celule. Interesant, nu?”. „Apãi nu prea pricep eu cum vine asta. Dacã unul

care a ajuns la zdup n-a scris nimic pânã sã fie închis, cum sã scrie el, aºa deodatã, tam-nisam,

romane, nuvele, poezii s-au ce-o mai scrie el?”. „Pânã la urmã de ce n-ar face-o? Doar are

masa asiguratã, are liniºte, nu-1 deranjeazã nimeni ºi-n plus, dacã-i bine pãzit n-are a se teme

cã-i furã cineva manuscrisul. ªi când iese de-acolo – cu pedeapsa redusã ºi efectuatã, bineînþeles,

Douã adjective – virtual ºi imaginar – ce par sã descrie inexistenþa: posibilitate

versus închipuire. Trecând într-un plan mai prozaic, sunt lesne de sesizat diferenþele

dintre un spaþiu/lume virtual ºi unul imaginar. Importantã ar fi aceea cã primul

necesitã un mediator/creator, de unde ºi o posibilã concluzie cã serveºte cu precãdere

interesele acestuia.

N-am întâlnit pe nimeni sã descrie mai bine decât Hemingway o varã canicularã.

În Fiesta, superbul roman al „generaþiei pierdute”, pe o terasã pamplonezã, pe

lângã un vin roºu, rece, se discutã despre tauri. Jake Barnes – un aficionado –

pasionat ºi foarte priceput la luptele de tauri, împreunã cu Pedro Romero, un

tânãr toreador, îºi exprimã aprecierile superlative la adresa spectacolului oferit la

trecuta Feria de Madrid de unul dintre matadori. Entuziasmul le este întrerupt de

ferma opinie a „criticului de tauri”: „Prea moale!” – sentinþã acceptatã fãrã

crâcnire.

Înainte de a vã declara plictisiþi de atâta caniculã, v-aº ruga sã pãtrundeþi

înþelesul superbei scene mirosind a praf, a sânge, a petrecere, a fricã, a fum ºi

fiesta ºi sã fiþi de acord cã autorul a vrut sã spunã cã nici profesionistul (toreadorul),

nici un foarte priceput „aficionado” – poate Hemingway însuºi – nu posedau

instrumentele/criteriile necesare ºi suficiente pentru a elabora o justã judecatã.

Urmãrind istoria literaturii, a artei, este evidentã interdependenþa dintre calitatea

criticii ºi calitatea creaþiei.

Revenind la „chestia virtualã”, cu referire directã la „reþelele sociale”,

genialitatea creatorului lor controleazã un spaþiu în care te poþi refugia de criticã

cu un simplu click, înlãuntrul unui propriu spaþiu vitual, la adãpost de atacurile

„realitãþii”, din care analiza criticã a fost îngrãditã sau chiar alungatã. Se scrie/

creeazã/fotografiazã enorm în aceastã lume; cunosc persoane care „publicã” de

multe ori pe zi, adesea fãrã o minimã autocriticã. Se vehiculeazã idei, se fac

propuneri, politicã...

Urmãrind un interes pecuniar evident, exploatând teama omului de eºec, de

rezultatele, eventual nefavorabile, ale unei analize critice, Creatorul reþelei a

izbândit sãdirea germenilor unei alte „generaþii pierdute”, dependentã de drogul

irealului, temãtoare de ºocul realitãþii. Pânã când aceastã lume nu va fi capabilã

sã-ºi nascã/educe criticii, care sã propunã/impunã criterii capabile sã facã diferenþa

între valoare ºi imposturã, între impotenþã ºi genialitate, între alb ºi negru, nu

meritã a fi consideratã decât o etapã, o pregãtire imaginarã pentru „marea trecere”,

cea spre lumea realã.
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Luminiþa Cornea, Un

pelerinaj în Þara Sfântã,

Editura Eikon, Bucureºti, 2015.

„Profesoara dr. Luminiþa

Cornea, fiicã de preot, s-a

nãscut într-o casã cu Sfânta

Scripturã, unde bunul ei tatã, din

fragedã pruncie, i-a vorbit

despre Hristos ºi Þara Lui, Þarã

pe care tatãl, Sfinþia Sa, nu a

apucat sã o vadã, în zbuciumata

lui viaþã de preot, decât în duh

ºi prin Evanghelie.” (Î.P.S. Ioan

Selejan, Mitropolitul Banatului)

Valentin Iacob, Poker

cosmic, Editura Tracus Arte,

Bucuresti, 2015. „[...] Valentin

Iacob s-a impus ca o voce liricã

pe cât de neaºteptatã, pe atât de

distinctã la vremea respectivã

– dovadã fiind ºi Premiul pentru

debut al Asociaþiei Scriitorilor

din Bucureºti ºi cel al

prestigioasei reviste Poesis.

Spun asta deoarece chiar ºi la o

rapidã ochire asupra structurii

volumelor ºi poemelor sale,

autorul nu seamãnã, în opinia

mea, aproape deloc cu nici unul

din cei care au debutat ºi au

devenit niºte nume importante

dupã 1990 ºi nici cu douãmiiºtii

ulteriori.” (Ioan Groºan)

Vasile Szolga, Talmeº-

Balmeº (Schiþe, poveºti,

povestiri, amintiri), Editura

Rawex Coms, Bucuresti, 2015.

Venise sfârºitul lumii, ziua

„judecãþii de apoi”. Pãmântul

se scutura, arborii se vãitau,

cerul clocotea, apele vuiau. Se

stârni praful, cimitirele

înviarã. Morþii, de

pretutindeni, înviau. Praful ºi

pulberea se închega în forme

de carne ºi oase. Un ºir lung

de fiinþe umane se îndrepta

spre locul unde plãnuia sã aibe

loc ultima judecatã...

Vasile Szolga, Gri ºi alte

culori, Editura Rawex Coms,

Bucuresti, 2015. „Când îl

citeºti, ai senzaþia ca spune o

poveste, un basm sau cam aºa

ceva. Impresie falsã, însã

fiindcã fiecare text are un tâlc,

cere o cheie, deschide o

fereastrã cãtre o interpretare ce

te conduce la o moralã, la o

învãþãturã.” (Florentin

Popescu)

Victoria Milescu, Feeding

Illusions: Poems, Editura

eLiteratura, 2015. I am a

protected flower / if you pick me

up / you’ii pay the fine / if you

crush me / you’ll go to jail /

only the butterflies are

allowed...

Nicolae Scurtu, Sãluc

Horvat ºi contemporanii sãi,

Editura Ars Docendi, Bucureºti,

2015. Cartea aceasta, deloc

comunã, surprinde cu discreþie

relaþiile spirituale ºi punþile de

comunicare dintre istoricul

literar Sãluc Horvat (n. 23 iunie

1935, ªigãu, jud. Cluj) ºi unii

dintre confraþii sãi, pe care i-a

cunoscut direct sau indirect, i-

a apreciat ºi despre care,

adesea, a emis echilibrate

judecãþi de valoare.

O frumuseþe a Bolintinului interbelic: Andreica Ivãnuº, dupã ultimul soþ, Prodromos (imagini din colecþia Tanþa Bidirici-Ulmeanu)

hai la editurã! Scriitor cu cazier! Asta îi sporeºte popularitatea.

Cine aude ce-o sã zicã? Uite, mã, sãracul, s-a gândit la binele

omenirii, ºi-a fãcut mustrãri de conºtiinþã ºi a devenit scriitor!”.

Vãzând cã prietenul vorbeºte cât se poate de serios ºi cã nu

glumeºte, nu pot sã nu-1 contrez: „Cum crezi tu cã unul care a

luat ºpagã milioane de euro, care a prejudiciat statul de mari sume

de bani, un escroc de talie mare, un mafiot cu experienþã ar putea

sã dea opere literare de valoare? Cã literatura presupune sinceritate.

Opere de valoare ne-au lãsat, cum bine ºtii, Radu Gyr, Nichifor

Crainic ºi alþii de talia lor, care au fãcut puºcãrie în regimul

comunist. Ãia n-aveau voie sã scrie ºi-nvãþau unul de la altul

poeziile pe de rost. Abia mai târziu, dupã cãderea comunismului

o parte din ele, care nu s-au pierdut, au fost tipãrite...”; „Haida-

de! ªtii cã-mi placi!”

În primul rând cã mafioþii de azi de la noi au cu totul alte

condiþii în penitenciare (li se dã hârtie de scris, au televizoare,

au truse de pixuri) probabil cã la cerere li se pun la dispoziþie ºi

maºini de scris sau calculatoare, sã aibã cum sã-ºi culeagã textele.

ªi-a executat omul pedeapsa ºi gata, pleacã cu manuscrisul aºa

cum þi-am zis, direct la Editurã. Nu m-ar mira sã fie sponsorizaþi

chiar de penitenciar...”; „Hai, dom’le, cã asta-i prea de tot!”;

„Nu-þi aduci aminte cum în urmã cu ceva vreme un fost prim-

ministru declara cã în închisoare a scris vreo douã-trei cãrþi?

Sau cum  un fost ziarist de la un cotidian al tineretului de dinainte

de ’89 care apãrea într-o emisiune de televiziune cu deþinuþi ºi

se dãdea mare cã e foarte apreciat de Nicolae Manolescu ºi cã

lucreazã la o istorie a literaturii române?”; „Bine, ziaristul ãla

era ºi e un fanfaron! M-am uitat ºi eu în Istoria lui Manolescu

ºi nici mãcar nu-i pomeneºte numele. Iar când a ieºit de la

mititica a-nceput sã meargã prin cârciumi. Nici vorbã sã fi tipãrit

ceva!”; „Da, da’ a profitat omu’ de reducerea pedepsei? Îþi

spun eu, a profitat. De-aia mã îngrijoreazã pe mine vestea asta

cu îmbunãtãþirea condiþiilor din penitenciare!”; „Adicã n-am

nimic împotrivã sã le renoveze WC-urile, sã le mãreascã alocaþia

pentru hranã, sã le îndulceascã traiul cât de cât, cã doar oameni

suntem, nu?”; ªi-atunci ce te îngrijoreazã?; „Stai sã-þi spun!

Mã gândesc cã ãºtia care se dau scriitori pot ridica ºi ei pretenþii:

sã li se aducã în celulã tipografii digitale, xeroxuri, apoi sã fie

lãsaþi sã meargã în documentare prin þarã. Cã poþi, sã zicem, sã

scrii un roman despre satul românesc de azi fãrã sã-l vezi, fãrã

sã stai de vorbã cu locuitorii lui? Etc., Etc.”: „Cred cã exagerezi!”;

Nu, deloc. Mã mai gândesc apoi ºi la etapa urmãtoare. Ies ãºtia

din puºcãrie, se organizeazã într-un  sindicat, asociaþie, fundaþie

sau mai ºtiu eu ce ºi vor sã fie puºi pe picior de egalitate cu

membrii Uniunii Scriitorilor, sã ia indemnizaþii, sã participe la

festivaluri ºi spectacole literare, sã fie incluºi în delegaþii care

merg în schimb de experienþã cu autori din alte þãri. ªi câte

altele!”; „Bine, dar mai existã ºi o criticã literarã, care are ºi ea

un cuvânt de spus...”: „ªtii cã ai haz! Pãi ãºtia care înainte de a

fi condamnaþi au devalizat instituþii, au furat fonduri din sacul

þãrii, crezi cã sunt sãraci lipiþi pãmântului? Au avut ei grijã sã-

ºi punã din timp la adãpost banii pentru zile negre ºi nu se vor da

înapoi sã cumpere, sã ºantajeze, sã mituiascã criticii ºi ãia sã-i

laude de complezenþã prin vreo gazetã obscurã!...”.

Îmi ascultam amicul, avea ceva argumente, însã nu m-am putut

abþine sã-1 contrez din nou: „Hai dom’le, cã nu-i dracu chiar atât

de negru!”.

Omul mi-a zâmbit cu subînþeles: „Bine, mai vedem noi!” ºi a

plecat. Acum, dacã stau ºi mã gândesc, cred cã sunt ºi eu de acord

cu ultima lui replicã. Aºa cã... mai vedem noi!
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Nicolae Dan Fruntelatã

SUD, PÂNÃ LA CAPÃT
Motto:

Nu e iarbã ca pelinul / Nici oraº ca Bolintinul

Scrisoare cãtre un grãdinar

din câmpie

Nu departe de Bucureºtiul nebun ºi balcanic, otrãvit de miasme

moderne, pervers dulce, cotropit de aer fanariot, de oraºul care

ne-a prins în plasa lui ca pe niºte fluturi orbi ºi nebuni dupã

aventurã, se aflã câmpia Bãrãganului, imensã, tãcutã, presãratã

din loc în loc de satele sfioase, ancorate la marginea unor bãlþi cu

peºte. ªi câte un sat mai mare, oraº, vezi Doamne, respirând între

grãdini cu meri, cu pruni, cu iarbã, cu viþã de vie, cu lene ºi cu un

anume mister.

Am trecut printr-un asemenea oraº, Budeºti i se spune, prietenul

meu Jean Andreiþã mi-a dat un indiciu preþios, uite, în stânga e

casa poetului Valeriu Birlan. Parcã mi-ar fi dat o cheie a locului,

n-am înþeles de ce, l-am cunoscut mai târziu pe profesorul de

românã Valeriu Birlan, la Olteniþa, ne-am strâns mâna ºi am

plecat fiecare în lumea lui. Dupã un timp, la ªerpãrie, locul divin

unde se reuneºte cenaclul boem pur Catacomba ºi se face revista

„Bucureºtiul literar ºi artistic”, mi s-a trimis un plic mare, galben,

cu ºase cãrþi de poezie ºi una de istorie literarã. Autorul lor,

profesorul din Budeºti, Valeriu Birlan.

Sunt un gazetar bãtrân, am muncit în presa cotidianã ºi

sãptãmânalã, de cea literarã nu mai vorbesc. Am primit un munte

de cãrþi ºi am uitat multe dealuri ºi vãi, mi-au rãmas în minte doar

titlurile care m-au fãcut sã respir, fie ºi doar pentru o clipã, aroma

grea, tulburãtoare a literaturii adevãrate.

Mi s-a întâmplat ºi acum, asta m-a fãcut sã pun mâna pe pix

(iertare, în era calculatoarelor eu am rãmas un conservator bãtrân

care iubeºte pixul ºi coala A patru) ºi sã-i scriu o scrisoare

profesorului din Budeºti – Cãlãraºi.

El a rãmas în satul lui din Bãrãgan, deºi a fost un om de carte

deºi are titlul de doctor în Litere cu o lucrare de tot stimabilã

despre Iacob Negruzzi. E tare mândru de asta, pune pe coperta

tuturor cãrþilor lui blazonul de doctor, pe mine mã lasã cam rece,

eu îl prefer ca doctor în poezie, delicat, luminat, pierdut în grãdina

lui cu flori, cu miroase, cu legume, cu ºoaptele iubirii pierdute,

un degustãtor de cuvinte ºi de culori, un pasionat al

expresionismului sãlbatic al lui Van Gogh ºi al altor olandezi

strãlucitori.

Împãrat al grãdinii eram.

Azi, dacã aº mai avea

grãdina de altã datã

plinã de nalbã,

din frunzele ei

ºi din aºteptare,

ºir lung aº izvodi

ºir lung, sã ajungã

pânã la tine ...

Iatã unde m-am întâlnit în suflet cu profesorul din Budeºti.

Copilãria mea, minunea vieþii mele, s-a întâmplat tot într-o grãdinã

imensã, cu nalbã, cu mãrar, cu meri ºi caiºi sfinþiþi de lumina

primãverii, undeva, într-un alt teritoriu al Câmpiei Dunãrii.

Cum descrie Birlan o dimineaþã de mai în cartea sa, Cuminþenia

pãmântului:

Duminicã dimineaþa

Poetul a udat asearã, pânã târziu

mãrarul, pãtrunjelul, ridichile,

rãsadurile de roºii

de vinete, salata

A lãsat sã se limpezeascã peste noapte

apa din fântânã

ªi-a bãut cafeaua. A colindat

prin înmiresmatele Divanuri ale poeþilor turci

prieteni. A salutat gureºele vrãbii [...]

Ce bine e sã-þi cunoºti parcela

ªi în grãdinã ºi în poezie.

Este profesorul din Budeºti un poet al lucrurilor simple,

fundamentale, un mag ºoptitor al descântecelor câmpiei, un

îndrãgostit sfios ºi cutremurat de amintiri.

Când scriu o poezie, când merg

pe drum sau, brusc, mã trezesc

din somn, îmi pare cã stau

în mijlocul unui sãrut uriaº

întreaga lume mã sãrutã cu fiinþa ta.

Sau în aceastã Ubicuitate:

Abia þi se aude respiraþia, iubito,

dar spune-mi: unde suntem?

Aici ºi acolo ºi-n atâtea locuri

în care credeam cã am fost singur

odatã. Pânã acolo fãptura ta

îºi trimite lumina.

Cel care spune singurãtatea e cea mai frumoasã/ cea mai linã

moarte/ intrã în viaþa ta fãrã sã o chemi, ºi apoi o frunzã cât un

continent/ o frunzã îþi trimit.../ o frunzã galben-arãmie/ sã-nþelegi

din cãrãrile ei/ cât de mult te-am cãutat, cel care îi scrie mamei

plecate dincolo:

Din cer cobori luminoasã/ cu prima zãpadã/ mamã, te-ntorci

acasã, ei, bine, acesta este prietenul meu din cãrþile lui, profesorul,

grãdinarul poemelor sale.

Închei aceastã scrisoare pe care am trimis-o dupã ce am citit

cãrþile lui de poezie, Cuminþenia pãmântului, Înger pribeag ºi

celelalte, am reþinut din ele ce mi-a plãcut mie cu deosebire, ãsta

e avantajul unui om care nu e decât un iubitor de poezie ºi nu un

critic literar ºi vreau sã vã asigur cã, de câte ori o sã mai trec prin

Budeºti – Giurgiu, o sã fiu atent acolo, în stânga, într-un capãt

de stradã, unde e grãdina lui Valeriu Birlan.

Citind, scriind versuri la poartã,

e ca ºi cum aº aºtepta un prieten

care niciodatã n-o sã vinã.

Dar dacã o sã vinã?

Mitul Zburãtorului

La o lansare de carte am întâlnit o doamnã, fostã deputat, fostã

demnitar al unui partid conservator, dar, mai ales, fostã membrã

a cenaclului „Numele poetului”, sfinþit la revista Luceafãrul

(nomina odiosa!) de poetul Cezar Ivãnescu. Mi-a oferit o carte,

Sãlaºul avatarilor, am citit-o ºi i-am fãcut loc pe scaunul electric.

Cu toþii coborâm din cer/ Îmbrãþiºând pãrinþii de pãmânt,/ Ce

se iubesc în leagãne de aer,/ Legate-n frânghii groase de argint.

Pariez puþinii mei bani pe destinul literar al acestei poete. Care

înalþã o rugã pentru a trece oºtirea Milei Tale peste un pod.

Mihaela Muraru Mândrea, te rog sã cauþi acel pod în Oltenia de

Nord, la Ponoare! Se cheamã Podul lui Dumnezeu. Încã existã.

Poeta e tot timpul între douã lumi, lumea cu dor ºi cea fãrã

dor, ascultã lecþia greceascã a armoniei eterne, dar, poate, nu ºtie

cã din adâncul ei pleacã una dintre rãdãcinile culturii vechi

româneºti care penduleazã între Suflet ºi Trup nãscând o litanie

din care e fãcutã placenta Cosmosului.

Planeta e-un sfânt cimitir/ de cãzuþi din luminã/ ºi-o mare de

cruci/ ºi trupuri de aer înfipte-n þãrânã.

E o cântare disperatã a armoniei distruse, un vaier. Un ecou

distilat care nu-i rãpeºte nimic din originalitate, dimpotrivã, din

cântecul lui Cezar Ivãnescu, poetul care a vegheat naºterea ºi

urcarea acestei poete adevãrate.

Tornada este o stare, o plutire haoticã, o pierdere a luminii, a

energiei, a vieþii care trece în alte dimensiuni. Iar Dumnezeu va

ºti cã s-a pierdut pe Sine/ ºi strãlucirea Sa,/ când m-a lãsat sã

mor/ în ochiul unui Prinþ Nomad/ trimis de umbra nopþii sã

nãruie Lumina.

Mihaela Muraru rescrie mitul Zburãtorului, cel care aduce în

locul iubirii, moartea. Experimenteazã, calcã graniþa ºtiinþelor

abstracte cu inconºtienþa poetului bolnav de puritate. Dar se

întoarce uneori înlãuntrul iubirilor ei ºi nu se sfieºte sã scrie un

poem cãtre Þarã: Þi-am purtat fiii în pântec, Þarã/ plãmãdiþi de

iubire cuminte/ din carne ºi os de fecioarã,/ din bãrbat cu sânge

fierbinte.

Vine cu toatã muzica ei în marea de cântec a lumii. A lumii lui

Blaga Divinul, dar ºi a profundului slujitor al tristeþii, maestrul

ei, Cezar Ivãnescu.

Ce omagiu mai frumos îi putea aduce, ne putea aduce nouã,

luceferiºtilor ostracizaþi în vremurile dizidente ºi rãzbunãtoare

de cãtre cãuzaºii fãrã cauzã, vorba lui nea Nicu Velea, decât

reproducerea în cartea ei a unor pagini din revista care-ºi fãcuse

un destin din susþinerea numelor poeþilor din toatã þara!

Câteva fisuri ºi-un prozator

pe care-l aºtept

El este profesorul universitar, olteanul de la Cetate, din Dolj,

Ion Haineº. Prietenul meu de la cenaclul „Catacomba” de lângã

revista Bucureºtiul literar ºi artistic.

Dupã multe luni de când mi-a fost prezentat, ceremonios,

evident, de cãtre patroana ªerpãriei, fabuloasa Pisi – Raluca, a

venit ºi mi-a adus o carte de prozã. Fisura se numeºte. Când i-

a venit rândul, între cãrþile oferite ca niºte daruri deosebite, am

citit-o. Din doascã-n doascã, aºa cum m-au învãþat dascãlii mei

de la Filologia bucureºteanã, facultate pe care a absolvit-o ºi

Haineº. ªi iar a venit timpul sã mãrturisesc despre ea. Cinstit,

pentru cã, la anii mei, nu mai am nici puterea, nici perversitatea

de a minþi pe cineva.

E o carte care se construieºte, uneori artificial, pe mai multe

motive literare. Dragostea interzisã – Snegurocika, Fata de

Zãpadã, poveste romanþioasã de concediu la munte, tãiatã de o

secvenþã cu adevãrat romanescã – micuþul din garã care-ºi aºtepta

etern pãrinþii la toate trenurile, rãsucind în mânã o pozã cu ei doi,

fisuratã de o despãrþire cu adevãrat tragicã. Aici e proza. Pe urmã

vin fisuri peste tot, în miºcarea muncitoreascã, în viaþa de dascãl

de liceu, în istorie, etc. Haineº vrea sã scrie un roman total ºi aici

greºeºte. Ce-i aia roman total? Viaþa e fãcutã din poveºti, din

respiraþii, nu din cronici rãbdurii. În cartea lui, Ion Haineº închide

câteva posibile romane. Cel al copilului din garã care-ºi aºteaptã

pãrinþii, subiect fabulos pe care l-am întâlnit într-un film american,

câinele care-ºi aºteaptã stãpânul ani la rând, pânã-l ajunge ºi pe

el moartea, romanul lumii scriitorilor din anii ’80, povestea

tenebroasã a morþii lui Al. Oprea, apoi romanul în oglindã,

iubirea cu Mona, fata care o interpreta în Steaua fãrã nume.

Nu mã intereseazã pãrerile despre presa acelor ani, nu mã

intereseazã politizarea uºor forþatã a tânãrului gazetar care aºteaptã

ca mãmãliga sã explodeze. Dar mã intereseazã întoarcerea la

pãmânt a celui plecat în alte lumi, redescoperirea copilãriei ºi, mai

ales, mã intereseazã o poveste fantasticã, inseratã în carte, o

întâlnire cu marea, care e un poem în prozã. Cel care scrie cã

luna bãuse otravã, cerul era bolnav de pãsãri e autorul care-ºi

meritã locul pe scaunul meu electric.

Când va uita cã e dascãl de limba românã, când va înlocui

citatele cu eliberãrile de orice regulã didacticã, Ion Haineº ne va

aduce o carte fãrã fisurã. Dar ºi pânã atunci, oazele de prozã din

cartea lui mã fac sã-l salut, aºa, de la Vânju Mare la Cetate, cu

prietenie.

Fiul Dropiei

Puþini poeþi de azi ºi-au trasat cu atâta fermitate ºi tandreþe în

acelaºi timp, geografia lumilor artistice. George Theodor Popescu,

pentru cã el este Fiul Dropiei, Dropioiu, îi spun prietenii, are în

stãpânire Vlãsia, cu pãdure cu tot, cu magie cu tot, o supune doar

prin cuvinte ºi o leagã la þãrmul miturilor greceºti ºi pãgâne, ca pe

o barcã nebunã ce este. Mai mult, o populeazã cu fiinþe strãvechi,

cu ºerpii luminoºi ai lui Uroboros, cu lupi înþelepþi ºi aºazã

deasupra tuturor ca pe un steag, ca pe un totem, dropia imperialã

a câmpiei române.

Cartea de unde pleacã toate cuvintele mele se cheamã chiar aºa,

Fiul Dropiei, e publicatã în 2002, dar asta n-are nicio importanþã.

E un fel de biblie pãgânã a Câmpiei în care ne întâlnim amândoi,

prieteni ºi închinãtori la cuvântul de tainã care a legat, ca o punte

de aur, lumea noastrã de lumea Levantului, Þara Poeziei ºi a

misterelor.

Fiul Dropiei vorbi:/ „Am trecut pragul umbrei/ pânã în þinutul

unde nimeni/ nu ºtie numele nimãnui/ ºi fiecare ºi-l uitã pe al

sãu”/ întotdeauna pe aceastã cãrare/ care coboarã - cer cu cer/

inima Vlãsiei – scufundate.

Nu e atât de firesc sã întrebe George Dropioiu: Cui sã dau în

somn chipul meu?/ Sã-l dau vulturelui,/ Vremii lui agere?

Dar unde e lumea asta vrãjitã în care s-a trezit Poetul – un

blestem sau un destin, încã nu se desluºeºte: Într-o bunã zi mi se

înfãþiºã în Duhul ei vãdit,/ Divina ªerpoaicã/ La locul numit

Cãtinã, fireºte,/ Înflorise aliorul, Mãrul Lupului dãduse-n pârgã./

Cicoarea hrãnea deasemenea lumina albã a amiezii.

Câmpia Sudului este, doamnelor ºi domnilor, un drog. La fel

de puternic ºi de insinuant ca drogurile din Amazon ºi din Anzii

peruani. E un amestec de ierburi sfinte ºi vechi, capabile sã ne

lege de lumea de dincolo, sã ne dea putere ºi voinþã, sã ne aducã

înapoi iubirile pierdute. În toatã Câmpia, de când intrã Dunãrea în

Þara Româneascã precum o sabie de argint, luând vrãjile de sub

munte, iarba sfântã, polovraga Munþilor Mehedinþilor ºi aducând-

o spre Bãrãgan, spre Vlãsia, dându-i cenuºa coliliei eterne, spaþiul

poeziei adevãrate unde-l întâlnesc pe prietenul meu respirã prin

cuvinte. Pânã unde? Dincolo de livada magicã/ fãrã de glas –

vântul/ numai el ºtie pe de rost/ semnele disperãrii.

Poetul e conºtient unde merge. E un lucru rar, e un har al

abandonãrii în poezie.

Ca-n haruspicii/ caut, cu degete lungi de apã,/ profilul mitic al

cuvântului/ Pe care-l invoc -/ la deschiderea cerurilor/ Vlãsiei –

ca posibil rãspuns/ la posibile întrebãri.

Ce mai are de fãcut autorul pentru a se cufunda cu totul în

geografia sfântã a poeziei lui: Deschid în zori Câmpia/ Ca pe o

carte -/ lut aprins, în tumult,/ cu neputinþã de atins.

O spaimã, o metafizicã spaimã aºazã în paginã acest strigãt: I-

oi Ler om, d-ai Ler om Doamne/ între rudã de frunzã verde ºi

râvnitul cuvânt/ ca o perpetuã stare de veghe/ câinele strãinului

– mârâind.

În finalul cãrþii, George Dropioiu ne duce în spaþiul concret

numit Piaþa Sudului, într-un Bucuresci putred de eternitatea lui,

unde se rãsucesc trabucuri, unde Nici tristeþea nu mã mai încape/

Disperarea parcã nu-i a mea/ O ceatã de dilii scãlâmbã veacul/

Nefericit, ce tocmai se sfârºea.

Dar eu mã întorc în câmpia de vis a Fiului Dropiei, în câmpie

nu poþi face altceva decât sã cânþi, uneori în gând, urcat pe cel mai

înalt vârf, firul de mãrãcine.

Închei aceste rânduri cu senzaþia cã n-am scris, în niciun caz, o

cronicã la o carte. Am scris o scrisoare de rãspuns, o strigare

peste sat, o strigare peste câmpie, peste sentimentul care a pãstrat

aceastã lume sudicã în mitologia de dincolo de istorie, de dincolo

de orice graniþã.
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Luminita Cornea,

Convorbiri duhovniceºti cu
†Ioan al Banatului (III)

„Fiecare dintre noi suntem un potir în care toarnã Dumnezeu lacrima iubirii Sale”

Ion Andreitã,

Scriitorul Vasile Grigorescu – alias Vasile Grigore, redactorul ºef al revistei Sud – îmi face onoarea de a-mi oferi o rubricã în coloanele prestigioasei sale

publicaþii, lãsând la libera mea alegere ce, cum ºi cât sã scriu („chiar ºi o paginã de revistã!”, mã îmbie el; ceea ce, desigur, nu va fi cazul). În aceste împrejurãri,

eliberat de orice constrângeri, m-am gândit sã botez rubrica – aºa cum se vede ºi în fruntea acestor rânduri – „Jurnal, pur ºi simplu” (ajutat în definirea acestei

opþiuni de cãtre prietenul meu, poetul Nicolae Dan Fruntelatã, el însuºi posesor al unei rubrici, în aceeaºi revistã: „Sud pânã la capãt”). Nãdãjduiesc sã public,

aici, „de toate pentru toþi”: întâmplãri de fiecare zi ºi gânduri care nu-þi dau pace la rãgaz; melancolii de sezon ºi încrâncenãri de pãgubaº; vânãtori de himere ºi

ospeþe cu iluzii; dureri învelite în nostalgie ºi bucurii þipate-n gura mare; geamãtul fratelui în suferinþã ºi oraþiile nunþii din dragoste; pulberi de aur pe aripi de

fluturi ºi mersul duios al florii-soarelui în Câmpia Eternã; clocotul viilor pe vrana butoaielor ºi sinuciderea prunei de Turþ în naºterea pãlincii; drumul secret al

oilor la munte ºi plânsetul Bucovinei în celula lui Ciprian; focurile din Þara Loviºtei ºi hora ielelor în Pitulata Perieþilor – despre toate acestea ºi încã multe altele

– închinând pentru fiecare un pocal de Crâmpoºie târnosit cu Speranþã. Voi consulta carnete vechi ºi memorii noi; scrieri ciuntite odatã (în alt timp, alte reviste)

recuperate acum în haina lor fireascã ºi întreagã; locuri despre care am scris, iar astãzi, când le caut, nu gãsesc decât durere ºi dezastru – o sumedenie de teme

ºi idei ce-mi vor pune piedicã, rãnindu-mi sau bucurându-mi sufletul de pãlmaº cu condeiul.

Aºadar, sus paharul! – ºi la treabã.

Iarba. Iarba verde de acasã…

Cât de obiºnuit – ºi de neobiºnuit, totodatã – sunã

aceste cuvinte. Cât de banal – ºi de mãreþ, în acelaºi

timp. De la îndemânã – ºi, alteori, abia de atins cu gândul.

Pentru cã, iarba verde de acasã înseamnã – mai înainte ºi

mai pe urmã, în primul ºi în ultimul rând – acasã. Sau –

cum spune poetul Nichita Stãnescu – acasa. Ceea ce s-ar

putea traduce: acasa fiecãruia dintre noi – termenul

însemnând, desigur, atât casa în care locuieºti, dar ºi, cel

puþin în egalã mãsurã, patria, limba cãreia îi aparþii;

„patria mea este limba românã” – spune acelaºi Nichita.

Într-o fabricã de mobilã de la câmpie – un CPL, cum se

numeau pe vremuri – am cunoscut un om care mi-a recitat,

cum n-o sã mai ascult niciodatã, acea poezie a lui Marin

Sorescu, în care:

Ne apucã un dor de munte

Atât de puternic încât

Vedem cum începe sã creascã iarba grasã

Pe birouri.

Apoi, scuzându-se, omul mi-a mãrturisit: „Eu sunt din

munte, acolo se aflã casa mea, pãrinþii mei, strãbunii mei.

Uneori, când îmi trec palma peste luciul unei mobile,

simt cum creºte iarba sub mâna ºi privirea mea. ªi mã

apucã dorul”.

Nu mai ºtiu dacã atunci, cu „sudistul” acela, sau eu,

mai târziu, am cercetat versurile-cheie ce urmau:

Sunt gânduri care continuã sã ne soseascã

Pe vechea noastrã adresã.

Dar, iatã, mã frãmântã, ºi astãzi, o întrebare: Dacã aici,

acasã, la câþiva paºi de locul unde ne-am nãscut, iarba

verde se insinueazã în sufletul nostru pe nesimþite ºi

stãruitor, cum s-or petrece lucrurile când te afli departe

de casã? – acolo… sau dincolo… mânat de… sau de…

Ce vei fi simþind în astfel de împrejurãri? Cum aratã, în

atare situaþii, iarba verde de acasã?

…Îmi povestea un muncitor de la Uzina de utilaj

petrolier din Ploieºti, aflat odatã în Argentina, în chiar

pustiul Patagoniei: „Existã, domnule – îmi preciza el –

existã, nu doar în zicale; am fost acolo. În multe locuri

de pe glob am fost, cu instalaþiile noastre de foraj, dar ca

acolo, în Patagonia, nicãieri n-am simþit mai dulce ºi mai

chinuitor chemarea ierbii verzi de acasã. Bãtea un vânt

cu peste 200 de kilometri pe orã. Argentinienilor le-a

picat o sondã, despre care se zicea c-ar fi fost fãcutã de

americani. A doborât-o furtuna ca pe un pai. Ale noastre,

aflate în probe de vânzare, au rãmas toate în picioare. Am

primit felicitãri, laude, dar noi abia aºteptam sã ajungem

acasã”.

…În altã parte de lume, printre dune de nisipuri

miºcãtoare, niºte muncitori ºi specialiºti români

construiau o autostradã. „Se fãcuse anul – mi-a mãrturisit

inginerul Mihai Margine – de când nu mai vãzusem

copaci. Copacii ºi iarba verde de acasã ajungeau la noi

numai în scrisori ºi ilustrate – ºi fiecare scrisoare ºi

ilustratã era cititã de zeci de ori”. Mercurul termometrului

îºi ieºea adesea din þâþânile de sticlã ºi o lua razna în sus,

dincolo de ultima gradaþie, sub arºiþa nemiloasã a soarelui

de la Tropicul Racului. Uneori, oamenii nu mai puteau

suporta; ieºeau din baraca ce le încingea creierii, trupuri

vlãguite înghesuite în slipuri subþiri, ºi o luau aiurea

printre dune, în legãnarea fetei morgana. Iar când erau

semne ca vreunul sã uite sã mai revinã, atunci grãbeau

alþii pe urmã-i, ca sã-l întoarcã din ispitã. „Doi ani de zile

ºi nopþi – rememoreazã inginerul – am lucrat acolo, cu

fierbinþeala în oase ºi nisipuri în ochi. Când am ajuns la

Otopeni, în umbrã de copac ºi miros de iarbã, din ochi ne

Iarba verde de acasã
curgeau lacrimi amestecate cu nisip”.

…Niºte þãrani din Bãrãgan (satul Smirna) se aflau într-

o excursie în strãinãtate. „ªi nu oriunde – îmi povestea

agronomul Berbecel, care îi însoþea – la Karlovy-Vary.

La un moment dat, a plouat. O fi plouat ºi la noi? – a

aruncat unul o vorbã. ªi pe nesimþite am început sã vorbim

despre vremea de acasã, din Bãrãgan. ªi-l vãd pe unul

dintre consãteni cã se dã deoparte, scoate ceva din

buzunar ºi priveºte cu luare-aminte. Avea o cutie de

chibrituri, pe care o golise de beþe ºi o umpluse cu pãmânt

de-acasã, din faþa prispei”.

Iarba verde de acasã – dragostea noastrã de casã –

rãmâne la fel de puternicã, oriunde ne-am afla. Pentru

noi, casa-acasa înseamnã viaþa noastrã, istoria noastrã.

Poate numai dorul sã se apropie de aceastã stare,

potenþând-o; dar ºi dorul este tot al nostru.

Cum ne-am purtat cu casa noastrã, cu istoria noastrã –

mai ales în ultimul sfert de veac – înseamnã un adevãr

mult mai trist, mai dureros. Fabrica de mobilã nu mai

existã. A fost fãcutã oale ºi ulcele, de trecerea prin cea

mai odioasã fazã a capitalismului. Ploieºtiul nu mai este

nici el un nume respectat prin patagoniile lumii. La Smirna

– pe pãmânturile cândva fertile – au nãpãdit ciulinii; iar

ce-a mai rãmas bun a fost înhãþat de „investitori” strãini,

arendaºi veniþi sã smulgã, sã fure ºi sã plece. Iarba verde

de acasã se usucã din ce în ce, nãpârlind în pir ºi buruieni,

gata oricând sã facã schimburi de locuinþã cu alte buruieni

de pe planetã. Ne-a mai rãmas dorul. Dar ºi acesta a

început sã se clatine.

Luminiþa Cornea:

Înaltpreasfinþite Pãrinte

Mitropolit, la sãrbãtoarea

Izvorul Tãmãduirii din

primãvara acestui an, aþi

sãvârºit sfânta liturghie

la mânãstirea Izvorul

Miron din localitatea

Româneºti, judeþul

Timiº, fiind ºi hramul

acestei sfinte mânãstiri de

maici.

Î.P.S. Ioan:

Binecuvântat sã fie

Dumnezeu cãci, prin

glasul Maicii Domnului,

ne-am îndreptat cu toþii

spre acel izvor de la

poalele munþilor ºi spre

acel izvor duhovnicesc care este sfânta mânãstire Izvorul Miron,

ctitoritã de vrednicul de pomenire patriarh Miron Cristea, pe

când era episcop de Caransebeº.

L.C.: La începutul cuvântului de învãþãturã, aþi întrebat

credincioºii câte sãptãmâni are un an. Bineînþeles cã întrebarea a

uimit ºi s-a dovedit a fi retoricã, deoarece rãspunsul corect, pe

care Înaltpreasfinþia Voastrã îl gândea, nu cred cã îl putea spune

nimeni dintre cei prezenþi.

Î.P.S. Ioan: Da, desigur cã n-am avut în vedere cele 52 de

sãptãmâni ale anului calendaristic. Am spus atunci cã într-un an

sunt doar douã sãptãmâni, sãptãmâna patimilor ºi sãptãmâna

luminatã. Aceste douã sãptãmâni acoperã timpul unui an de

zile. Noi ne trãim viaþa aceasta între sãptãmâna patimilor ºi

sãptãmâna luminatã, sãptãmâna bucuriei. Oare nu aºa este viaþa

omului pe pãmânt? Astãzi eºti trist, ai avut un necaz ºi o durere,

iar mâine, Dumnezeu îþi dã un soare senin în viaþa ta. De aceea

zic cã sunt doar douã sãptãmâni pe care le trãim noi într-un an de

zile.

L.C.: În cuvântul de învãþãturã, v-aþi referit la pericopa

evanghelicã cititã în acea zi. Vã rog sã-mi daþi voie sã o citez

pentru cititori care nu o cunosc:

„Dupã aceasta S-a coborât în Capernaum, El ºi mama Sa

ºi fraþii ºi ucenicii Sãi, ºi acolo n-au rãmas decât puþine zile. ªi

erau aproape Paºtile iudeilor, ºi Iisus S-a urcat la Ierusalim. ªi

a gãsit ºezând în templu pe cei ce vindeau boi ºi oi ºi porumbei

ºi pe schimbãtorii de bani. ªi, fãcându-ªi un bici de ºtreanguri,

i-a scos pe toþi afarã din templu, ºi oile ºi boii, ºi schimbãtorilor

le-a vãrsat banii ºi le-a rãsturnat mesele. ªi celor ce vindeau

porumbei le-a zis: Luaþi acestea de aici. Nu faceþi casa Tatãlui

Meu casã de negustorie. ªi ºi-au adus aminte ucenicii Lui cã

este scris: „Râvna casei Tale mã mistuie.” Au rãspuns deci

iudeii ºi I-au zis: Ce semn ne arãþi cã faci acestea? Iisus a

rãspuns ºi le-a zis: Dãrâmaþi templul acesta ºi în trei zile îl voi

ridica. ªi au zis deci iudeii: În patruzeci ºi ºase de ani s-a zidit

templul acesta! ªi Tu îl vei ridica în trei zile? Iar El vorbea

despre templul trupului Sãu. Deci, când S-a sculat din morþi,

ucenicii Lui ºi-au adus aminte cã aceasta o spusese ºi au crezut

Scripturii ºi cuvântului pe care îl spusese Iisus.” (Ioan 2, 12-22)

ªi de data aceasta aþi fãcut luminã prin explicaþiile, zic eu, inedite.

Vã rog sã le detaliaþi.

Î.P.S. Ioan: Sfânta Evanghelie cititã în vinerea luminatã, în

ziua de  sãrbãtoare a Izvorului Tãmãduirii, ne pune în faþã plecarea

din Capernaum a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu maica

Sa ºi cu Sfinþii Apostoli, spre Ierusalim.

Sã ne amintim cã, în prima zi din sãptãmâna patimilor,

Duminica Floriilor, am sãrbãtorit Intrarea Domnului în Ierusalim.

Se mai spune în literatura noastrã teologicã - Intrarea triumfalã

a lui Hristos în Ierusalim. Oare chiar a fost „o intrare triumfalã”?

Intrarea Mântuitorului în Ierusalim, de data aceasta, a pregãtit-o

mulþimi de oameni, cu fãclii, cu ramuri de finic L-au aºteptat pe

Jurnal, pur ºi simplu
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Cãpitanul Alexandru Drugãnescu
OAMENI DE LÂNGÃ NOIOAMENI DE LÂNGÃ NOIOAMENI DE LÂNGÃ NOIOAMENI DE LÂNGÃ NOIOAMENI DE LÂNGÃ NOI

N-am zice despre cãpitanul Alexandru Drugãnescu cã ar fi

avut merite sã-l facã demn sã figureze în pleiada „Oamenilor de

lângã noi”. Plin de sine, zurbagiu din fire ºi cheltuitor, s-a

remarcat mai mult prin noroc decât prin sârguinþã. Este mai

degrabã un pretext pentru a vã vorbi despre bucata de moºie pe

care el ajunge sã o stãpâneascã, pentru o clipã, la Bolintinul din

Vale (pentru exactitate – în ªtirbeºti) ºi pentru a aminti cã a fost

ultimul purtãtor al numelui Drugãnescu, strãlucit cândva, al unui

neam care venea de dincolo de fruntariile Întemeierii.

Satul de baºtinã ºi nume al familiei – Drugãneºti – s-a „stins”

prin înglobarea în Stoeneºti (jud. Giurgiu). Aºezat pe malurile

rîului Rãstoaca (Sabar), în amonte de Bolintinul din Vale, satul

ºi neamul sunt menþionate documentar pentru prima datã la 19

aprilie 1525, când sunt involucraþi în aceastã proprietate Stanciul,

fiul lui Obrazlat ºi vãrul sãu, Vintilã din Cornãþeni. O atestare

încã mai veche, indirectã însã, din domnia lui Radu cel Mare

(1495-1508), este dezvãluitã de hrisoavele din 15 iunie 1612 ºi

10 iulie 1614. Documentele citate, coroborate cu alte informaþii1,

ni-i aratã la început de veac XVI ca pe niºte boieri puternici, cu

opþiuni politice bine conturate, ridicându-se, alãturi de vecinii

boieri Izvorani, împotriva voivodului Radu cel Mare.

Perioada cuprinsã între domniile lui Antonie vodã din Popeºti

ºi Constantin Brâncoveanu, o putem considera apogeul gloriei

acestui neam. Atunci va atinge maximul bunãstãrii materiale ºi al

puterii politice. Legaþi de interesele Cantacuzinilor ºi înrudiþi cu

ei prin Bãlaºa (fiica marelui vornic Gheorghe Drugãnescu), soþia

lui Matei Cantacuzino (al cincilea fiu al postelnicului Constantin),

vor aspira chiar la tronul Þãrii Româneºti, prin acelaºi Gheorghe

mai înainte amintit, ce-ºi va pierde viaþa în încercare (executat de

Grigore Ghica la 11 mai 1673). La fiul Bãlaºei, marele spãtar

Toma Cantacuzino, vãrul lui Constantin

Brâncoveanu, întrezãrim, cumva, neastâmpãrul

ce-l rãscolea pe Alexandru Drugãnescu.

Martore ale acelor vremuri rãmân biserica

Bunavestire din Drugãneºti ºi, mai ales, conacul

familiei (supranumit „Palat” de cãtre localnici),

ridicate de marele vornic de Târgoviºte Gavril

Drugãnescu, cu nimic mai prejos decât

domneºtile clãdiri de la Potlogi sau Mogoºoaia.

Din Tudor, fratele marelui vornic Gheorghe,

se va continua spiþa Drugãneºtilor. Mai întâi

prin Gavril Drugãnescu, cel care îºi însoþea

vãrul, pe Toma Cantacuzino, în atacul asupra

Brãilei din 1711 ºi care se întorcea spãºit din

tabãra lui Petru cel Mare, un an mai târziu,

primind iertarea lui Constantin Brâncoveanu.

Fiul lui Gavril, Preda Drugãnescu, un învãþat al

vremii, cu studii la Padova, în Italia, avea sã

moarã în 1737, în aceeaºi îndepãrtatã Rusie, ca

ambasador al boierilor rusofili, lãsând un singur

urmaº: Scarlat. Prea multe, în afara faptului cã a

avut zece copii ajunºi la maturitate, nu se cuvin

spuse despre el. Unul dintre fii, Dumitrache, va

reface într-un stil destul de original biserica de

la Drugãneºti, grav afectatã de cutremurul din

1838. Un frate mai mic al acestuia, Constantin (cãsãtorit cu

Elena Berindei de la Miroºi-TR), va fi bunicul patern al eroului

acestor rânduri.

Aºadar, Alexandru Drugãnescu era fiul lui Iancu Drugãnescu

ºi al Luþei Turnavitu din Ruºii de Vede ºi se nãscuse pe la anul

1844. Bãnuim, dupã cursul greoi al scrisului, care dezvãluie o

mânã nu prea deprinsã cu pana, cã studiile i-au fost destul de

aproximative. Urmeazã cariera armelor ºi-l întâlnim sublocotenent

în 1861, locotenent în 1865 sau cãpitan la 1873.

Nu putem spune cã debutul public al eroului nostru s-a

desfãºurat sub cele mai bune auspicii. Cronicarii, unii istorici de

mare prestigiu, mai vechi sau mai noi, i-au pus în cârcã, precum

lui Nero, acuzaþia de incendiator al Bucureºtilor, de autor al

dezastrului ce avea sã fie cunoscut drept „Focul cel mare” din 23

martie, în sâmbãta Paºtilor anului 1847.

„Cãpitanul Drugãnescu era de felul lui un Deli-zorzo, un om

care cãuta ceartã oriºicui, lãsa, cum se zice, brâul sã târâie dupã

el, cã doarã l-o cãlca cineva ca sã-l înhaþe. Era cunoscut ºi sub

numele de Drugãnescu-Nebunul. În trecutul lui, Drugãnescu

avea vina, ca copil zburdalnic ºi neascultãtor, la 1847, pe când

locuia cu pãrinþii lui în strada actualmente Carol, pe lângã biserica

Sf. Dumitru, cam pe la locul unde este Palatul poºtei [azi Muzeul

Naþional de Istorie; n.m.], a tras cu puºca în streaºina casei, sã

împuºte o vrabie. Cum pe atunci erau multe case acoperite cu

ºindrile ºi stuf, fitilul de câlþi cu care erau fixate alicele fiind

aprins, s-a oprit în streaºina casei ºi a luat foc. S-a aprins toatã

casa ºi alte case ºi cum era ºi un vânt puternic ºi serviciul de

tulumbagii era foarte prost organizat, focul s-a întins în formã de

triunghi cãtre rãsãrit ºi astfel au ars toate casele ce-au fost pânã

în marginea oraºului.”2

Unii dintre bunii cunoscãtori ai istoriei3 au girat foarte plastica

descriere a doctorului Severeanu, deºi, dacã ne luãm dupã

colonelul Pappasoglu aflãm o poveste diferitã: „Pe Uliþa

Iºlicarilor erau vechile curþi ale stolnicesei Drugãnescu, moºtenite

de nepoata sa Zinca, care din cãsãtoria cu Nicolae Filipescu avea

un bãiat. O þigancã i-a ghicit cã va naºte un copil ce va aduce

nenorocire. În ziua de Paºti (23 martie 1847) copilul de vreo 11

ani a fãcut dintr-o cheie umplutã cu praf de puºcã un pistol, de la

care luã foc acoperiºul de stuf al ºopronului, apoi casa, apoi

strada, apoi oraºul.”4

George Potra5, sau G. Fotino6, susþin varianta Pappasoglu,

îndepãrtând nemeritata acuzaþie cãzutã asupra lui Alexandru

Drugãnescu. Adãugãm numai cã „stolniceasa Drugãneasca” era

soþia lui Gheorghe Drugãnescu, fiul cel mare al lui Scarlat. Micul

incendiator, Constantin Filipescu, avea sã moarã tânãr, prin 1853,

la Genova ºi de aici poate faptul cã, lumea uitându-l,

„rãsunãtoarea” sa ispravã se va fi amestecat cu cele asemenea ale

apropiatei rude, Alexandru.

Cercetând trecutul familiei, despre care rãmân încã de referinþã

însemnãrile colonelului Lãcusteanu7, am fost surprins de norocul

la moºteniri de care a avut parte „cãpitanul Alecu”, în mâinile lui

strângându-se tot „cheagul” neamului: bani, odoare, case, terenuri,

vii ºi moºii, printre care cele de la Drugãneºti (cu Palatul), Bolintin-

Drugãneasca, sau Mârºa. Era în firea lucrurilor sã-ºi moºteneascã

tatãl, pe Iancu. De la bunicã, Elena Drugãnescu, primeºte 1000

de galbeni ºi niºte þigani.8 De la „unchi-bunicul” (cum i-ar zice

spaniolii!), adicã de la Dimitrie Drugãnescu, fratele bunicului,

primeºte parte în Drugãneºti, case ºi þigani.9 De asemenea, de la

unchiul Nicolae Drugãnescu primeºte parte în moºia Drugãneºti.10

Moºtenirea primitã de la un alt „unchi-bunic”, Ioan Drugãnescu

(1788-1841; zis ºi Niþã, fiul lui Scarlat ºi al Sultanei), a avut un

parcurs ºi niºte implicaþii care intereseazã spaþiul bolintinean ºi

care meritã amintite.11

ªtirbeºti, despre care trebuie sã aducem câteva lãmuriri, era

moºia unui sat aºezat pe interfluviul Sabar-Argeº, învecinat cãtre

sud cu Bolintinul ºi cãtre nord cu Drugãneºti. Este interesant cã

prima atestare documentarã, din 27 ianuarie 1531, ni-l aratã pe

mai sus numitul Vintilã din Cornãþeni întãrit pe o ocinã de aici.

Mai încolo, Stanciu logofãt (1782) ºi clucer (1788) cumpãrã

pãrþi în ªtirbeºti de la moºneni (Ioan al Mantului, Ion Borobeicã

etc.), cumpãrãri continuate de ginerele sãu, vel logofãtul Nestor12,

unul dintre cei mai mari juriºti ai þãrii.

Bucata aceasta vândutã de moºneni, întinsã între Rãstoacã

(Sabar) ºi Argeº, latã de peste 600 de metri, va ajunge sã fie

cunoscutã sub numele de Drugãneasca, dupã cel al stãpânei,

Sevastiþa Drugãnescu, unicul copil al lui Nestor, devenitã soþia

lui Ioan Drugãnescu. În secolul XIX, ba chiar ºi la începutul

celui urmãtor, Drugãneasca constituia un cãtun separat de

Bolintinul din Vale în care acum se gãseºte înglobatã.

Deºi inutil celor mai mulþi dintre cititori, suntem datori

bolintinenilor cu un reper topografic: linia pornind de la podul

peste Argeº, urmând strada Poarta Luncii ºi apoi strada

Agricultori, în continuare, pânã atinge Sabarul, o putem considera

ca aproximând hotarul dintre moºnenii ªtirbeºti din sud (printre

ei, cei autodenumiþi Bolintineanu) ºi Drugãneasca (spre nord de

aceastã linie). Sediul redacþiei revistei Sud se aflã în Drugãneasca.

Pentru moºtenirea paternã, Sevastiþa va purta un îndelung proces

cu Nicolae Predescu, vãrul sãu. Bucurându-se ºi de rãmasurile

primului soþ, Ioan Drugãnescu (al doilea, Pãucescu), o gãsim pe

Sevastiþa Drugãnescu Nestor stãpânind o avere impresionantã,

pentru obþinerea cãreia va da o bãtãlie fãrã menajamente cãpitanul

Alexandru Drugãnescu.

Dupã încetarea din viaþã a Sevastiþei, cãpitanul Drugãnescu va

da ultimul asalt, înarmat cu o armã letalã: „testamentul din 10

noembre 1865 al doamnei Sevastiþa Drugãnescu Nestor, prin

care testatoarea, dupã ce-ºi enumereazã toatã averea, în care intra

ºi dreptul ce-l are în a treia parte din starea soþului d-sale Ion

Drugãnescu [...], toatã aceastã avere <atât toatã starea d-sale

stãtãtoare cât ºi dreptul de a treia parte din starea soþului d-sale,

cât orice bani, objecte ºi zapise se va gãsi în casa d-sale la sfârºitul

vieþii sale> o lasã d-lui Alecu Drugãnescu, strãnepotul bãrbatului

sãu ºi fiul lui Iancu Drugãnescu <<fiind el singur rãmas numai

din familia Drugãneºtilor de parte bãrbãteascã>>.”13 Contraatacul

oponenþilor, materializat prin judecata din 1874, aducea

argumente puternice: „repausata nu avea încredere în nimeni ºi

toate actele ºi le fãcea singurã, mai cu seamã cã testamentul nici

nu s-a gãsit la decedatã, ci la Drugãnescu, care o tortu[ra] ºi a

pus-o chiar sã jure într-un proces ce i-a intentat. Drugãneasca a

murit în anul 1872 ºi testamentul trebuia sã fie conform legei

nuoi.”14

Procesul, în care se implicaserã o mulþime de adevãrate sau

pretinse rude ale decedatei, avea sã se încheie prin înþelegerea

perfectatã în noiembrie 1874 între cãpitanul Al. Drugãnescu ºi

surorile Elena ºi Sevastiþa (fiicele lui Nicolae Predescu). Conform

acesteia, Drugãnescu primea 20.000 galbeni, moºia Bolintin-

Drugãneasca, locul de la Filaret, pãrþile din moºiile Mârºa ºi

Drugãneºti. Surorile primeau moºia Nefliu, casa din strada Caliþii,

casa ºi prãvãliile cu locul viran de la Sf. Apostoli, prãvãliile din

strada Francezã ºi Caliþii, via de la Valea Poenei ºi orice alte

titluri sau bani se vor gãsi. „Totdeodatã, fiindcã bãnuim din causa

obiceiurilor reposatei cã se pot afla bani îngropaþi la cassele unde

a locuit repossata, dupe strada Caliþi, toate pãrtile am convenit ca

sã împãrþim pe din douã orice summã sau obiecte de valoare vom

gãsi îngropate sau ascunse în acest imobil, o jumãtate va primi

D-nu Al. Drugãnescu ºi o jumãtate noi, Sev. Ghimpa ºi Ellena

Predescu. Pentru aceasta, vom face cu cheltuiala noastrã comunã

sondãri, sãpãturi sau chiar dãrâmãri. Lucrarea va începe ºi se va

urma neîntrerupt, sau în presenþa noastrã, sau în prezenþa unui

împuternicit [...] Mai înainte de a se începe cãutãrile se va redacta

un proces verbal pentru constatarea presentei noastre, iscãlitã de

noi toþi. ªi atunci când unul din noi va refusa d-a începe aceastã

lucrare (operaþiune), ceilalþi sunt îndreptãþiþi a o face singuri,

dupã o prealabilã somaþiune adresatã pãrþii împotrivitoare, rãmasã

fãrã efect ºi fiind asistatã de trei martori.”15 Curat, goanã dupã

comori, nene Iancule!

Cãpitanului Alexandru Drugãnescu, soarta sau apucãturile cele

rele, nu-i vor da ocazia sã se bucure de victoria obþinutã, pentru

cã murea la 7 februarie 1875 în urma unui duel desfãºurat pe

locul unde astãzi se ridicã Biblioteca Centralã Universitarã din

Bucureºti: „La un joc de cãrþi în care el ºi Vidraºcu erau parteneri,

s-a iscat neînþelegere între ei. Discuþia, insultele ºi înjurãturile s-

au terminat prin palme; de aici provocarea la duel. Amândoi erau

violenþi, descreeraþi, cum li se mai zicea. [...] Lupta a fost

înverºunatã ºi neegalã, pentru cã Vidraºcu da lovituri cu mare

abilitate pe când Drugãnescu nu ºtia sã mânuiascã arma ºi la a

doua reprizã Vidraºcu a înfipt spada în plin, trecând prin ficat.

Lupta a încetat, Drugãnescu a cãzut jos ºi pânã sã-l ducã la

spitalul Colþea a încetat din viaþã.” (C. Severeanu, op. cit.)

În acea vreme se afla în plin proces de divorþ cu Maria

(Masinca) Cerchez, pe care o luase în cãsãtorie la 28 aprilie

1862.16 Cum acesta încã nu se pronunþase, consiliul de familie

instituit îi va permite vãduvei sã aibã calitatea de tutore a celor

trei fiice ale cuplului ºi moºtenitoare ale defunctului: Elena (n. 29

noiembrie 1864, Bucureºti) ºi gemenele Maria ºi Alexandrina

(n. 14 august 1868, Târgoviºte). Pentru a plãti unele datorii, dar

ºi pentru cã purta anumite chestiuni „delicate”, printre care

nerespectarea unora dintre prevederile testamentare ale rãposatei

Sevastiþa (ex. ridicarea unei biserici în Drugãneasca), Masinca

va vinde rapid Bolintinul-Drugãneasca fraþilor Menelas ºi

Alexandru Dedu.

Moºia Drugãneºti va fi împãrþitã celor trei fiice, bãtrânul conac

– Palatul – revenind celei mari, Elena. Cãsãtoritã din anul 1895

cu doctorul Ioan Varlam, rãmasã vãduvã în 1907, ea îl va vinde

(continuare în pag.8)

Vasile GRIGORESCU
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Constantin Kapitza s-a nãscut în Bucureºti, 30 martie 1952. Este economist, absolvent A.S.E. Pânã în prezent, a publicat peste 20 de volume, între

care: Viavgor (2005), Anaconda în Paradis (2006), Umbra lui Schwartz (2006), Cãlãtori fãrã hartã (2010),  Memoratorul de vise (2011),

Meºterul visului de apã (2011), Când erau sãlbatici caii (2013), Fericire cãlãtoare (2014), Norocul câinele ºi apãsarea (2015), Ocazia trãirii

(poezii tanka, 2015) etc. Este membru cofondator al mai multor cenacluri (,,Literatorul”, ,,Armonii baroq”, ,,Cincinat Pavelescu”, ,,Octavian

Goga”, ,,Clubul Înþelepþilor”, sector 2). Colaboreazã la publicaþii de culturã din þarã ºi din strãinãtate: Noaptea (on line), Conexiuni (New York),

Literatorul (Bucureºti), Cafeneaua Literarã (Pitesti), The Romanian Echo (Coasta de Vest SUA), Muntenia (Buzãu), Antares (Galaþi), Cervantes

(Satu Mare), Curierul de Vâlcea. Pentru activitatea literarã, poetul Constantin Kapitza a  primit premii ºi diplome: Premiul special al juriului la ediþia

Festivalui internaþional de creaþie literarã ,,Titel Constantinescu” (Râmnicu Sãrat),  ediþia a IV-a pentru volumul Meºterul visului de apã; Diplomã

de excelenþã a Primãriei Sector 2 – Bucureºti; Menþiune la ediþia a XIX-a a Salonului de umor „Ridendo dicere verum” (Buºteni). Este membru al

Uniunii Scriitorilor, Filiala Galaþi-Brãila. Constantin Kapitza debuteazã în revista Sud cu un grupaj de poezii inedite din viitoarea sa carte, ªtiri.

Laborios ºi perseverent, Constantin Kapitza ºi-a construit un profil bine definit de la o carte la alta, în spiritul unei poezii moderne, fãrã stridenþe

expresive, dar cu un uriaº cumul de încrâncenare în subsidiar, vizând, cu precãdere,  absurdul existenþial la nivel de individ ºi de societate. Poetul

nu pare interesat de tropi, de latura estetizantã, cât mai degrabã de a comunica ceva grav, atât de grav încât nu poate fi spus decât la modul ironic,

febricitant, cãci starea e consideratã mai importantã decât ideea, intenþie servitã de versurile de o simplitate stranie, particularã ºi provocatoare.

(Victoria Milescu)

Constantin Kapitza

CAMERA

Sunt în propriul meu corp, ostatic,

ascuns în camera vieþii,

privesc pereþii, albul lactic,

se risipeºte taina ceþii.

Dau de pereþi cu moartea,

ca o minge sare de ziduri,

viaþa-i deschisã precum cartea

citind-o, m-am trezit cu riduri.

Nu mai am acum ce sã fac,

camera e închisã, tac.

SIMPLICITATE

Am fost egal cu inima mea,

crescutã pe zile, fãrã spaime,

cu nopþi cãutate ºi multe vise,

mã strâng în apropierea ta,

sã stãm ºi sã privim crestele ninse.

Cu munþi, mãri, orizonturi, legãm jurãminte,

ne vom trezi, iar îngerii sã ne alinte,

oriunde, suntem în þãri de amintiri,

sã ne-amintim c-avem aceleaºi firi.

Iar dacã vrei, eu vreau, ne vom iubi mereu,

simplicitatea e-n iubire, nu e greu.

ABSURDUL FUGIT

Lumea absurdã se plictisise de absurd,

de fapt nici nu existase.

Numai niºte oameni reali

deformeazã soarele într-o elipsã,

se scurge, luna are mustãþi

ºi patru ochi închiºi, fuge cu o stea,

Motor! am auzit în spatele meu,

fugiþi din lume, ºi-am fugit,

eram copiii moºtenitori ºi genetici,

dincolo, în detaliile Universului,

nu voiam decât sã-l vedem pe regizor,

pe urmã, ºtiam, vom muri.

CÃUTÃTORII

Cãutãtori de adevãr, în scurta viaþã, asta suntem!

Ne ºtim de când petreceam anii,

prin cãrþi, printre oameni,

acesta-i singurul adevãr, în rest,

unii au netrãit, alþii-au trãit,

dar nu ºtiau sã ni-l spunã,

aºa, doar ne clintim

umbrele personale, triste.

Cãutãtori de azi, de ieri ºi chiar de mâine,

plimbaþi-vã pe tot pãmântul,

întoarceþi-l cu polii invers, sã fie beat

cu noi, cei netreziþi din ultima beþie.

Cãutãtori, ºi eu, vedeþi cum suntem,

apar printre oamenii timpului,

ulcior de veºti uitat în vis,

picãturile se pierd pe pãmânt,

întristate de-atâtea vieþi.

Cãutarea-mi tremurã ºi azi,

sclipeºte pe coaja de mesteacãn.

ªTIRI

Gata! De-acum, vreau numai veºti,

cafea la buza unei ceºti,

sã-mi arãþi la o þigarã

trista lume de-afarã.

Cum mai este roua ierbii,

când se simt mai bine cerbii,

cu cerboaicele în poieni,

sunt de neam cu înalþii reni?

Mai sunt mâinile libere,

mai calde, reci  sau sincere?

Vreau s-aud pahare multe

ciocnindu-se-n glasuri culte,

în imaginaþia mea

stã inima, nu-i dau sã bea,

nici cu apã nici cu sânge,

cât s-o vãd în trup cã plânge.

Mã gândesc mai mult la umbrã,

s-a pierdut, unire sumbrã

cu-ntunericul cel tânãr,

plec, purtându-l pe un umãr.

POVEªTI

Trec plutind peste oraº cu imaginaþia,

nicio ºoaptã nu prevestea o poveste mãruntã.

Câte biserici, cruci, cresc fãrã spitale!

Dar eu, tu, vrem sã trãim nu sã murim, pãrinte.

Viaþa este poezia mea întreagã

pânã la psalmul de-apoi, pãrinte,

nu mã claustra!

Sufletul meu va fi de mult plecat ºi fãrã tine.

Doamne, du-mi cuvintele,

literele sã fugã pe strãzi, ºosele

sau autostrãzi suspendate.

Mã-ntorc din plutire cu fumul þigãrii în ochii,

pregãteºte-te þi-am adus un ou alb,

ai grijã de el, cã tot el te va hrãni,

îºi va da viaþa pentru omenire

ºi trebuie sã-þi pãstrezi clipa,

þinuta de salvare a prezentului.

SUFLUL

Un suflu dinspre Oceanul Îngheþat

mã cuprinde, ca un protest vãzduhul

îmi ridicã pãrul pe cap

ºi vorbele stâncilor rãmân singure ,

cu mine, sã netezim ecoul.

ªi merg pe gheaþã, merg patinând

fãrã patine, ritmul îmi dã

pleoapele la întors, vãd suflul irosit

de care nu m-am folosit

în serile lucioase, pe care Dumnezeul

mi le-a trimis.

Adânc, în gheaþa veºnicã,

Narcis a-ngheþat, îi vãd faþa rotundã

ºi mai încolo, albatrosul ce l-a trimis;

nu mã mai miºc,

mi-e dor de o flacãrã istovitã, blândã.

ÎNCHIDEREA

Îngãduiam tinereþii sã treacã,

n-aveam ce face, privind-o în faþã

asaltul ei mi-a fost pe viaþã

o urmã, de-nþeles, cã pleacã.

ªi, tot aºa, mã apãsau toþi anii,

pe braþe, cap, în ochi ºi în urechi,

orice voinþã de-a-i gãsi perechi

n-o poþi lua din lume cu toþi banii.

Rãmân încovoiat, de nedescris,

tinereþea, în ea, s-o fi închis?

CANARUL

Sã mã trimiþi la un canar,

sã fie singur într-o colivie,

i-am spus stãpânului de pãsãri colorate,

triste.

Vreau sã-i vorbesc, el sã m-asculte,

îmi trebuie pãrerea lui,

fiecare trebuie sã-nveþe sã tacã,

ºi la nevoie, sã zboare

spre orice constelaþie,

Centaur sã fie!

ªi el e suflet viu, canarul,

ºi nici nu mai conteazã

care, cum respirã,

rãmânem fraþi,

eu înafarã, el într-o colivie.

EMINESCIANÃ

Azi, sã ieºim din casã,

sã-l cerºim pe Eminescu,

cãci anii au fugit cu el,

ºi nu mai ºtim de alinare,

nu mai ºtim cum suntem.

Trãim cu respiraþii-n spaime,

tot triºti, mai triºti, nebucurii

ne tremurã-n trupuri, suflete.

Ieºiþi din iarnã, luaþi ºi copiii

sã vadã o minune,

cãci vara nu-i departe

ºi toamna bate din picioare.

Ieºiþi din casã, sã respiraþi

ºi sã-l aflaþi pe talazul mãrii,

vãzute ºi nevãzute, fiinþã a fiinþelor

în lucru devenit Luceafãr.

Ieºiþi, veºnicul ni se aratã,

sã-l purtãm fiecare,

urmaºilor sã-l urmeze,

în ei va strãluci Luceafãrul.
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Elisabeta Bogãþan s-a nãscut la 14 septembrie 1949, în Sânnicolaul Mare, judeþul Timiº. Este membrã a Uniunii Scriitorilor din România ºi a

Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România. A debutat în 1996 cu volumul Gazeluri la Editura Vestea din Petrila.  În 1998, îi apare Hipnoze la

Editura Helicon, Timiºoara, în seria selectivã ,,Liliput”, carte de poezii distinsã în 1999  la Concursul Novalis,  München, Germania, cu Premiul I

ºi Diploma Novalis ,,Lob und Anerkennung für aussergewöhnliche Lyrik”. Alte volume de poezii: De dragoste (Editura Eminescu, 1999); Zodia

dezlegãtorilor de semne (Editura Cartea Româneascã, 1999); Cântece de rezemare (Editura Albatros, 2001); Generaþia Ianus (Editura Confluenþe,

Petrila, 2005); Gazeluri / Ghazels (Editura Confluenþe, Petrila, 2007);  În 2007 apare volumul de poezii Semne / Signes, Editura Poètes à vos

plumes,  Paris, Franþa, tradus în limba francezã de Elisabeta Bogãþan ºi Linda Bastide, carte distinsã în 2008 cu Premiul I de poezie / Premier Prix

de Poésie decernat de Les Éditions Poètes à Vos Plumes la Concours International de Poésie Francophone, Paris. În 2015, îi apare volumul de poezii

Sub zodii, Editura Tipo Moldova, Iaºi, colecþia OPERA OMNIA – Poezie contemporanã. A publicat 19 volume de traduceri din ºi în limba francezã,

de asemenea o serie de  studii etnografice ºi culegeri de folclor, în colaborare cu Ioan Dan Bãlan. Este inclusã în antologii ºi dicþionare, a obþinut

numeroase premii ºi diplome în România, Franþa, Germania ºi Liban. Poezia Elisabetei Bogãþan este marcatã de o austeritate limpidã rezultatã în

urma  ºlefuirilor, înlãcrimate ori zâmbitoare, ale unei vieþi trãite ardent dar exprimate în concizia unui cristal dur ºi pur. Sub aparenta simplitate ºi

glacialitate se aflã un suflet sensibil, capabil sã înþeleagã toate nenorocirile ºi suferinþele omeneºti, ºi chiar mai mult decât atât, sã le transfigureze în

poezie, la fel de enigmaticã precum izvorul fericirilor ºi nefericirilor noastre. Elisabeta Bogãþan este fericitã când scrie, când gãseºte acea zãbavã de

aur fãuritoare de nevãzute punþi lirice, de înfrãþiri sufleteºti pentru care poezia înseamnã iubire, salvare, mântuire.Elisabeta Bogãtan,

CÂNTEC DE IZBUCNIT ÎN RÂS

cine eºti tu dar

am apucat sã întreb

rezemându-mã de tine

cu mirare

eu sunt un punct de sprijin

ai izbucnit în hohote albastre

de râs

ºi tu eºti un punct de sprijin

cãci ce ai putea fi

pe hotarul acesta clãtinãtor

ºi subþire

dintre cuvânt

ºi rãcoare

ai râs iar cu hohote limpezi

ºi tot mai albastre

rezemându-te de mine

tot mai amirositor

a pãmânt

VÂNTUL

ca de-o adiere se clatinã-n urmã-þi

ierburile ºi sufletele ºi cuvintele

ca de-o pãrere

eºti ºi nu eºti îmi suflã vântul

privind învolburarea de luminã

care mã furã

parcã ai fi mai mult trup

parcã ai fi mai mult ochi

parcã ai fi mai mult gurã

parcã ai fi un cântec

pe care-l scaperi

lunecând printre forme ºi înþelesuri

etanº prins în clipã

de parcã-ai vrea sã te aperi

APE

n-ai puteri râzând sã scuturi

apa zãrilor din ciuturi

locuieºti mereu hotare

însetat de începuturi

vezi izvor de curcubee

în mãruntul joc de fluturi

chipurile-þi schimbãtoare

curg grãbit sclipind a scuturi

orb aºezi în apa vremii

trupul tãu tãiat în luturi

LA CE OSTENEªTI

de unde

ºi unde-þi duci þãrna

la ce osteneºti sã o cari

pe lângã tãioase hotare

aprinse

de ochii tãi mari

când þãrnã se aflã

oriunde

bãtutã de soare ºi vânt

ah pânã ºi-n apa vederii

ºi pânã în miez de cuvânt

ªI TOTUªI TÃCEREA

ascultam freamãtul trupurilor

zdrumicãrile vederii

ºerpuirile cãrãrilor printre frunze uscate

plesnirile pietrelor sub arºiþe ºi geruri

tânguirile sfâºietoare ale vânturilor

prin nisipuri

zbaterea uscatelor chipuri

lepãdate pe margini

ascultam cum peste goana

spre tine

mãri de luminã se nãruie

ºi totuºi cântecul tãcerii

mi-am zis

ce respirare ni-l dãruie

PREA TÂRZIU

tu

þi-am strigat

tu

fereºte-te

trec prin tine clipele

ca niºte gloanþe

uite cum îþi sfârtecã trupul

dar în ce parte

sã mã feresc

ai tremurat

în ce parte

nu ºtiu

în ce parte

oh, nu ºtiu în ce parte

ºi oricum

e deja prea târziu

OARBÃ ALEGÂNDU-MÃ

îmi era mai cald în braþele tale

decât în braþele cântecului

ºi chiar decât în cãuºul orbitei

în calde cenuºi

de-aceea oarbã alegându-mã din treceri

dupã rãcoare dupã asprime dupã fãrâmiþare

mã trimit pe urmele tale

fãrã întoarcere

ACEL CEVA

cãlãtor prin cercul anotimpurilor

cu ce-þi aperi tu ochiul care viseazã

vârtej în jurul lui întâmplãri care te cresc

ºi întâmplãri ce te împuþineazã

pe când priveºti fix acel ceva

aflat mereu puþin mai departe de

propria-þi margine

aflat mereu puþin prea departe

VIN RÃSPUNSURI

vin rãspunsuri androgine

întrebarea sã-þi aline

sã îþi rezeme cãrarea

vin hotarele feline

cu veºminte orbitoare

vârste vin sã þi se-ncline

printre lucruri sã te poarte

vin vederile puþine

sã te-ntrebe ce te doare

vremea calea îþi aþine

SECETÃ

ce secetã, Doamne

mi s-au uscat de tot

cuvintele

pãmântul gurii

uscat

nu mai rodeºte nimic

ochiul se roteºte dureros

în orbitã

când ºi când

umbre de nouri se pierd în zare

ºi doar roua visului

aburitã pe margini

sparge liniºtea

cãzând

pic

pic

NUMAI ALBASTRUL

cãlãtor printre doruri eºti

colbuit

ºi-mpovãrat de cuvinte

ºi numai albastrul

þi-e hranã

ºi numai albastrul

te doare

ºi numai zãri de cuvânt

albãstresc înainte
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Cãpitanul Alexandru Drugãnescu
(urmare din pagina 5)

1 V. Grigorescu, Studii bolintinene, locuri ºi fapte, Editura

RawexComs, Bucureºti, 2009, p. 140-142.
2 C. Severeanu, Duelurile la cari am asistat ca medic, în Gazeta

municipalã, 10 ian. 1943, p. 1.

3 De exemplu, Emanoil Hagi-Mosco, Bucureºti. Amintirile unui

oraº, ed. ºi note de ªtefan Pleºia, Dan Pleºia ºi Mihai Sorin

Rãdulescu, Editura Fundaþiei Culturale Române, Bucureºti, 1995,

p. 265-266.
4 Dimitrie Pappasoglu, Istoria fondãrii oraºului Bucureºti, note

de Viorel Gh. Speteanu, Bucureºti, 2000, p. 305, n. 59. Cu o

foarte plasticã descriere a Focului cel Mare în p. 137-143.
5 Din Bucureºtii de ieri, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã,

Bucureºti, 1990, p. 154-158.
6 Din vremea renaºterii naþionale a Tãrii Româneºti. Boierii Goleºti,

vol. 1, Bucureºti, 1939, p. 72, n. 2.
7 Colonelul Grigore Lãcusteanu se înrudea cu Drugãnescu prin

bunica maternã. (Amintirile colonelului Lãcusteanu, publicate ºi

adnotate de Radu Crutzescu, cu un comentar istoric de I.C. Filitti,

Bucureºti, 1935)
8 Testament din 28 ianuarie 1856. DANIC, Fond Ministerul

Instrucþiunii ºi Cultelor. Administraþia Casei ªcoalelor. Donatori.

Litera M, nr. 14, f. 1-3v.
9 Testamentul lui Dimitrie Drugãnescu din 1841 februarie 8:

cãsãtorit la 1833 iunie 11 cu Smaranda, fiica lui Nicolae

Bãlãceanu, nu a avut copii; lasã uzufructul proprietãþilor soþiei;

partea de moºie de la Mârºa o lasã nepoþilor de sorã, Dumitrache

ºi Ghiþã Lehliu; moºia Drugãneºti, case ºi þigani le lasã nepoþilor

sãi de frate, Iancu ºi Nae. (Ibidem, f. 44-47) În 1857 ianuarie 24,

Nicolae Drugãnescu ºi nepotul sãu de frate Alexandru (minor,

reprezentat de mamã, Luþa), ajung la înþelegere cu Smaranda

pentru a rãscumpãra uzufructul viager asupra moºiei Drugãneºti

ºi sã intre imediat în posesia proprietãþii. (Ibidem, f. 18-19).
10 Ibidem, 68-71v.
11 Testamentul lui Ioan Drugãnescu din 1835 august 16 dispune

ca soþia, Sevastiþa, sã fie uzufructarã pe timpul vieþii, iar dupã

moartea ei averea imobilã sã treacã în proprietatea nepoþilor,

Iancu (tatãl lui Alexandru) ºi Nicolae Drugãnescu. (Ibidem, f.

42r-v)
1213 Nestor Predescu Craiovescu s-a nãscut la Craiova, în 1766, ca

fiu al lui Macarie Ieromonahul. A fost frate cu serdarul Preda (n.

1759), care îl va avea fiu pe Nicolae Predescu (n. 1805). (I.C.

Filitti, Juristul Nestor, în Revista Arhivelor, vol. 2, nr. 4-5, 1927-

1929, p. 243) Nestor Predescu a fost elev ºi apoi profesor la

Academia Domneascã din Bucureºti, Efor al ªcoalelor dupã 1813,

epitrop al Spitalului Sf. Pantelimon. Opera sa de cãpãtâi, Legiuirea

lui Caragea, întocmitã împreunã cu Atanasie Hristopol începând

din 1816, a fost promulgatã în august 1818. A murit în noiembrie

1838.
14 SMBAN, Fond Creditul Funciar Rural, 388/578/1878, f. 16.
15 DANIC, Fond Ministerul Instrucþiunii ºi Cultelor, Administraþia

Casei ªcoalelor. Donatori. Litera M, nr. 15, f. 80-89v.
16 Ibidem, nr. 14, f. 48-50.
17 DANIC, Colecþia Documente Munteneºti, CLXIII/168.
18 SMBAN, Fond Creditul Funciar Rural, nr. 1119/578/1889, f.

194, f. 203.

Bianca Beatrice
Michi Nema

O poezie intim-filosoficã scrie Bianca Beatrice Michi Nema. Sintezã cristalinã a unor profunde studii clasice – de la Antichitate la Contemporaneitate

– dublate de o trãire la fel de intensã, în care rareori inima are argumente pe care mintea nu le cunoaºte. Sudistã pânã-n prãsele – cum ar zice prietenul

nostru, poetul Nicolae Dan Fruntelatã – scãldatã nu doar de soarele Câmpiei Eterne, ci îmbiatã ºi de soarele extrem-sudic al Eladei (Bianca-Beatrice având

acolo o parte din rãdãcinile arborelui sãu genealogic) poeta topeºte în creuzetul misterios al celor doi aºtri sentimente ºi gânduri ca într-o alchimie

semanticã, dând la ivealã nepreþuitul aur al sensului artei sale. O poezie care, spre a fi înþeleasã pe deplin, trebuie cititã de mai multe ori, urmãritã ca un joc

de ºah cu miºcãri subtile, neprevãzute – în care, vorba proverbului, cin’ le vede nu le crede, cin’ le paºte le cunoaºte. L-am ascultat, recent, pe un astfel

de cunoscãtor: poetul, prozatorul, dramaturgul ºi regizorul Puºi Dinulescu, recitind – la „Calderonul” scriitorului-filosof George Anca – douã poeme ale

autoarei, într-o asistenþã numai urechi, inimã ºi minte. Ele se aflã ºi în grupajul poetic propus astãzi, aici, în prestigioasa revistã SUD – al cãrei redactor

ºef, scriitorul Vasile Grigorescu, s-a dovedit receptiv la propunerea noastrã. Bine-ai venit printre sudiºti, Bianca Beatrice Michi Nema! (Ion Andreiþã)

KASHMIR

Sunetul psihedelic pulseazã, vibreazã, se rostogoleºte

Cãtre pletele ei negre…

E un amestec de poezie care îi atinge pântecul

În care nenãscutul din mine geme.

Prin ombilicul de lianã încerc sã pãtrund în

Misterele Kashmirului;

E o matematicã a junglei care ajunge la mine

Obsesiv, repetitiv de moale.

Prin faþa noastrã trec cãmilele albastre ºi

Dunele iubitoare de ritmuri noi,

Prin faþa noastrã se propagã eteric

Muzica unui veac de singurãtate

Ce avea sã vinã apoi,

Cand nenãscutul meu sine va fi palpat pentru

Prima oarã lumina aducãtoare

De însingurare

Atunci sunetul n-ar fi mai pulsat de plãcere

Prin ombilic,

Iar orchestra ar fi rostit cu mai multã pasiune:

“O, lãsaþi soarele sã coboare pe chipul meu

ªi stelele sã-mi umple visurile –

Sunt un cãlãtor în timp ºi spaþiu;

Voi fi acolo unde am fost....”

În tobele de sticlã fermenteazã eternitãþi de-o clipã

Sublim far ireal pentru urechea

Încã nepavilionatã, de embrion.

CELOR CE NU M-AU ÎNÞELES

Celor ce nu m-au înþeles le las un colþ de mare

S-o taie cu cuþitul sticlos ºi auster,

În cuburi cu verdeaþã sã-ngheþe fire de mister

Când craniu-mi vor deschide ºi vor gãsi doar zare.

Celor ce nu m-au înþeles le las cununa mea de plete

S-o frângã în amurgul cu note-n fa bemol,

Nicicând nu m-au crezut în gamã decât pânã la sol,

ªi nu mi-au dat sã beau rãcorile secrete.

Celor ce nu m-au înþeles le las un nor din coasta mea

Sã plouã ei departe cu stropi de nostalgie,

În picurile surde gãsi-vor culori de erezie

Ce au pictat pãmântu-asemenea.

Celor ce nu m-au înþeles le las o dezlegare :

Din chipul meu topit în ape sã modeleze ochi de lut,

ªi mâini gingaºe ºi coapse din argint cernut…

Nicicând nu vor putea þãrâna s-o mai spele –

În ochii lor de-a pururi ard cântecele mele.

CINEMA ÎN DEªERT

Plecat-am împreunã, cu scârþâit de roþi,

Pe-a dealului pustie, stingheri, subscriºi în inimi

De mii si mii de volþi

Am stat pentru o clipã ºi ne-am privit cu jind

Apoi, în fulgii umezi, fãcut-am rotocoale

Lumina amãgind

Da, neaua ne ºopteste ºi ne ghiceºte-n palmã

Ca-n ceas de vis, deunãzi, vom înnopta, în goanã

Cãtre un scut de oazã caii sã-i adapãm

Caii s-au scuturat sub noi ºi neguri s-au încins

De-ale deºertului splendori ºi ale zãrilor Morgane

De necuprins

Da, printre nisip ºi pietre de smarald,

În ropot lung de sãbii ºi ºoapte de catarg,

Sta mândru, vertical ºi poate superb, abrupt,

Ecran de cinema, probabil

Din ani ºaizeci crescut

“Asta e!” îmi ºopteste cãlãreþul cuprins de nebuna acalmie

“Oare?” – ºoptit-am eu surprinsã de-a soarelui magie

“E-o ropotire printre nori sau e aievea?” – întrebam

“Nimic nu e pecete, iubirii scump zãlog…”

În ochii lui citeam

Vãzut-am împreunã un film pe-nalte strune,

Timidã, ghemuitã la pieptu-i alb de fildeº…

Prin perna caldã, totuºi, crezut-am cu tãrie

C-aud un astru bãtând în

Ritmuri de cleºtar

“O, nu, nebuno!”, îmi zise el, cu-a vântului mânie,

“E doar inima pernei, ce-asculþi în avatar”.

în anul 1912 „bancherului” Târnoveanu. Ceva mai târziu, în

noiembrie 1939, George Târnoveanu ºi Const. Matei G.

Târnoveanu, domiciliaþi în comuna Stoeneºti, Ilfov, înmânau

documentele proprietãþii „Princessei Marina ªtirbey, actuala

proprietarã a acestei moºii, domiciliatã în Bucureºti, str. Benitto

Musolini, no. 22, etj. IV”.17

Aceasta-i mica istorie a ultimului Drugãnescu, vulcanicul

cãpitan Alexandru, ce-ºi odihneºte oasele dupã secularele peripeþii

ale neamului, de nu va fi bântuind încã prin strada Caliþii în

cãutarea comorilor Sevastiþei.

[Imaginea de pe prima paginã este un fragment din tabloul

ctitorilor aflat în pronaosul bisericii Bunavestire din Drugãneºti.

Imaginea din pagina 5 prezintã un arbore genealogic al familiei

Drugãnescu dupã SMBAN, Fond Creditul Funciar Rural, 388-

578-1878, f. 44]
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Florin Colonas,

În miºcarea de avangardã

din România numele Sesto

Pals (1913-2002) este mai

puþin cunoscut, chiar ºi pentru

cercetãtorii acestei miºcãri

artistice care oferã

necontenite surprize.

Simion ªestopali, alintat

Senia, a debutat în Alge,

revistã apãrutã în douã serii.

Prima în 1930-1931, având

ºapte numere, a doua serie

având trei numere editate între

1 martie ºi 1 mai 1933. Va semna în aceastã publicaþie alãturi de

Aurel Baranga, Paul Pãun, S. (Jules) Perahim ºi de colegul sãu

de bancã, de la liceul bucureºtean „Matei Basarab”, Luca

Gherasim. Dupã apariþia revistelor Pulã (1931), Muci (1932), a

volumelor Poemul invectivã (1933) semnat de Geo Bogza sau a

celui semnat de Gherasim Luca – Roman de dragoste (1933) –

tipãrit în colecþia Alge, atmosfera se încinge, aºa cã poliþia opereazã

arestãri. Algiºtii sunt acuzaþi de pornografie ºi „viziteazã” celulele

închisorii Vãcãreºti. Pseudonimul sãu, D. Amprent, a fost poate

o premoniþie a amprentãrii ca deþinut, pentru sejurul celor zece

zile, petrecut în locul de recluziune din mahalaua Mandravelei.

Colegul sãu de simþãminte într-ale avangardei, Geo Bogza,

mult mai puþin traumatizat psihic de aceastã operaþiune rutinierã

a amprentãrii din detenþia sa, perioadã supranumitã – între poezie

ºi puºcãrie – îºi va tipãri ostentativ amprentele la finalul Poemului

invectivã.

Senia avea însã alt temperament decât cel al tumultosului Geo.

Detenþia îl va marca. Va dispãrea din lumea literarã. Asta nu

înseamnã cã va renunþa la scris. Va scrie în continuare mult. Se

va retrage în turnul sãu de fildeº. Nu se va destãinui nimãnui. Va

scrie atât poezie cât ºi prozã. Va umple caiete groase cu ideile

sale sau citate din marii filosofi. Din liceu era un pasionat de

Hegel. Dragostea pentru ºtiinþele exacte i-a îndreptat paºii cãtre

inginerie, cu o specializare în geodezie. A lucrat decenii într-un

birou al CFR-ului, petrecând îndelungate stagii pe teren pentru

a-ºi supraveghea propriile proiecte tehnologice.

Omul serios, aplecat asupra planºetei, închis în el,

necomunicativ, gândind mereu la inovaþii, nu lãsa sã se vadã nici

o urmã a frãmântãrii sale lãuntrice pentru literaturã ºi filosofie.

Va avea de suferit în perioada Gãrzii de fier, dar ºi din motive

sentimentale. Parcursul sãu conjugal nefiind deloc liniar,

pendulând între fosta prietenã din anii de rãzboi, Lucy Metsch ºi

soþia sa Valentina (fostã deþinutã în Transnistria), devenitã

Caraion, care avea sã primeascã, la fel ca ºi autorul Cântecelor

negre (1946), o condamnare severã pentru vina dactilografierii

unor versuri având conþinut reacþionar.

Dupã 1970, emigrând în Israel, cu puþin înaintea camaradului

Paul Pãun, Sesto Pals va scrie la fel de mult, dar nu va publica

decât foarte rar ºi asta dupã 1986.

Opera sa este imensã, dar necunoscutã. De aceea ne bucurãm

sã publicãm un text inedit, având drept laitmotiv timpul. O poezie

dedicatã lui Geo Bogza. Textul l-am obþinut din colecþia Lucia ºi

Cristian ªtefãnescu, cãrora le adresãm calde mulþumiri.

Poezia, strãbãtutã de fiorul hegelian, are nouã catrene, scrise

faþã-verso cu creionul pe o hârtie de ambalaj (61x45 cm), relicvã

din sanctuarul avangardist lãptãria Secolul de pe strada Bãrãþiei,

dovedind cu claritate faptul cã a fost compusã extemporaneu,

Geo Bogza pãstrând-o ca pe o nestematã într-un sertar al inimii

sale.

Lui Geo

Acest ceas în ora sa întors

Sunt un ceas, sunt un ceas

Am un glas monoton

Limba mea e un pas

Sprijinit în baston

ªi mã duc ºi mã-ntorc

ªi mã-ntorc ºi mã duc

Vreau sã ud ºi sã storc

Sã arunc, sã apuc

Ca în vis, ca în vis

Mã îndrept ºi m-aplec

Sunt mereu nedecis

Dar e sigur cã plec

Sunt un ceas, sunt un ceas

Sunt ºi mic ºi puþin

Am plecat, am rãmas

V-am lãsat ºi vã þin

Aþi crezut cã mã fac

M-aþi scuipat, m-aþi respins

Dar am stat într-un loc

V’am pândit ºi v-am prins

Sunt un ceas monoton

Ei mã duc dar sunt duºi

Marionete – carton

Îngâmfate pãpuºi

Sunt un mic, sunt un ceas

Dar când n-ai sã-mi mai placi

Te voi prinde de glas

ªi atunci ai sã taci

Voi mã credeþi un prost

Douã silabe în mers

Dar prin ele aþi fost

ªi cu ele v-am ºters

Sunt un ceas, sunt un ceas

Terminat – început

Jumãtate cu glas

Jumãtate un mut

– Se repetã la infinit –

    S
(Sesto)

Ceasul cu glas monoton

Victoria Milescu

Poetul Theodor  Rãpan (n.

04.07.1957, com. Balaci,

jud. Teleorman) a publicat

pânã acum 20 de cãrþi, cele

mai multe dintre acestea

cuprinzând sonete,

dovedindu-se un împãtimit

al speciei sonetului, care a

traversat secolele încununat

de strãlucirea datã de Dante

ºi Petrarca. Autorul nostru

a încercat, de la carte la carte, sã-i gãseascã noi ipostazieri

(iconosonete, contrasonete) în ton ºi expresie, fãrã însã a-i trãda

esenþa nobilã, canonul formal. Cum stilul

este omul, statura masivã a autorului dublatã

de o neobositã sârguinþã  s-a rãsfrânt, prin

rezonanþã, ºi asupra operei sale – una

voluminoasã, însoþitã frecvent de ilustraþii

ce susþin ºi dau anvergurã poemelor, la fel

de robust clãdite ºi, paradoxal, chiar  atunci

când sunt atinse de aripa tristeþii, nu

transmit nimic defetist, descurajant, pãrând

imune la influenþa mizerabilismului

contemporan, ,,salvându-se” de la un

aparent ,,anacronism” printr-o relativizare

asumatã izvorând din filozofia lui ,,toate-s

vechi ºi nouã toate”.

Cum se ºtie, Theodor Rãpan a scris o

serie de aºa-numite ,,evanghelii moderne”:

Evanghelia inimii – Anotimpuri (2010),

Evanghelia cerului – Zodii de poet (2011),

Evanghelia tãcerii – Solilocvii (2011),

Evanghelia Apocalipsei – Epifanii (2012),

dovedind cã lucreazã dupã un plan bine

stabilit, lucid ºi riguros, conduita esteticã

unitarã a cãrþilor sale asigurându-i

singularitatea în câmpul literaturii române de azi. Cãrþile sale se

disting nu numai prin volumitate, ci ºi prin  natura lor sincreticã,

fiind cãrþi-albume, unicate, în care poeziile sunt ,,ilustrate” de

graficieni cunoscuþi, între aceºtia, cel cu cea mai constantã

colaborare fiind Damian Petrescu, trãitor de mulþi ani la Paris.

Norocos ºi harnic, Theodor Rãpan vrea sã facã totul perfect,

perfecþiunea fiind o categorie a frumuseþii, iar frumuseþea – cea

mai preþioasã hranã a sufletului. La fel sunt ºi  lansãrile acestor

cãrþi – fastuoase, vibrante, cu lume multã ºi bunã, când se

celebreazã poezia dar ºi muzica ºi arta plasticã. La cea mai recentã

dintre acestea, Theodor Rãpan  a lansat douã cãrþi, la  care mã voi

referi în continuare: Pas în doi. De trei ori 33 + 1 Iconosonete

(2014) ºi Pur ºi simplu. 154 Contrasonete (2015). Ambele au

aceeaºi editurã, SemnE, acelaºi grafician, Damian Petrescu,

aceeaºi marcã  de rafinament a poetului. Sunt elegante, cu poezii

la paritate cu desenele, excelenþa realizãrii tipografice

fãcându-le sã arate ca niºte obiecte de artã.

De ce obsesia sonetului? Pentru cã acesta corespunde

cel mai bine spiritului vulcanic ºi romantic al autorului

care simte nevoia unei ,,disciplinãri” într-o formulã fixã

ce-i concentreazã tumultul interior mai eficient, mai

expresiv. De aici vin avantaje ºi dezavantaje. Din partea

rimei, a ritmului, a formei în care se toarnã aluatul fraged

al poeziei, adevãrate probe de rezistenþã, de virtuozitate

pentru orice poet.  În prima carte, poetul se aratã vocal,

dezlãnþuit, fãcând risipã de

sentimente, stãri omeneºti

individuale ºi universale,  de

interogaþii, exclamaþii, imprecaþii,

dubitaþii camuflate în enunþuri

sapienþial-oximoronice etc. Nu

lipsesc (în spiritul speciei)

lamentãrile în numele iubirii:

,,Cerºesc iubire. De Apoi, nu-mi

pasã!”, cu parfum de epocã medievalã,

nici volutele grandilocvente clamând

deºertãciunea lumii. Poetul are superbie

ºi temeritate. Este când cavalerul

(autoportret recurent în cãrþile sale) supus

ceremonialului rangului sãu, când

vânãtorul asiduu al fiarei, al bestiei din

afara ºi dinãuntrul omului, aflatã acolo

din cauza unei ,,vrãji pãgâne”. Dar mai

presus de toate se considerã slujitorul

solitar-eroic al Cuvântului: ,,Dar cum

sunt viu, sosit-a, iatã ora,/ Sã-nving

stihia! Eu slujesc Cuvântul,/ De unul

singur  înfruntând Agora!” De la o

poezie la alta se contureazã imaginea dominantã a unui autoportret

în miºcare, plurivalent, original, cu sinusoide, cãderi, decãderi,

seducãtoare contrarietãþi. El este ,,Orfeu rãtãcitor prin lumi

strãine”; ,,Etern soldat la Poarta Învierii”, dar ºi ,,sclav în

Melanholie”, pentru cã, mãrturiseºte: ,,mereu voi fi învinsul”,

însã ,,bolnav de viaþã”. Uneori declarã ,,Sunt o albinã/ Ce creºte-

n stup un fagur din suspine”, dar ºi ,,În mine un tâlhar mereu

vegheazã”. Nu se sfieºte sã se autoanalizeze sever, cãci autorul

aspirã continuu spre desãvârºire: ,,Ce-a mai rãmas din mine!

Un sãlbatic”. Ce a rãmas este încã un sonet, o ars poetica sui

generis, ,,Sonetul desãvârºirii”, iluminând caratele din

histrionismul jucat nu atât pentru efectul de scenã, cât pentru a

experimenta stãri cât mai aproape de fibra crudã, realã ºi

enigmaticã a vieþii.

Aceastã autooglindire din diverse unghiuri, acest studiu

portretistic se accentueazã pânã la narcisism  în Pur ºi simplu,

volum de o mai stringentã puritate ºi omogenitate liricã, cu o mai

accentuat-fluentã cantabilitate, fãcând o reverenþã,  la fiecare

încoronare de sonet marelui Shakespeare, idol ºi maestru, în

chiar limba domniei sale. Tema iubirii, cu toate ale ei capricii ºi

delicii, traverseazã cu graþie ºi inspiraþie spaþii ºi vârste geografice

ºi istorice.  Între versuri se întreþese hipocoristic acel  Theo,

mirându-se el însuºi de întâmplarea prezenþei sale în propria-i

poveste: ,,Vizir al tãu, mã ai la îndemânã:/ În sus, în jos ºi Theo,

vai, sãrmanul,/ Nu-ºi ºtie capul, somnul ºi-l amânã,/ Rotindu-ºi,

zãbãucul, iataganul... “; ,,De-þi stã pe suflet Theo, Dor îmi spune!/

Credinþã oarbã nu-mi jura chiar mie,/ Îmi ºtiu cãlcâiul...El mã va

rãpune:/ Nescrisã este coala de hârtie!// Deci, vrerea ta poruncã-

i pentru mine/ ªi Theo ºtie cã ascuns-ai cheia/ Cuvintelor, vã jur,

nu mi-e ruºine:/ Alt chip v-am dat, cerneluind femeia!”.  Theo

este inventiv în construcþia de ansamblu dar ºi în bricolaj. Logosul

sãu sofisticat cuprinde cuvinte de toatã mâna dar ºi cuvinte rare,

cuvinte vechi sau voit arhaizate, unele dintre acestea având rostul

de a particulariza spaþiul românesc în context universal. Ca price

autor care se respectã, ºi Theodor Rãpan, dintr-o cerinþã

imperioasã de exprimare mai adecvatã, creeazã cuvinte:

,,înmiruire”, ,,dezdurerat”, ,,înluminat”. El gãseºte un masculin

pentru clipã – ,,clip” ºi un plural pentru nicicând –  ,,nicicând-

uri”, nemaivorbind de substantive dispuse sã devinã verbe:

,,cerneluind” ºi chiar ,,sonetizând”. Cu ce a scris pânã acum,

Theodor Rãpan este fãrã îndoialã o voce distinctã în lirica de azi,

ºi el ºtie asta, altfel n-ar continua sã lucreze cu atâta perseverenþã,

încredere ºi exemplarã dãruire de sine.

PUR ªI SIMPLU, SONET
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Nicolae Dan FRUNTELATÃ
Prin noiembrie, când toamna pustieºte câmpia dinspre Dunãre,

când sufletul ºi ochiul îmi cãlãtoresc prin Vlaºca, îmi aduc aminte

de un poet uitat azi, dar atât de drag inimii mele, ciudatul prinþ

balcanic Nicolae Crevedia.

Eram tânãr gazetar când l-am descoperit într-o antologie celebrã

de poezie româneascã. M-a frapat întâi fotografia, ºtiam cã-l mai

vãzusem, cã semãna cu cineva.

Fratele meu de suflet, mentorul meu în gazetãrie, poetul Niculae

Stoian, el însuºi sudist nãscut la Dascãlu-Creaþa, mi-a descifrat

misterul: Nicolae Crevedia e tatãl natural al prozatorului Eugen

Barbu care-i seamãnã ca douã picãturi de apã. Într-o scrisoare

cãtre George Cãlinescu, trimisã de la Sofia, unde poetul era

ataºat cultural (scrisoare publicatã de Nicolae Scurtu), Crevedia

spune: Am un fecior în clasa a VI-a de liceu, dar aceasta rãmânã

numai între noi, fiindcã e fãcut cu o tânãrã gazdã-n cartier

când n-aveam decât 20 de ani ºi nu terminasem nici liceul.

„Feciorul” avea sã fie marele prozator Eugen Barbu.

Dar nu pentru asta, nu numai pentru asta, mi s-a aºezat aproape

de inimã poetul nãscut în Vlaºca, la Crevedia Mare. Pe numele

lui adevãrat Niculae Ion Cârstea, cel care ºi-a luat pseudonimul

Nicolae Crevedia a scris o poezie fascinantã, ca o epopee a

Sudului, bolnav de sonuri argheziene (mama lui era olteancã),

dar ºi cu ecouri adânci din Serioja Esenin, rusul stepei din

Rãsãrit, cântãreþul tragic al primei jumãtãþi de veac douãzeci.

Cred în liliacul care-nfloreºte pe inima bunicilor/ Obrazul

lor – scoarþa nucilor din grãdinã,/ Trupul lor – ºir de covrigi

uscaþi. Apoi: Cred în mine ºi-n fruntea mea,/ Eu, împãratul

câinelui meu,/ Robul ambiþiunilor mele vane,/ Finul cerurilor,

Niculae.

Eu cred cã poezia sudiºtilor autentici are în substanþa ei libertatea

ºi nebunia unui cal sãlbatic scãpat din limanurile Dunãrii. ªi,

îndrãznesc sã extrapolez, ºi proza e la fel. Citiþi-i pe ei, pe Arghezi,

pe Tonegaru, pe Crainic, pe Nicolae Crevedia. Dar ºi pe Zaharia

Stancu, pe Fãnuº Neagu, pe Eugen Barbu, pe Bãnulescu!

Scrie Crevedia o strofã pe care o poate semna ºi Crainic, ºi

Arghezi, ºi musceleanul Radu Gyr: Inimã curatã ca orezul/

Inimã din clasele primare,/ Te-ai grijit în Sãptãmâna Mare?/

Ieºi dintre copii de spune „Crezul”.

În literatura românã a ultimului sfert de veac au bãtut vânturi

vrãjmaºe. Critici care s-au vrut ºefi de triburi literare au încercat

sã impunã norme strãine de spiritul literaturii române, sã arunce

peste bord o întreagã istorie literarã, punând în loc un aºa-zis

postmodernism, modã târzie venind dintr-un Occident care se

sãturase el însuºi de steagul fluturat în urmã cu trei-patru decenii

de literaturi secãtuite de talente.

A fost un timp al uitãrilor ºi al sictirului fals metafizic, niºte

idoli de mucava au decretat existenþa „vidului cultural”, au trimis

în neant câteva generaþii de scriitori români de mare valoare.

A fost prea mult, a fost prea destul.

E vremea sã ne întoarcem la ai noºtri, la operele lor, la numele

lor. În acest timp în care ne e tot mai frig ºi tot mai teamã de toate

câte se întâmplã în lume, nu ne mai putem apãra decât prin credinþã

ºi prin valoare.

Prietenii mei tineri, vã rog azi sã vã întoarceþi la un poet, la un

nume. La un om care scrie: Octombre, octombre/ Cu arborii

goi/ ªi zilele sombre/ Ca vãduvele de rãzboi.

Apoi, într-un timp de secetã: Morile s-au închis,/ Pãtulele-s

deºarte./ Trei ani în marte,/ De când n-a mai cãzut din cer o

picãturã/ Þara e, toatã, o zgurã.

Nu anticipeazã ele versurile genialului tânãr, Nicolae Labiº,

acelea din Moartea cãprioarei?

Vã spuneam despre libertatea calului sãlbatic. Iatã-l cum strigã:

Mi-e foame, mi-e sete!/ Nu de fete,/ Nici de vin, nici de poeme,/

Mi-e sete, mi-e foame/ De bani ºi de glorie!

Firesc, existã ºi o mare dozã de subiectivitate în demersul meu

de astãzi. ªi eu sunt nãscut în Sud, ºi eu am ajuns, într-o etapã a

vieþii, în Bucureºti, oraºul capitalã a Sudului, centru al speranþelor

ºi al dezastrelor. Zice Nicolae Crevedia:

Bucureºti, Bucureºti,/ Parcã-mi face parcã silã/ Metafizica-þi

gentilã,/ Oropsitul nimãnui/ Plâng sub negrele statui,/ Iar sub

straiele boeme,/ Condici pline de poeme/ Târg de-arome ºi gunoi,/

Târg de târfe ºi copoi./ Cã cu cât mai mult cobor,/ Mã îneacã un

obor/ De strigoi ºi de geambaºi./ Vis mãestru, cui mã laºi?

Sã treacã peste o jumãtate de veac ºi sã vinã tot un sudist,

iertaþi-mã, oameni buni, cã mã citez pe mine, ºi sã scrie:

Bucureºti, rahat de câine/ pe marile bulevarde,/ gropi

apocaliptice, gunoaie/ duhnind ca niºte orhidee otrãvite/ într-o

grãdinã perversã a sudului balcanic/.../ Cu intelectuali umiliþi,

ignoraþi ºi tãcuþi,/ în mahalalele disperate de foame ºi de drog,/

Cu tineri ca lupii, urlând fãrã scãpare...

Acesta e Sudul, atâta speranþã mai avem uneori, indiferent de

timpul în care ne-am nãscut. Restul e speculaþie de doi bani,

restul e demagogie, restul e democraþie.

Dar noi, sudiºtii, rãmânem în utopia noastrã, ca într-un Isarlâk

al lui Ion Barbu, acolo, la mijloc de rãu ºi bine, acolo unde visele

pâlpâie ca niºte flori firave de primãvarã:

Rãsãritul în Peninsulã,/ O grãdinã de roze, curate,/ Vara

grea, ca din pensulã,/ Apusurile, niºte asasinate./ .../ ªi mai

scoate pe-aici Pronia/ Pe dupã gratii ºi-n gãri/ Fete, care ard în

dragoste, ca niºte þigãri/ de Macedonia.

Apoi, reluând aroma Balcanilor, a pãmânturilor de-acolo de

unde ne duse Pronia/ unde femeile au pãrul/ ca tutunul de

Macedonia.

ªi strigãtul solar dupã o iubitã bulgãroaicã:

Cu negoþ de ananase/ Înlesnit de-un vânt amic,/ Prin

ostroavele helasse- /ªi-n papuci ºi în iºlic,/ Nu mi se mai aninase/

Gospoja de biurungic,/ Jivka, tânãra mãtase.

Doamne, Doamne, suntem aici în tinda Levantului, ne sufocãm

de frumuseþe ºi de lene tandrã, poezia aleargã prin sângele nostru.

Azi v-am spus încã o poveste. Numele ei, Nicolae Crevedia...

Un balcanic rar, ca tutunul de Macedonia

Titi Damian

FIUL DROPIEI de George Theodor Popescu

– paradoxul – poartã cãtre inefabil ºi imponderabil

(continuare în pag. 14)

Pe George Theodor
Popescu l-am cunoscut cu
vreo 7-8 ani în urmã, la
serbãrile revistei Sud din
Bolintin Vale unde
regretatul Constantin
Carbarãu avea grijã sã ne
adune în fiecare toamnã, de
Sf. Dimitrie Bolintineanu.
Ba, chiar am trei cãrþi cu
dedicaþie de la dumnealui,
dar am dat rând zilelor,

cum zice românul, ºi bine am fãcut pânã la urmã, deoarece acum,
am întregul, adicã o antologie a Dropioiului, cum în glumã îl
„alintã” Florentin Popescu „ot Chiojd.”

Am cântãrit, ca de obicei, cartea în palmã – destul de grea (514
pag.), dar m-am înarmat cu ambiþie ºi cu rãbdare, amintindu-mi
spusele cronicarului, mie drag: „Biruit-au gândul sã mã apuc de
aceastã trudã...” Încet-încet, aceastã trudã mi-a stîrnit interesul,
care s-a transformat în curiozitate, mai apoi în ambiþie, iar în
final, în satisfacþie. Aveam în faþã un volum de poezie
contemporanã de prim raft. Iniþial, am primit cu oarecare
scepticism constatarea lui Florentin care, într-o cronicã, rãspunde
la o întrebare fireascã: „De unde vine poetul?” „Vine din
Transilvania lui Goga ºi a lui Blaga, din Oltenia lui Arghezi, din
Muntenia lui Nichita,... vine, de fapt, de pretutindeni, (din câmpie,
de la deal ºi de la munte, ori din parfumurile primãverii, încãrcate
cu toate mirosurile.” La finalul primei lecturi, subscriu aprecierii
Domniei Sale: „George Theodor Popescu este un poet adevãrat
ºi singular”. De asemenea, subscriu întrutotul ºi la opinia lui
Bucurescu: „o carte de rang înalt.” Afirmaþiile fiind acceptate,
urmeazã demonstraþia...

Volumul Fiul Dropiei este o antologie de autor, apãrutã la
Editura Tipo Moldova, Iaºi, 2012, colecþia „Opera Omnia, poezie
contemporanã”, cuprinzând poeme din cele ºase volume publicate
între anii 2000 ºi 2012. Chiar de la prima lecturã integralã a
volumului, i se dezvãluie cititorului cele ºase trepte de evoluþie,
cu diferenþierile de rigoare, atât la nivel tematic, dar mai ales prin
variaþiunile stilistice ºi de concepþie, pãstrându-se unitatea
întregului prin motive literare ºi simbolisticã, foarte bogatã, cum
ne vom strãdui sã argumentãm.

Primul volum, La ruina luminii (2000) are un motto sugestiv:
„când ne-au durut cuvintele întâiu”. Totodatã autorul ne previne
asupra absenþei de vreo 30 de ani din literaturã: „Treizeci de ani/
– nu am publicat nimic.” (p. 418) Titlul volumului este oximoronic
ºi-ºi dezvãluie sensurile ridicându-i vãlul puþin câte puþin. Prima
poezie ce deschide volumul, „Cotyso cãtre Ama (Arpa?)”
dezvãluie tema principalã a întregului ciclu – cãutarea. Aici ia
forma unei dulci dureri (cum ar spune Noica) al cãrei refren
vorbeºte despre o dragoste din care a rãmas doar inefabilul: ! Tu
îmbracã-te în anotimpul cu miez amar/ al despãrþirii noastre/

ºi contemplã ºerpii strãvezii/ cum se spovedesc cu trupurile-n
moarte. Cãutând, îi simte însoþirea în orice spaþiu ºi timp s-ar
afla, dar îl inspirã absenþa. Nu întâmplãtor poeziile sunt datate
1999-2000 ºi localizate: Bucuresci, Vânãtorii Vlãsiei, Ukraina,
Vraþa, Ledenica (Bulgaria), Cernãuþi, San Marino, Roma, Silistra,
schitul Durãu, schitul Sihãstria. Scrisoarea unui centurion este
întruchiparea duioasei dureri a aºteptãrii: ! o, am uitat sã-þi
spun:/ aici ca ºi la Roma,/ au înflorit salcâmii,/ la margine de
drum./! e pace. ªi mi-e dor. (p. 28).

O inovaþie stilisticã (inspiratã!) a cestui volum o reprezintã
utilizarea semnului exclamãrii la începutul poeziilor ºi al
structuriilor corespunzãtoare strofelor, fãcând astfel posibilã
accentuarea în surdinã a durerii transmise pe calea aceasta ºi
cititorului...

Ciclul Treisprezece rosturi de zicere pãstreazã temele ºi
motivele anterioare, adãugând însã motivul lui Oedip, dar
accentuându-le tonul meditativ: Orb mi se sting cuvintele în

sânge. Aduce ºi o inovaþie la nivel prozodic. Cele mai multe
poezii au strofe de cinci versuri, accentul emoþional cãzând pe
cel median: cu Decabal/ sinucis la rãdãcina cuvintelor,/ poezia
mea-i o dârã subþire de sânge/ în iarba crudã/ ! jur-împrejur
zori umezi. Versul median de aici cautã sã se defineascã ºi sã-ºi
defineascã nichitian creaþia. Eu l-aº pune drept motto întregii
antologii.

Ciclul Schitul de iarbã are în miezul sãu metefora oximoromicã
din titlu. Asocierea simbolurilor schitului (claustrare,  pietate) cu
iarba (efemeritate dar ºi perenitate) creeazã un Topos – perceput
ca loc de odihnã unde, dupã cãutãrile ºi disperãrile de pânã
acum, poetul îºi leapãdã povara oboselii ºi adulmecã aerul

proaspãt amirosind dulce. Este un amestec de prozã poeticã
(splendidã!) încãrcatã de puternice vibraþii interioare, precum în
propoziþia: Þipã-n mine singurãtatea.

Ruina luminii este un motiv literar încifrat, greu de pãtruns,
numai contextul îl lãmureºte, cãci este vizibilã asociarea
oximoronicã („lumina” – simbol al primordialului ºi „ruina” –
simbol al iminentei dezorganizãri ºi degradãri). Este prezent ºi în
acest volum, dar cultivat cu tenacitate  ºi în urmãtoarele, devine
astfel unul unificator al antologiei, pentru a susþine eterna
imponderabilitate a Eului, metamorfozat în Fiul Dropiei.

ªi titlul volumului urmãtor, Cina pietrei (2001) este incitant,
tot prin asocierea oximoronicã „cina” (spiritualitate desãvârºitã)
ºi „piatra” (veºnicie, trãinicie). De aici încolo, poemele nu mai au
titluri, fiind codificate cu cifre romane. Eu le-aº spune tot atâtea
„porþi” deschise, cu bãgare de seamã, pe rând, spre un spaþiu
mitologic ale cãrui simboluri sunt: plutirea, inefabilul ºi
imponderabilitatea, Vãz-Duhul, ªarpele fantastic. Poezia devine
mult mai reflexivã, ideea fiind ascunsã în paradox – devenit
pecete, de acum încolo, a poeziei sale. În felul acesta,
mitologizeazã neliniºtile ºi inefabilul, cãutând perfecþiunea
creaþiei, perceputã ca himerã, ca absolut: Doar în vis mi-e dat/ sã
ating Piatra Craiului.

Fiul Dropiei (2002) („dropia” – pasãre greoaie de stepã care,
în momentul decolãrii, pare cã se smulge de pe pãmânt, ºi „fiul”
– poetul metamorfozat) are douã cicluri, fiind subintitulat Între
cerurile Vlãsiei ºi Piaþa Sudului, cu intenþia explicitã de a pune
faþã în faþã douã þinuturi: unul magic, abstract, al Câmpiei ºi al
Vlãsiei ºi altul concret, terestru – Piaþa Sudului (Bucureºti).

În ciclul Cerurile Vlãsiei autorul încarcã spaþiul poetic cu
simboluri arhetipale: „noima dublei piramide”, ªarpele Glikon.
Prin alt simbol, Fiul Dropiei, îºi asumã biografic ºi identitar
Câmpia, plonjeazã într-un timp primordial, cãutând o ancestralitate
pierdutã. Dialogul cu Eul devine mai subtil, acesta îºi intensificã
reflexivitatea. În acest mod, reinventeazã o realitate a cãrei stare
de graþie este plutirea. Dialogul este contrapunctat de prozã liricã
pe care autorul o intituleazã sugestiv „Porþile”, tocmai pentru a
sugera trecerea într-o altã treaptã, mai acutã, a tensiunii lirice:
vino, m-am auzit strigat. Pe atunci nu aveam nume, eram numai
fiul Dropiei. Are doar senzaþia cã trãieºte în degradare, dar se
zbate pentru a ieºi din ea printr-un permanent dialog cu sine:
Frate, Fiul Dropiei, nu mã pãrãsi! Vom ºerpui împreunã cãtre
cele nevãzute. Începând cu acest ciclu se înmulþesc inserþiile
metatextuale ºi intertextuale, lãsând impresia unei uºoare glisãri
spre un alt postmodernism, i-aº spune unul propriu.

În celãlalt ciclu, Piaþa Sudului schimbã iarãºi registrul stilistic.
Dupã ce în ciclul anterior autorul a cântat la harfã, acum mânuieºte
cu dexteritate ºi nervozitate þambalul, înlocuind versificaþia
modernã ºi ruperile sale de ritm, cu versul clasic, cãruia îi propune
un lexic adecvat, transferându-ºi astfel neliniºtile ºi frustrãrile în
concret. Mânuieºte cu dexteritate termenii argotici sau pe cei de
la periferia vocabularului („ºulfe”, „tarabe”, „grohãie”,
„demoazele”, „sulemenit”, „zbanghii”, „rogozuri” etc). Dar mai
bine sã-l lãsãm tot pe poet: Îmbãtrâniþi în politichie ºi exilaþi/ În
verzi metehne deocheate,/ Foºti negustori de cercevele,/ ªuchii –
ce moace deºãnþate!? (LXI)

Tema principalã a volumului este acum Poetul, mai precis
permanenta sa frãmântare, cãutând expresia care sã-i încifreze
ideea ºi, într-adevãr, a gãsit-o: poarta ermeticã pe care o deschide
paradoxul. Cu cât frãmântarea este mai febrilã, cu atât cãutarea
este mai dinamicã: Cu frenezia Ultimului Poet/ Convertit – crizei/
corectam instinctul focului/ printr-o interogaþie agresivã (XII).
Faptul va provoca metamorfoza Fiului Dropiei într-un Peregrinus
Proteus/ – pregãtit pentru întâmplãri/ care sucombã în vis (XIII).

Se naºte un alt portret al acestuia, dacã avem inspiraþia ºã
punem cap la cap versurile de început ale fiecãrui poem: Mã las
în voia pietelor(XIV); Trãiam un timp sustras (XXI); Bag seamã
(XXII); Aº fi preferat cãderea la învoialã? (XXV); Am întâlnit
îndoiala.

În urmãtorul volum, autorul revine la titlul-metaforã-simbol
Schitul de iarbã (2008), adãugându-i subtitlul cu subînþelesuri,
Arheologia erorii, dar îmbogãþindu-l cu multiple semnificaþii.
Volumul debuteazã cu o nouã ºi consistentã profesiune de credinþã,
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Nicolae Scurtu

NICOLAE CREVEDIA ªI REVISTA

„VIAÞA LITERARÃ”

Biografia poetului, prozatorului, publicistului ºi

traducãtorului Nicolae Crevedia (n. 24 noiembrie 1902, Crevedia

Mare, jud. Giurgiu – m. 5 noiembrie 1978, Bucureºti), se impune

a fi cercetatã cu o mai accentuatã rigoare, întrucât existã unele

sensibile diferenþe între informaþiile comunicate de poet ºi cele

existente în documentele primare.

O sursã preþioasã de întregire ºi

corijare a unor informaþii de ordin

biografic ºi bibliografic o constituie

literatura sa epistolarã, existentã în arhive

ºi biblioteci publice ºi particulare.

Revelatoare sunt epistolele trimise lui G.

Cãlinescu, Pompiliu Constantinescu,

Perpessicius, Vladimir Streinu, Nichifor

Crainic, Gib Mihãescu, Ion Al. Brãtescu-

Voineºti, Pamfil ºeicaru, I. Valerian, Marta

Rãdulescu, Florica Mumuianu, Grig.

Malciu ºi alþii.

Epistolele ºi manuscrisele trimise

poetului ºi prozatorului I. Valerian (1895-

1980), care a condus ºi supervizat revista

Viaþa literarã (1926-1938; 1941), sunt

extrem de valoroase întrucât, astfel, putem

reconstitui prezenþa lui Nicolae Crevedia

în paginile acestei publicaþii aºa de

interesante. Informaþiile ºi mãrturiile din

aceste epistole completeazã, fericit,

imaginea unui poet ºi prozator, ce se

impun, astãzi, citit într-o altã cheie criticã.

ªtirile privitoare la examenele sale se

referã la anii de liceu, pe care i-a petrecut

în arhicunoscutul aºezãmânt de culturã,

Liceul „Sf. Sava” din Bucureºti.

***

Crevedia, 9 octombrie [1]927

Iubite domnule Valerian,

Vine amicul Constantinescu în chestiunea despre care am

vorbit. Vã rog foarte mult dacã se poate sã-i daþi suma despre

care v-am vorbit întâi: 1400, reprezentând taxa completã de

examen.

Sau cel puþin 1000. Cu aceasta, mã îndatoraþi foarte mult.

Mai ales cã acum sunt în preajma examenului.

Am credinþa cã mã veþi servi cu aceeaºi bunãvoinþã ca ºi

altãdatã; de altfel, bugetul meu e astfel aranjat cã aceastã lacunã

eºti mata chemat so acoperi. ªi mi-aþi ºi promis.

Iubite maestre, am dat sã mi se cumpere de la Bucureºti Viaþa

literarã, numãr proaspãt, dar mi s-a spus cã n-a apãrut încã. Ce

s-a întâmplat?

Probabil cã Stampele1 vã rãpesc prea mult din timp. Dã-i

drumul, maestre, sã nu creadã lumea, în frunte cu amicul

dumitale, Nichita2, cã nu mai apare.

Vã promisesem un interviu bulgãresc. Întrucât sunt foarte

ocupat, n-am dat nici unuia forma definitivã pe care aº fi dorit-o

eu.

Vã trimit numai un crâmpei de traducere a unui mic studiu

asupra Artei bulgare contemporane, pe care mi l-a scris în limba

bulgarã cel mai apreciat pictor ºi critic de artã al vecinilor noºtri,

Sirak Skitnik, atunci când i-am solicitat interviul.

Traducerea, cum vedeþi, e în formã primã. Trebuie s-o mai

revãd. Apoi, trebuie adecvatã manierei interviului.

Restul convorbirii cu el, de asemenea preþios, este aici la

mine prin hârtii. Bineînþeles, cã vi-l trimit cu titlu de încredere,

cãci îmi fãcea impresia cã nu credeþi cã am vreun interviu. Asupra

lor, vã poate da unele amãnunte amicul. Vã trimit, în schimb, alte

douã traduceri, douã poezii, pe care le consider definitive ºi

cãrora, dacã credeþi oportun, puteþi sã le faceþi loc în coloanele

scumpei Viaþa literarã.

Traducerile sunt destul de muncite. Poezia Capricii, în forma

originalã, este tot în versuri albe, ºi am tradus-o tot aºa. Cealaltã,

din Liliev, ca ºi prima, de altfel, observaþi cã are anumite repetiþii

de cuvinte. ºtiþi cã aceasta e una dintre caracteristicile

simbolismului.

În sfârºit, sunt alese dintre cele mai bune poezii ale autorilor

ºi cred cã traducerile sunt destul de izbutite.

Iubite maestre, am citit în Universul literar cele trei poezii

ale d[umi]tale. Mi-au plãcut mult, mai ales ultima.

Ce fac Stampele? Ce face Viaþa literarã? Eu voi veni în

Bucureºti tocmai la examen. Pânã atunci nu pot veni. Spuneþi, vã

rog, salutãrile mele din inimã domnului Bãdãuþã3. El ce face?

Cu acestea, rãmân al dumitale, cu toatã inima,

N.I. Christescu-Crevedia

[P.S.]1 Gãsesc, de altfel, în cea mai mare parte din liricii

bulgari, de azi, suavitatea ºi gingãºia serafimilor lui Arghezi. Îþi

voi mai arãta eu ceva de Dimcio Debelianov, Todor Traianov

sau Liudmil Stoianov. O poezie care se lipeºte de suflet ca mierea

de floare de tei.

ªtii cã d[umnea]ta, în cele mai multe poezii, ai ceva din

lirismul slav?

N. Crev.

[P.S.]2 Interviurile, apoi, sunt voluminoase, cu ºtersãturi

multe etc.

Apropos: Falanga a reapãrut? Dar... Sinteza?

N.C.

***

[Crevedia Mare], 1 sept[embrie] 1929

Scumpe maître,

Eu, precum te anunþam într-o ilustratã, am fost pe iulie la

Sâmbãta de Sus. Mata pe unde-ai fost vara asta?

Dragã maestre, de vreo trei ani mã þii cu vorba cã mã cinsteºti

ºi-mi faci plãcerea unei vizite. Cum cred cã ai terminat cu

concediul, te rog sã te achiþi de fãgãduialã. Ai maºinã, tot.

Ieºi, de pildã, la ºoseaua Cotroceni (Bacovia) ºi iei direcþia

Ciorogârla – Bolintinul din Vale – Malu Spart – Crevedia Mare.

În Crevedia, din centru, apuci la stânga (ºoseaua Giurgiului,

fostul primar) pânã la vale, la o casã nouã pe dreapta, puþin mai-

nainte de secþia de jandarmi.

Sã te aºtept duminica viitoare? Când vii, m-anunþi dinainte,

te rog. Poate sã plec undeva.

Eu lucrez în prezent, între altele, la Antologia bulgarã4 cãci

am aranjat sã aparã toamna aceasta.

Adu-mi, te rog, ºi o colecþie a V[ieþii] l[iterare] de la început

pânã la zi. Eu o am pe sponci.

Cu aceleaºi limpezi sentimente,

N. Crevedia

[Domniei sale domnului I. Valerian – Viaþa literarã, Strada

Agricultori, nr. 78, Bucureºti].

***

[Crevedia Mare], Luni, 29 septembrie [1]929

Scumpe maître,

Întrucât mai am de pus la punct ceva aici, pe care le vei vedea

ºi d[umnea]ta, cu regret te anunþ cã voi sosi joi negreºit, în loc de

luni, precum am anunþat în telegramã.

Chestiunea e tot în legãturã cu bulgarii. Mai ales cã V[iaþa]

l[iterarã] va sã aparã tot sâmbãta asta. Ai fãcut ceva aranjamente

noi cu ea?

Ce s-a fãcut, de pildã, cu faimoasa gazetã a editurilor? Tot

succesul ºi toate cele bune în legãturã cu tipografia Vieþii literare!

Îmi pare nespus de bine cã nu vom mai fi siliþi sã umblãm de colo

colo cu titlul ºi cliºeele în ghiozdan!!

Distinse salutãri de la sora mea. Pe joi, dragã maestre.

Toatã stima ºi dorul,

N. Crevedia

[P.S.] Eu sunt bine. Spune lumea cã m-am îngrãºat ca un...

dobitoc! Eu nu cred, se-nþelege. De ce

n-ai venit vara asta p[e]-aici?

Te-am aºteptat în fiecare duminicã.

Crev[edia]

***

[Crevedia, 5 octombrie 1931]

Dragã maestre,

Eu sunt bine pe-aici. Mata ce faci?

Ai scris romanul5? Ce mai pregãteºti?

Mi-a spus cumnatul cã pui la cale o

nouã întreprindere revuisticã sau de

gazetãrie ºi cã ai dori sã mã vezi.

Pe la 15-16 oct[ombrie] vin la

Bucureºti, ca de obicei, voi veni sã te

vizitez.

Ce s-a fãcut Viaþa literarã astã

varã? A mai apãrut numãrul acela?

Dacã iese pânã vin eu la Buc[ureºti],

pune te rog articolul acela despre

Epigramele lui Neicu ºi despre cartea

lui Pas. Mulþumesc.

Salutãri distinse ºi devotate,

N. Crevedia

[P.S.] Când voi veni, vin cu sacul

plin de surprize literare. Dacã ai avea

timp sã-mi scrii douã rânduri pân[ã]

atunci, þi-aº fi foarte recunoscãtor.

N.C.

[Domnului I. Valerian – Viaþa

literarã, Strada Agricultori, nr. 78,

Bucureºti, IV]

***

Crevedia Mare, 1 noi[embrie] 1934

Iubite domnule Valerian,

Pentru duminicã, 4 noiembrie, cred cã vom avea cinstea ºi

plãcerea deosebitã sã vii pe la noi, pe la Crevedia Mare, sã ne

vizitezi.

Eu voi veni sâmbãtã în Capitalã, duminicã voi veni dimineaþã

la S[ocietatea] S[criitorilor] R[omâni], ºi de aci, pe la ora 13,

când se terminã, vom pleca împreunã spre Crevedia, cu maºina

d[umi]tale, aceea micã. O mai ai ºi acum, nu?

Eu aºtept cu plãcere ziua când te vom avea în mijlocul nostru.

Voi cãuta sã te vãd ºi sâmbãtã.

Cu cãldura vechilor sentimente.

N. Crevedia

Note:

Originalele acestor epistole, inedite, se aflã în biblioteca

poetului ºi prozatorului I. Valerian din Bucureºti.

1. I. Valerian – Stampe. [Versuri]. [Bucureºti, 1927], 106

pagini.

2. George Nichita (1899–1968), poet ºi publicist. A editat

revista Sinteza (aprilie 1927 – decembrie 1928) împreunã cu G.

Cãlinescu.

3. Alexandru Bãdãuþã (1901–1983), cronicar literar, prozator

ºi memorialist. A colaborat ºi la revista Viaþa literarã.

4. Nu a publicat aceastã antologie.

5. Trimiterea se face la romanul lui I. Valerian Cara-Su, care

apare în anul 1934.

[Sursa imaginii: Internet]
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Rafinatul domn Mihai Dimitrie Sturdza, coordonator ºi autor

al monumentalei lucrãri enciclopedice Familiile boiereºti din

Moldova ºi Þara Româneascã, pus în faþa întrebãrii „Cine era

boier?” ºi în subsidiar „Ce familii sunt calificate spre a figura în

volum?”, a dat un rãspuns pe cât de surprinzãtor, pe atât de just:

„se socoteºte familie boiereascã acea familie al cãrei nume se

gãseºte în lucrãrile genealogiºtilor români, care au desemnat-o

ca atare ºi i-au alcãtuit spiþa de neam” (vol. 1, p. 15). Citând din

Dicþionar al ºtiinþelor speciale ale istoriei (Bucureºti, 1982, p.

221), o spiþã de neam este „o variantã a tablei descendenþilor,

apãrutã ca urmare a regimului juridic de patriarhat ºi care indicã

succesiunea generaþiilor numai în linie masculinã”.

Deºi materialele publicate privitoare la genealogia familiei

Bolintineanu se pot numãra pe degetele de la o mânã, datoritã

ascendenþei, prestigiului ºi funcþiilor ocupate de unii din

aparþinãtorii ei, a fost consideratã ºi o acceptãm ºi noi ca pe una

boiereascã. Fiind încã multe aspecte de clarificat, studiile amintite

pot fi luate în considerare numai ca niºte schiþe, încercãri,

rãmânând cale lungã pânã la alcãtuirea unei monografii.

Neclaritãþi, aprinzând înflãcãrate polemici, aveau, dupã cum vom

vedea, chiar purtãtori ai numelui Bolintineanu dintre cei mai

documentaþi.

„D-nii C. ªt. Bolintineanu ºi Ath. ªt. Bolintineanu, au adresat

direcþiunei ziarului Epoca urmãtoarea scrisoare:

D-lui director al ziarului Epoca,

A uzurpa un nume sau a-ºi substitui titluri patrimoniale de

familie este fapt incorect de ultimul grad, cãci el constitue un furt

de drepturi civile de care se poate face

uz în detrimentul intereselor materiale

ºi morale ale familiei spoliate.

Din nenorocire pentru neamul

nostru, care nu a izbutit sã-ºi oþeleascã

caracterul pentru viaþa politicã mai

înainte de a fi copleºit de cosmopoliþi,

acel soiu de dezertori ai Neamului în

sufletul cãrora civismul, cel mai dulce

sentiment al inimei omeneºti, este

mort! Înverºunarea ce se desfãºurã în

luptele de partide atât de mult încât nu

vãd cã prin acþiunea lor pasionatã

încurajeazã îndrãzneala  ºi dar,

neruºinarea elementelor declasate care

cautã sã parvie cu orice preþ în

detrimentul valorilor încercate dar

modeste fie chiar prin furtul prestigiului

ce inspirã numele unei familii veneratã

de secole pentru virtuþile ei ºi pentru

jertfele ce a depus pe altarul patriei.

În acest ordin de îndeletniciri

indiscrete s-a publicat în coloanele

ziarului Epoca de la 16 ºi 23 iunie anul

curent douã afirmaþiuni categorice care,

fiind de o fundamentalã contradicþie nu

dau nici o soluþiune diferendului ºi

anume:

1) Subscriºii pretind cã persoana care

a fost decoratã ºi în acelaºi timp numitã

în consiliul judeþean Ilfov sub numele de Mihail C.I. Bolintineanu,

este un uzurpãtor al numelui familiei noastre ºi cã aceastã persoanã,

prin pãrintele sãu, este descendinte direct din rãposatul Ioniþã

Kãpriþã care, nu s-a intitulat Bolintineanu decât la moartea lui, cu

ocazia testãrei în 1892 ºi aceasta împins de fiii lui cãrora le era

ruºine, ca ºi descendenþii lor sã se numeascã Kãpriþã, coborâtor

ºi el din Jane rakierul, pripãºit, ca toþi grecoteii în aceasta

ospitalierã þarã ºi apoi înrudit prin cãsãtorie cu familii de plugari

din satul Drugãneºti-Palanga, unde se mai gãseºte ºi astãzi

rudenii prin alianþã ºi apoi a venit în Bolintin cu ocazia cãsãtoriei

în anul 1832.

2) Persoana decoratã ºi numitã membru în consiliul judeþean

de Ilfov, pretinde ºi afirmã cã Noi sântem din satul Mârºa, fãrã

nici un nume de familie ºi cã Noi, iar nu d-sa, am uzurpat numele

de Bolintineanu care, de drept aparþine numai familii sale.

Pentru stabilirea adevãrului nu tindem, domnule director, sã

deschidem aci o polemicã asupra acestei, sã-i zicem, controversã

ºi mai puþin asupra epitetelor ºi calomniilor ce debiteazã. Aceasta

ni se va impune, poate, pentru a dezveli turpitudini, daca nevoie

publicã o va reclama. Intenþia noastrã este numai sã propunem

urmãtorul rãmãºag care dã o soluþiune.

Antagonistul nostru, d. Miºu C.I. Kãpriþã, care a fost decorat

ºi numit membru în consiliul judeþean de Ilfov sub numele de

Bolintineanu, sã dovedeascã autentic înaintea primului preºedinte

al Curþei de apel, pe care-l propunem ca arbitru cã: Numele

Bolintineanu ºi moºia Bolintinu a aparþinut ºi aparþine de drept

numai familiei sale din timpuri strãvechi dupã cum afirmã; ºi

aceasta dovadã ne mulþumim s-o facã nu pentru timpuri strãvechi

ci, numai pentru un secol. În acest caz, adicã dacã va dovedi

afirmãrile sale, Noi ne osândim a suferi urmãtoarele penalitãþi:

a) Sã declarãm Urbi et Orbi, prin mijloacele ce ni se va indica

cã sântem niºte impostori;

b) Fiindcã ni s-a încredinþat ºi faptul se confirmã prin scrisoarea

sa din ziar, cã de câte ori persoana decoratã ºi fãcutã consilier

judeþean a adus în comunã prieteni ºi rude, care nu-i cunoºteau

genealogia, i-a dus ºi la mormântul poetului Bolintineanu pentru

a-ºi da o valoare sieºi, fudulie inofensivã de altfel, deoarece

aureola unui geniu nu a acoperit niciodatã turpitudinele familii,

noi ne luãm angajamentul sã renunþãm la numele nostru de

Bolintineanu ºi sã adoptãm pe acela ce ni se va da;

c) Sã cedãm gratuit, persoanei decorate ºi numitã în consiliul

judeþean, pentru a-i cruþa zvârcolelile în care se zbate ºi iscusinþa

la care se dedã acest decorat membru în consiliul judeþean de

Ilfov, pentru a tot amâna rezolvarea procesului de revendicare ce

i-am intentat, tot ceia ce posedãm ca proprietate ºi ca morminte

ale familii Bolintineanu, în comuna Bolintinu din Vale.

Dacã însã, acest decorat membru al consiliului judeþean nu va

putea dovedi strãvechia lui genealogie de Bolintineanu, sã fie

obligat, pur ºi simplu, ca atât el cât ºi neamul lui întreg sã nu mai

iscãleascã cu numele de Bolintineanu, ci cu acela de Kãpriþã Iane

rakierul, nume care totuºi, dacã va fi purtat cu onorabilitate, iar

nu terfelit, îi va face cinste.

Nu-i cerem sã ne cedeze nimic din Bolintin, pentru cã nu are

aci decât beneficiul de la lucrativa însãrcinare ce-i dã, pe spinarea

creditorilor, aºa vor legile noastre morale în aplicarea lor, calitatea

de sequestru judiciar al unei proprietãþi grevatã prin ipoteci la de

zeci de ori valoarea ei, cauza pentru care nici nu se poate urmãri

de mulþimea de creditori ipotecari.

Nu cerem nici sã renunþe la nimica, pentru cã nu alergãm dupã

noroc sau iscusinþa la jocul de cãrþi.

Aºteptãm una lunã de zile, dupã care vom complecta.

Cu cea mai distinsã stimã,

C. ªt. Bolintineanu; Ath. ªt. Bolintineanu.” (Adevãrul, nr. 7838,

8 iulie 1911, p. 2.)

Rãspunsul consilierului decorat cu Ordinul „Coroana

României” este usturãtor:

„Domnule Director,

Printr-o scrisoare, semnatã de C. ªt. ºi Ath. ªt. Bolintineanu,

publicatã în ziarul Adevãrul cu no. 7838 ºi 7839, am fost atacat

în dreptul meu de a purta numele Bolintineanu, încercându-se, în

acelaºi timp, a-mi ºtirbi, prin insinuaþiuni perfide, situaþiunea

moralã, în scopul vãdit de a-mi înstrãina încrederea ºi simpatiile

ce am ºtiut sã-mi câºtig prin actele mele sociale ºi politice.

Faþã de d. Ath. ªt. Bolintineanu, am recurs la o cale de

satisfacþiune care-ºi va primi în curând soluþiunea. Pânã atunci

convenienþa cere ca sã nu mã ocup de persoana d-sale.

În ce priveºte pe C. ªt. Bolintineanu, primar pripãºit din

nenorocire în comuna Bolintin, unde este moºia mea pãrinteascã,

situaþia sa, din punctul de vedere al regulelor de onoare, este cu

totul excepþionalã. D-sa este descalificat prin senilitate ºi

moralmente din cauza unor fapte care-l scot din rândul celor cari

au dreptul sã atace sau sã se apere în mod loial. Insultele ce un

astfel de individ profereazã la adresa mea sânt acte de inconºtienþã

senilã, cari pe mine nu mã ating, iar pe autorul lor îl þin la bariera

declasaþilor morali. Am aºteptat o lunã pentru ca sã-ºi complecteze

elucubraþiunile sale, dupã cum fãgãduise în scrisoarea citatã mai

sus. Rãspunsul meu, pentru a nu da loc unei polemici repetate, l-

am subordonat acestei condiþiuni.

Pentru ca sã se vadã ce fel de Bolintineanu este calomniatorul

meu, reproduc ad-literam conclusiunile urmãtorului rechizitor:

Noi procurorul general al Curþei de apel din Bucureºti,

Vãzând cã din complectul actelor de instrucþiune fãcute în

cauzã, rezultã probe ºi indicii suficiente de culpabilitate în

sarcina lui C. ªt. Bolintineanu primarul com. Bolintinu din

Vale, ca agent provocator de comiterea falºului în chestiune,

falº consistând în faptul cã la actul de cununaþi no. 15 s-a radiat

ce era scris mai înainte ºi s-a scris cuvântul Bolintineanu, iar în

condica de înmormântãri la actul de moarte no. 16 s-a radiat

de asemenea ce era scris ºi s-a înlocuit cu cuvintele ªtefan

Bolintinu.

Vãzând cã faptul sãvârºit de inculpatul C. ªt. Bolintineanu

este prevãzut ºi pedepsit de art. 47 comb. cu 125 cod penal.

Vãzând art. 233 procedura penalã.

Restituim dosarul ºi cerem de la onor. Camerã de punere sub

acuzare, ca prin deciziunea ce va da, sã binevoiascã a declara

cã este loc de a trimite în judecatã corecþionalã pe C.

Bolintineanu major, Primarul com. Bolintinu din Vale etc.

Fãcut azi, 10 mai 1911. Procuror general C.I. Protopopescu.

Prin urmare, din acte oficiale, nu din simple afirmaþiuni

mizerabile, se constatã neruºinarea elementelor declasate cari

cautã sã parvie cu orice preþ în detrimentul valorilor încercate dar

modeste (?): pentru ca sã întrebuinþez fraza lui bombasticã.

Iatã modestia ºi virtuþile cetãþeneºti ale primarului din Bolintin,

care cu astfel de acte vroeºte sã-ºi fãureascã un arbore genealogic

de adevãrat Bolintinean.

Acum iatã ºi actul de naºtere pentru ca sã dovedesc ce fel de

Bolintineanu sunt eu.

Primãria comunei Bucureºti. Oficiul de Stare Civilã,

Extract din registrul actelor pentru nãscuþi pe anul 1877, No.

36; din anul una mie opt sute ºaptezeci ºi ºapte, luna ianuarie,

ziua opt, la orele douãsprezece meridiane.

Act de naºterea copilului Mihail, de sex

masculin, nãscut la ºase ale cor[entei] luni,

la orele cinci ante-meridiane, în oraºul

Bucureºti, la casa pãrinþilor din strada

Brazilor no. 3, fiu al d-lui Costache I.

Bolintineanu, de ani 41, de profesie

proprietar ºi a d-nei Vasilichiea C.I.

Bolintineanu, de ani 28, dupã

declaraþiunea fãcutã de Mariþa

Dumitrescu, de 45 ani, moaºe, str. Artei

no. 22, care ne-a prezentat copilul.

Martorii au fost: d-l Ioanu Hagiopolu,

de ani 45, de profesie funcþionar, din strada

Apolodor no. 11 ºi d-l Nicolae Stan, de ani

65, de profesie camerist, din strada Radu

Vodã no. 2, cari au subscris acest act, dupã

ce li s-a citit împreunã cu noi ºi cu

declaranta.

Constatat dupã lege de noi, Niþã

Sachelariu, cons. al comunei Bucureºti ºi

Oficier al Stãrei Civile, circ. IV, nici un

martor n-a ºtiut subscri.

Declarant: (ss) Mariþa Dumitrescu. /

Martori: (ss) I. Hagiopol, (ss) N. Stan. /

Oficier al Stãrei Civile (ss) N. Sachelarie.

Dat conform registrului la 8 ale lunei

iulie anul 1911. No. 11513, 8 iulie 1911.

Ori, dacã tatãl meu se numea

Bolintineanu la naºterea mea în 1877, cum

poate susþine afirmaþiunea detractorul meu,

cã ºi-ar fi adoptat acest nume, numai în anul 1892 când a murit,

îndemnat de urmaºi, cãrora, dupã zisa virtuosului primar le-ar fi

fost ruºine de a se numi Cãpritzã?

ªi de ce adicã ne-ar fi fost ruºine de a ne numi Cãpriþã –

poreclã datã unui moº al meu, moºnean din Bolintin? N-ar fi

sunat oare bine: Mihail C.I. Cãpritzã?

Numele în þara noastrã e adevãratã podoabã decât atunci când

acel ce-l poartã ºtie sã-l facã respectat. Situaþiunea moralã de

care mã bucur astãzi, ar fi fost aceeaºi pentru M.C.I. Capritzã om

cinstit ºi care probabil ar fi fost, întocmai ca M.C.I. Bolintineanu,

ales în consiliul judeþean ºi numit ofiþer al ordinului „Coroana

României”.

Porecla de Cãpritzã aduce aminte de un om de bine, care a zidit

în întregime cu spezele sale frumoasa bisericã din comuna Mârºea,

precum tatãl sãu, în aceieaºi condiþiuni a construit biserica din

comuna Stoineºti-Floreºti, iar tatãl meu, în afarã de multe acte de

binefaceri, a înzestrat, împreunã cu rãposatul Poenãrescu,

comunele Bolintin ºi Poenari cu marele spital judeþean înalþat la

hotarele acestor comuni. Aceºti oameni, strãbunul ºi tatãl meu

ºi-au arãtat dragostea de þarã ºi neam prin fapte cari oglindesc ºi

astãzi virtuþile lor cetãþeneºti ºi nu meritau injuriile unui nemernic

care nu are la activul sãu decât spoliaþiunea þãranilor din comunã

ºi falºurile în actele publice ºi private.

Dar dacã familia mea nu are dreptul de a purta numele de

Bolintineanu, existã o lege a numelui ºi ofer lihnitului meu

antagonist toate cheltuelile pentru a ne acþiona în judecatã cu

obligaþiunea pentru el, în caz de va pierde procesul, sã nu continue

mai departe sã necinsteascã numele de Bolintineanu ºi sã ºi-l reia

pe acela de Mârºeavu Moacã, pe care l-a avut înainte de a fi gonit

cu pietre din satul Mârºea, nume care desigur i-ar sta foarte bine,

fiind predestinat pentru un astfel de individ.

(continuare în pag.13)
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Familia mea are dreptul la numele ce-l poartã prin vechea ei

descendinþã din moºneni, proprietari strãvechi în Bolintin; afirm

cã amoralul primar nu se trage din nici un moºnean din localitate

ºi cã n-are moºtenire nici un petic de pãmânt în Bolentin, tot ce

posedã în comunã este o jumãtate de loc ºi pe care acum în urmã

iscusitul primar l-a vândut comunei pentru suma de lei 6000!

Nu m-am lãudat niciodatã a fi rudã cu Dumitru Bolintineanu,

cãci atunci ar fi trebuit sã mã numesc Cosmad, adevãratul nume

al marelui scriitor, el fiind fiul plugarului macedonean Cosmad,

dupã cum ne aratã istoria ºi autorul Pantazi Ghica în scrierea sa

Trei bohemi români. Desfid însã pe C. ªt. Bolintineanu sã probeze

cu documente nefalºificate înrudirea lui consanguinã cu geniul

României. A avea o rudã la al 7-lea neam, care s-a cãsãtorit cu o

sorã a poetului, nu constituie un titlu de familie. Deprins însã ca

prin înrudiri sã-ºi gãseascã beneficii, a crezut cã o alianþã atât de

vagã cu poetul Bolintineanu i-ar constitui o aurolã, precum un

incest i-a agonisit o sta- [lipsã din textul original; n.m.]

Detaliile prea scabroase le las în socoteala bãtrânului mârºav,

nu am nici o mulþumire sã-l scobor mai jos de cât se gãseºte.

Acest libidinos octogenar ºi-a vândut trupul, ºi-a vândut conºtiinþa,

a debutat prin a fi strângãtor de oase ºi în urmã speculând asupra

partidelor politice, înjosindu-se ºi mlãdiindu-se dupã trebuinþã, a

reuºit sã se fixeze ca primar ºi stãpân pe arhive[le] comunei

Bolintinu, unde a plãzmuit actele de stare civilã ºi de posesie.

Judece oricine, cât îi ºade de rãu acestui acumulator de murdãrii,

sã se erijeze în censor al numelui de Bolintineanu, el aduce o

injurie tuturor ce-l poartã cu cinste ºi demnitate, indiferent dacã

sunt din Macedonia, din Mârºea sau din Bolintin. Aceºti din

urmã nu primesc, ca purtãtor de steag, pe un samsar veros, pe un

falsificator de acte, pe un incestuos criminal.

În ce priveºte iscusinþa mea la joc de cãrþi, mi-a servit într-adevãr

de a realiza câteva milioane cu jertfa a mii de victime a cãror orfani

au fost adoptaþi de filantropul Moacã; iar lucrativa însãrcinare de

sequestru judiciar al succesiunei, rãmasã de la tatãl meu, declar,

urbi et orbi, cã, cu toate cã nu primesc nici un onorariu ºi cã, pe de

altã parte, compturile ce am prezintat la finele fiecãrui an au fost

întotdeauna omologate de tribunal, beneficiile ce am realizat au

fost extraordinar de mari, încât toþi comoºtenitorii ºi creditorii

sãrãcind au emigrat în alte pãrþi ale lumei.

Va pricepe fiecare cã, colosala mea avere câºtigatã în acest

mod, mi-a îngãduit dupã ce am fost ales în consiliul judeþian sã

declar categoric d-lui prefect de Ilfov cã renunþ la orice onorarii

diurne ºi indemnizaþiuni ºi cã înþeleg a-mi îndeplini mandatul

fãrã nici o rãsplatã materialã. Pe când desinteresatul primar, care

a gãsit mijlocul sã vânzã comunei o jumãtate de pogon cu preþul

de 6000 lei nu poate sã renunþe sãrmanul de a-ºi asigura anual

suma de 960 lei trecuþi la art. 7 al bugetului comunei rurale

Bolintinu din Vale cu titlul de cheltueli de deplasare ºi reprezentare!

N-ar fi trebuit poate sã rãspund, un singur cuvânt la inepþiile

tristului personagiu, dar fiindcã abjectul principiu „Calomniaþi

cât de mult cãci va rãmâne ceva” serveºte din nenorocire câteodatã

scopul bârfitorilor, am gãsit de cuviinþã pentru edificarea celor ce

nu mã cunosc, sã restabilesc adevãrul.

Primiþi vã rog domnule director, încredinþarea distinsei mele

consideraþiuni.

M.I.C. Bolintineanu.” (Adevãrul, nr. 7881, 21 august 1911, p. 2.)

Dupã urmãrirea înflãcãratei dispute, în care am vãzut amestecat

ºi numele marelui poet Bolintineanu, venim cu o seamã de lãmuriri

ce pot interesa.

Înainte de toate se cuvine o scurtã descriere a contextului în

care se desfãºoarã acþiunea. Din punct de vedere politic,

chestiunea este destul de clarã: Constantin ºi Athanasie erau

liberali, iar Mihai era conservator. La începutul anului 1911,

guvernul Brãtianu (liberal, de bunã seamã) demisioneazã, fiind

înlocuit de conservatorii lui P.P. Carp. Urmând cutumei româneºti

„la guvern nou, oameni noi”, Miºu Bolintineanu este rãsplãtit în

felul descris mai sus, spre ciuda oponenþilor liberali. În vremea

cât fusese primar liberal, C-tin ªt. Bolintineanu condusese un

amplu program de lucrãri edilitare în localitate: renovase ºi lãrgise

biserica, reînhumase rãmãºiþele Poetului sub monumentul înãlþat

de Storck, investise în infrastructura târgului comunal etc. A

avut grijã sã consemneze toate acestea într-o pisanie pe care o va

aºeza în tinda bisericii Adormirea Maicii Domnului. Încã mai

mult, fãcuse ample cercetãri prin arhive ºi documentele familiei

pentru întocmirea unui arbore genealogic, ale cãror rezultate

(parþial publicate) se pãstreazã în biblioteca domnului Radu

Costinescu ºi din care Asociaþia noastrã posedã o copie.

Constantin ºi Athanasie erau fiii lui ªtefan Bolintineanu, care

era fiul lui Costandin (Dinu) Bolinteanu (vã rugãm sã reþineþi:

Bolinteanu, nu Bolintineanu). Tatãl lui Dinu s-a numit ªtefan

Bolinteanu, iar bunicul Ioniþã Bolintean. Acesta din urmã, Ioniþã,

se cãsãtorea la 1725 cu Preda ªtirbeasca, ce îi aducea ca zestre

moºii la Mârºa (Vlaºca) ºi ªtirbeºti (lângã Bolintin). În jurul

acestui Ioniþã, cãruia i s-a spus Bolinteanu din motive nu tocmai

clare, construieºte o legendã C-tin ªt. Bolintineanu în studiul

sãu genealogic, unde îi stabileºte originea într-un ipotetic sat

Balint din Maramureº, de unde ar fi venit în Þara Româneascã,

hãt!, în vremea voivodului Radu Mihnea (?!). Adevãrul este

mai prozaic, Ioniþã avându-ºi originea în Giuleºtii Vâlcii. Sã

reþinem cã, numai prin soþia lui, prin Preda, urmaºii i se pot

revendica dintre ªtirbeºti, moºnenii de lângã Bolintin. De

asemenea, cã numai urmaºii lui Dinu Bolinteanu îºi vor zice

Bolintineanu.

Mihai era fiul lui Constantin I. Bolintineanu, care era fiul lui

Ioniþã Cãpriþã Rachieru. Acest Ioniþã era fiul Ioan (Iane) Rachieru

ºi al Voicãi, care posedau, tot ca zestre, moºie în acelaºi ªtirbeºti,

în partea dinspre hotarul nordic, numitã Palanca. Aºadar, Ioniþã

Cãpriþã Rachieru era moºnean ªtirbescu, deºi pãrinþii îi locuiau

în Palanca. Pe la anul 1832 el se cãsãtorea cu Safta (alintatã Tiþa;

m. 17.10.1877), fiica lui Nãstase Caloian, care îi aducea ca

zestre o bucatã de moºie în ªtirbeºti, de aceastã datã în partea

dinspre hotarul sudic, cea care se învecina cu Bolintinul ºi în

care stãpâneau ºi „adversarii”. Iatã cum fiul lor, Constantin, care

ºi-a zis Bolintineanu, putea revendica titlul de moºnean ªtirbescu

atât pe urma tatãlui, cât ºi pe a mamei.

Vom reveni asupra subiectului, sperând sã nu plictisim sau,

mai rãu, sã provocãm confuzie. Aceste detalii de împãrþire a

proprietãþii ºi genealogice ne ajutã sã înþelegem corect ceea ce

nici mãcar eroii noºtri nu mai puteau.

În privinþa înrudirii cu marele om de culturã Dimitrie

Bolintineanu, de care Mihai era acuzat cã „face caz”, replicând la

rândul sãu prin „înrudirea de a ºaptea spiþã” a oponenþilor, vom

spune ceea ce deja se cunoaºte din cercetãrile biografilor poetului:

Tãnase (unchiul lui Constantin ºi Athanasie) a fost cãsãtorit cu

Ecaterina Cosmad (sora poetului). Mai este însã ºi o altã linie de

sânge, mai puþin cunoscutã, despre care vom vorbi în continuare.

Preda ªtirbeasca, din cãsãtoria ei din 1725 cu Ioniþã Bolintean,

pe lângã ªtefan (strãbunicul lui Constantin ºi Athanasie) a mai

avut un fiu, Caloian. Fãcând o parantezã, pe acest strãmoº Caloian,

ajuns cãpitan, îl cântã Dimitrie Bolintineanu în poeziile sale.

Revenind, cãpitanul Caloian, care-ºi împãrþise moºiile de la Mârºa

ºi ªtirbeºti cu fratele ªtefan Bolinteanu, l-a avut fiu pe Nãstase

Caloian, despre care am fãcut vorbire mai sus. Nãstase Caloian

(aºa îl gãsim trecut în actul de deces al fiicei sale Safta, soþia lui

Ioniþã Cãpriþã Rachieru), dacã nu cumva a mai avut vreun frate

numit Atanasie (documentele sunt foarte încurcate în aceastã

privinþã), este ºi tatãl Anicãi, mama lui Dimitrie Bolintineanu.

Prin urmare, în privinþa înrudirii cu poetul, Constantin ºi Atanasie

îi erau veri al III-lea, iar Mihai îi era nepot de vãr primar. Din

pãcate, nici unul dintre ei n-o mai ºtia!

În privinþa „testãrii din 1892", se referã la testamentul lui C-tin

I. Bolintineanu (tatãl lui Mihai), care, încetând din viaþã în acel

an, „pe urma sa a rãmas ca avere: moºiile Bolintinu din judeþul

Ilfov, Cãrpeniºul din Dâmboviþa, Mârºa ºi Dãrãºtii din Vlaºca,

via Gorganul din Muscel, o povarnã ºi un han în comuna Bolintin,

cum ºi douã imobile în Bucureºti, str. Bradului no. 3 ºi 5". Fiind

grevatã de uriaºe datorii, la 6 septembrie 1903 sunt numiþi „ca

sequeºtri judiciari d-nii George G. Mironescu ºi Mihail

Bolintineanu, fãrã onorariu”. (Curierul judiciar, an XII, nr. 61,

28 septembrie 1903, p. 531-532)

În privinþa infracþiunii de fals în registrele de stare civilã ale

comunei Bolintin Vale, deºi le-am cercetat în amãnunt, n-am

putut sã ne dãm seama la ce „plastografie” se referã Mihai C.I.

Bolintineanu. ªtefan Bolintineanu a murit în Bucureºti, la 29

martie 1881, în vârstã de 76 de ani, iar actul sãu de deces a fost

emis de aceastã primãrie (culoarea verde, nr. 318; SMBAN,

Colecþia Stãrii Civile, decedaþi/1881) ºi nu de cea din Bolintin.

Atât de grava acuzaþie de incest, nu ne putem hazarda sã o

clarificãm numai cu informaþiile deþinute în acest moment. Oricum,

C-tin ªt. Bolintineanu nu a avut copiii.

În privinþa ctitoriilor religioase, oponenþii aveau cu ce se mândri.

Ioan Rachieru ºi Voica, împreunã cu Petru Rachieru ºi Ioana, au

ridicat mica bisericã cu hramul Sf. Voievozi din satul Palanca

(1801). Ioniþã Cãpriþã, împreunã cu fiii sãi (Constantin ºi ªtefan),

înãlþa în 1887 biserica cu hramul Sf. Nicolae din Mârºa.

Constandin (Dinu) Bolinteanu, bunicul lui Constantin ºi

Athanasie, a ctitorit biserica cu hramul Adormirea Maicii

Domnului din Moºteni-ªtirbeºti (azi Bolintin Vale), ca ºi pe cea

din Trestenic (Vlaºca).

Dupã acest lung excurs, cititorii se/mã vor întreba: ªi totuºi,

cine are dreptate?

Pus în incomoda posturã de judecãtor de ocazie, voi da un

rãspuns asemenea: Niciunul!

Avem în faþã un perfect exemplu de formã fãrã fond, pentru cã

amândouã pãrþile ºi-au atribuit numele Bolintineanu fãrã temei.

Niciuna nu a stãpânit moºie la Bolintin pentru a putea pretinde

vreun drept istoric asupra numelui. Urmare a descendenþei din

moºnenii ªtirbeºti, deºi numai prin femei, ar fi fost cu toþii în

drept sã se numeascã ªtirbescu, nicidecum Bolintineanu. Singurii

boieri ai Bolintinului, pânã la mijloc de veac XX, au fost Bãlenii

ºi numai ei ar fi fost îndreptãþiþi, dacã ar fi dorit, sã-l poarte. De

aceea-i bunã cunoaºterea istoriei, a vechilor documente, pentru a

deosebi bobul de neghinã, albul de negru. Poveºti poate spune

oricine!

P.S. Dimitrie, numit Cosmad dupã tatã ºi Caloian dupã mamã,

ºi-a luat ca nume „artistic” Bolintineanu, fãcându-l sã rãsune

peste mãri ºi þãri. La fel fãcurã Delavrancea, Crevedia, Brãtescu-

Voineºti... Nu a avut fumuri de mãrire sau pretenþii funciare.

„Numele” ºi l-a fãcut singur!

(urmare din pagina 12)

[nr. reg.: Sfatul Popular al Comunei Bolintin Vale / Comitetul

Executiv / Nr. 2563 / 1964-luna XI-ziua 3]

Miliþia Raionului Titu / Post Miliþie Bolintin Vale / nr. 309

din 29 Oct. 1964

Cãtre Sfatul Popular al Com.

Bolintin Vale

Comisia de înpãciuire

Vã trimitem alãturat reclamaþia

numitului Berbecel ªtefan din acesatã

Comunã unde reclamã pe nepotul sãu

Berbecel Gh. cã în mai multe rânduri

la lovit ºi cã îl ameninþã, în acelaºi

timp face ºi el ameninþare în scris cã

îl va omorî în legitimã apãrare.

Rugãm a fi chemaþi ambi în faþa

Comisiei, unde voi participa ºi eu,

pentru a cãuta sã rezolv litigiile dintre

aceºtia ºi a fi traºi la rãspundere

despre faptele lor. Rog a fi anunþat de oare ce în aceastã reclamaþie

sînt ºi eu calomniat de cãtre ªtefan Berbecel.

ºef post B.V. (Plut. Neacºu)

[3.XI.1964. Nu este de competinþa Comisiei de împãciuire. /

Secretar (s.i.)]

***

[Se va repune la comisia de împãciuire, fiind caz de

ameninþare între rude ºi loviri simple. Plut. Neacºu]

22 oct. 1964

Tov ªef

Subsemnatul

ªtefan Berbecel din

com. Bolintinu din

Vale, Raion Titu,

Reg. Bucureºti, vin

prin aceastã

plângere sã vã aduc

la cunoºtinþã

urmatoarele:

Dacã Gheorghe

O. Berbecel va mai

intra în curtea mea

sau peste mine în

casã aºa cum a mai

intrat altã datã ºi nu i sa fãcut nimic de Dv. în legitima apãrare a

veþi mele va fi mort.

Nici în vedere nu iaþi spus sã se astâmpere. Veþi vedea unde

are sã iasã aceastã poveste când Dv. lãsaþi criminali sã facã ce

vrea.

Peste 20 reclamaþii vam fãcut în 2 ani nici habar nu a avut

nimini.

Aceasta va fi înregistratã în arhiva Dv. cã vam pus în vedere.

Cu supus respect,

ªtefan Berbecel.

Tov. ªef al Postului de Miliþie Bol. Vale, R. Titu.

***

[Datã în faþa noastrã. Plut. Neacºu]

22.X.1964

Declaraþie

Subsemnatul Berbecel Gheorghe declar cã nu am nimic cu

ªtefan Berbecel, nici numam luat niciodatã de el, dar ºtie toatã

lumea din comunã cã acest om nu e normal. Eu nepotul lui ºi sã

þine mai mereu de capul familii mele, dã dracului ºi înjurã soþiea

în lipsa mea fincã eu lucrez în Provincie. Eu subsemnatul Berbecel

Gheorghe declar cã nu am nimic cu acest om, dar el sã nu mai sã

ea de familia mea când sunt plecat.

Trãiascã lupta pentru Pace.

Gheorghe Berbecel.

[Notã: Materialele provin din Arhiva prof. Ion Carbarãu.

Textul pãstreazã grafia originalã.]

Þigani la scãldat în Bolintinul interbelic
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Istorie ºi civilizaþie pe malurile Bosforului

FIUL DROPIEI de

George Theodor Popescu...

Constantin Bãrbutã,

Leagãn al

creºtinãtãþii ºi, mai

bine de un mileniu,

emblemã a

s p i r i t u a l i t ã þ i i

universale, oraºul lui

Constantin cel Mare,

cucerit de otomani la

mijloc de veac XV,

azi Istanbul,

reprezintã o

m e t r o p o l ã

impresionantã, simbol pentru statul a cãrui istorie se intersecteazã,

de secole, cu aceea a românilor. Pentru pasionaþii Clio, dascãli de

istorie îndeosebi, întâlnirea cu fosta capitalã bizantinã, eurasiaticã

prin începuturi ºi destin, devine un moment referenþial, o

confirmare fericitã a zicalei potrivit cãreia niciodatã nu e prea

târziu pentru ca o aspiraþie sau dorinþã profesionalã sã devinã

realitate, în carierã ºi, de ce nu, în viaþã.

Ceea ce fascineazã pur ºi simplu la un prim contact cu aceste

spaþii încãrcate de istorie ºi civilizaþie, constã în originalitatea,

frumuseþea, varietatea ºi monumentalitatea imaginilor evocând

evoluþii milenare ºi deopotrivã, explozia de modernitate la un

popor recunoscut prin ataºamentul tradiþiilor, pe de o parte, iar

pe de alta, în stãrile ºi trãirile profunde ºi intense, generate de un

trecut istoric complex, marcat de afirmãri româneºti, eroice ºi

tragice, însoþite de reflecþii vizavi de prezentul ºi, mai ales, viitorul

comun într-o lume ce se îndreaptã cu paºi repezi spre globalizare.

Legenda spune cã o foamete cumplitã l-a obligat pe Byzas,

regele Megarei, sã caute un loc mai favorabil pentru concetãþenii

sãi, iar acesta, consultând oracolul din Delphi s-a oprit pe malul

Bosforului, în apropierea Cornului de Aur, un loc atât de frumos

încât „ar fi trebuit sã fii orb ca sa nu-þi dau seama”. Astfel intra în

istorie oraºul-colonie Byzantion (VII î. Hr.), înfloritor ºi prosper

timp de douã milenii, în ciuda vicisitudinilor istorice permanente,

adesea nimicitoare, începând cu atacurile perºilor conduºi de Darius

I, ale macedonenilor lui Filip al II-lea ºi fiului sãu Alexandru, pânã

la cucerirea romanã, ce va înscrie o perioadã de glorie (IV – VI d.

Hr.), apoi crizã, decãdere ºi prãbuºirea finalã (1453).

Constantin I (306-337), împãratul cu „cele mai frumoase

însuºiri sufleteºti ºi trupeºti” (Eutropius), va reconstrui din temelii

Bizanþul, numindu-l Constantinopol, stabilind aici capitala

Imperiului, pe care o doteazã cu clãdiri administrative, biserici,

palate, temple, coloane, obeliscuri aduse din Egipt, hipodrom,

bãi romane, apeducte, biblioteci º.a., demne de mãreþia „Noii

Rome”, multe dintre ele, restaurate, continuând sã constituie ºi

azi obiectul admiraþiei unanime.

Focar de culturã ºi educaþie creºtinã, catedrala Sfânta Sofia,

cea mai veche, cea mai impunãtoare ºi, cu siguranþã, cea mai

glorioasã, construitã în stilul pur al arhitecturii bizantine de primul

împãrat creºtin (330), distrusã în mai multe rânduri de cutremure

sau în revolte de masã, refãcutã de împãratul Justinian I între anii

532-537 cu ajutorul arhitectului Isidor din Milet, a emoþionat în

chipul cel mai desãvârºit – „Te-am învins Solomon!” – prin

dimensiuni (73x69x55 m), cupola centralã cu 32 metri diametru

ºi bogãþia impresionantã de decoraþii, arce, vitralii, modele

figurative ºi mozaicuri, în timp acoperite de caligrafie ºi dantelãrii

specific otomane.

Dintre monumentele civile, ilustrând civilizaþia ridicatã la care

ajunsese lumea bizantinã în vremurile de glorie, basilica numitã

„Cisterne” sau „Palatul Scufundat”, construitã de Justinian, este

un monument incomparabil ca realizare tehnicã prin cele 336 de

coloane din marmurã înalte de 9 metri, dispuse pe 12 rânduri a

câte 28, cu capiteluri dorice, ionice sau corintice, formând

rezervorul de apã pentru Palatul Mare ºi împrejurimi, unde

împãraþii bizantini au locuit cu familiile lor între secolele IV-IX,

rezervor încã alimentat cu

apã, unde peºtii înoatã

nestingheriþi, agitându-se

numai atunci când vizitatori

de pe tot mapamondul le

aruncã generos... monede!

Prin cei aproape ºapte km

lungime ºi fortãreaþa cu ºapte

turnuri, martorã în timp a

unor tragedii româneºti

numite Petru Cercel sau

Brâncoveanu, zidul ridicat

de Constantin I, extins

continuu, acum restaurat ºi

bine conservat, s-a dovedit

vital pentru supravieþuirea

Bizanþului, necedând decât

asaltului cruciaþilor apuseni

(1204) ºi, definitiv,

tunurilor, hotãrârii ºi

iscusinþei lui Mahomed al II-lea (1453), moment ce avea sã

deschidã o nouã paginã de istorie pe malurile Bosforului,

concomitent cu configurarea civilizaþiei cuceritorilor musulmani.

Devenitã moschee, Sfânta Înþelepciune va avea alãturi noi

asemenea edificii, care de care mai grandioase, precum Fatih

Bayazid, moscheea lui Soliman Magnificul (1520-1566), a doua

ca mãrime (61x70x53 m) ºi 26 de metri diametrul cupolei, operã

a genialului arhitect Sinan, sau Moscheea Albastrã, denumitã

astfel dupã culoarea faianþei ce decoreazã pereþii interiori,

construitã de sultanul Ahmed I (1603-1617), despre care cronicile

turceºti spun cã la inaugurarea lucrãrilor a sãpat pânã a obosit,

folosind o lopatã placatã cu argint, aflatã acum în muzeul Topkapî.

Palatul Topkapî, finalizat în anul 1478 de cãtre sultanul

Mahomed al II-lea (1451-1481), dupã insuccesul cuceririi

Moldovei, cuprinde complexul de clãdiri ºi anexe, bijuterii ale

arhitecturii clasice otomane, splendide în rânduialã ºi

funcþionalitate, sau Seraiul, de unde sultanii au condus uriaºul

imperiu pânã în secolul XIX. Monumentala Poartã a Salutului

era destinatã sultanului, singurul ce avea acces pe cal spre Palatul

Interior sau Imperial. Urmau Palatul sultanei valide, Haremul cu

patru sute de camere, Divanul, Trezoreria unde se aflã Diamantul

de 86 de carate, numit al „Fãcãtorului de linguri”, Sala de arme

cu zece mii de piese, între cele 20 de sãbii aflându-se ºi cea care

a aparþinut voievodului glorios ªtefan cel Mare, acum în disputã

paºnicã asupra revenirii acolo de unde a fost luatã acum mai bine

de cinci sute de ani în urmã, Turnul Justiþiei, Monetãria, Fântâna,

Biblioteca, pavilioane, grãdini, clãdiri administrative etc.

Sub influenþa arhitecturii europene ºi ca rãspuns noilor realitãþi

politice, sultanul Abdul Medjid (1839-1861) a construit palatul

Dolmabahce (1856), având douã etaje, o deschidere la mare de

ºase sute de metri, Poartã regalã,

Turn cu ceas, 285 camere, 46 de

loji, 6 bãi turceºti (hammamuri),

68 toalete ºi o salã monumentalã

de festivitãþi (25x37 m) unde în

septembrie 1860 îl va primi pe

domnitorul Principatelor Române,

Al. I. Cuza, a cãrui tinereþe ºi

prestanþã l-au impresionat vãdit,

cum relateazã D. Bolintineanu,

membru al suitei domneºti: “

...niciodatã Domn Român nu a

arãtat mai multã demnitate...”.

Acest moment istoric a însemnat,

în fapt, recunoaºterea Unirii, pas

decisiv cãtre independenþa

obþinutã prin luptã ºi consolidatã

la sfârºitul primului rãzboi

mondial, când vestitul ºi secularul

Imperiu otoman intrã într-un

proces de destrãmare ºi schimbãri radicale, de rupere completã

cu trecutul, devenind Republicã (1923) omagiatã veºnic prin

Monumentul inaugurat la 8 august 1928 în piaþa Taksim, a cãrei

figurã dominantã este cea a lui Kemal Mustafa, recunoscut pentru

meritele în slujba þãrii drept Ataturk – pãrintele turcilor, dupã

moartea survenitã în 1938, chiar în biroul sãu de lucru – Camera

Galbenã a palatului Dolmabahce.

La început de secol ºi mileniu, în anul de graþie 2015, Bizanþul

– Constantinopol – Istanbul continuã sã uimeascã ºi sã încânte

universul prin istoria ºi civilizaþia sa unicã, oferind totodatã

certitudinea unei epoci istorice noi, de cooperare, pace ºi prosperitate

în aceastã zonã atât de frãmântatã a Europei, prin cele douã simboluri

contemporane, podurile eurasiatice Fatih ºi Bosfor.

(urmare din pag. 10)

vreau sã spun artã poeticã. Într-un stil retoric, uºor polemic,
limpede, fãrã podoabe stilistice, renunþând definitiv la
paradoxurile cu care deja ne-a obiºnuit, Poetul este pus faþã în
faþã cu Lumea. Imaginea sub care se vede este aceea a Cavalerului
Trac – trãgând dupã sine/ Calea Lactee/ in vitros împingând
limitele/ exigenþelor proprii/ pânã la hotarele pierzaniei. (I) Peste
câteva pagini, descoperim definiþia actului poetic ce-i poartã
amprenta inconfundabilã: Inefabilul: Inefabilul – extremã
plenitudine – acea stare/ inconfundabilã de-nceput, dupã care/

sufletul poetului face tânjire/ nu poate fi atins, fie ºi în treacãt,/
decât în cadrul strict al limbii /– ca unic sigiliu de folosinþã. (II)
În al treilea poem pune problema dihotomiei prieten - neprieten.
În viziunea Domniei Sale, prietenii sunt o binecuvântare –
duºmanii sunt necesari; prietenii þi-i cauþi – neprietenii dau
buzna; duºmanii-s anonimi – cu prietenii te poþi sfãtui la un

pahar; pe prieteni îi poþi <<declina>> – neprietenii „câtã frunza
ºi iarba”. Poemele curg discursiv, iar tematic se îndreaptã spre
teme morale. Multe sunt ocazionale, închinate prietenilor: Sorin
Dumitrescu, Cezar Ivãnescu, Aurelian Chivu, Florentin Popescu,
Vasile Blendea, ªtefan Agopian. Totodatã. Poetul se vãdeºte un
cãrturar care-ºi admirã înaintaºii cãrturari: Eminescu, Eliade,
Cãlinescu, Blaga, Cantemir, Barbu, Fãnuº Neagu, Bolintineanu,
Arghezi, Topârceanu, Anton Pan, Dosoftei.

Poetul alterneazã acum temele deja cunoscute cu altele noi,
insistând pe cea propriei creaþii, contemplându-ºi, precum
Dumnezeu din ziua a ºaptea, mãrgeaua din palmã. Acum tinde
spre esenþializare prin definiþii memorabile: „Poetul rãscumpãrã

umanitatea redându-i strãlucirea”; „Ins de excepþie, tragic, în
esenþã mistuit, poetul”; „Recupereazã nesfârºitul cu-n cântec”;
„Cuvântul – mai ales cel din viitor, probeazã prin virtuþi abisale
posibilitatea Marii Poezii”.

Ultimul volum al antologiei, Peregrinus Proteus (2012)
debuteazã cu motivul pietrei ºi al sculptorului. Se imagineazã
meºter în Elada lui Socrate: Pietrar în Thassos exersez/
melancolia îngerului cãzut/ Mângâi în zori, marmura albã (p.
439). Sunt imagini scânteietoare de mare rafinament, la care a
ajuns prin ºlefuire, aºa cum Phidias, celebrul sculptor al antichitãþii,

dezgroapã pe Afrodita din blocul de marmurã.
De la Maiorescu încoace, „ideea poeticã nu e idee”, ci emoþie,

adicã sentiment. În poezia lui George Theodor Popescu
sentimentul se lasã greu de descifrat, pentru cã ºi el este îmbrãcat
în haina inefabilului sau a paradoxului, fie cã este iubirea (de
fapt eterna cãutare), singurãtatea (între Nord ºi Sud, între schituri,
pe alte meleaguri strãine, între munte ºi câmpie), creaþia (cu tot
cortegiul de frãmântãri, de cãutãri, de frustrãri), fata morganã a
Câmpiei (spaþiul mitic), oraºul (spaþiul destrãbãlãrilor,
degradãrilor), apoi Poetul ºi Cuvântul.

În final, Poetul se considerã asemeni lui Hristos pe drumul
Golgotei: Unde este cãrturarul? Unde purtãtorul crucii? Unde?
(p. 380), iar la pagina urmãtoare resimte efortul: Plãtesc scump
destinul de poet.

Aceste teme generoase ºi mereu actuale, niciodatã epuizate,
sunt susþinute de o serie întreagã de motive literare. Cel mai
important – i-aº putea spune unificator, având rãdãcini tot înspre
idolul sãu, Nichita, este motivul pietrei. Dacã Maestrul ia piatra
în palmã, o roteºte pe toate pãrþile întrebându-se la infinit ce
mister se ascunde în miezul ei, („Ce mirare cã eºti, ce întâmplare
cã sunt!”) la George Theodor Popescu, piatra capãtã o multitudine
de semnificaþii, devenind simbol al tãriei, al eternitãþii, uneori
este înviatã, capãtã atribute omeneºti: piatra e milenarã, e fântânã,
stanã, rãsãrit de soare, adormitã, poate fi ucisã, bãtutã de vânturi,
alt început etc.

La o primã vedere, desigur superficialã, „fâlf – fâlf” ar pãrea
doar o simplã interjecþie introdusã poate dintr-un capriciu.
Urmãrind cu atenþie evoluþia ei în economia textului, îþi dai seama
cã, de fapt, este o metaforã – motiv literar care cumuleazã exact
semnificaþiile inefabilului. Nu este o simplã trãire interioarã, sã
zicem o trecere de pasãre prin dreptul lunii sau al soarelui, ci o
senzaþie de plutire interioarã, menitã sã anuleze timpul ºi spaþiul.

Dacã temele (iubirea, cãutarea, inefabilul, câmpia, oraºul,
cuvântul, poetul, poezia, prietenia, singurãtatea) sunt susþinute
de trainice motive literare ºi stilistice (inefabilul, imponderabilul,
paradoxul, „cina pietrei”, „ruina luminii”, „schitul de iarbã”, „fâlf-
fâlf”), acestea, la rândul lor, sunt susþinute de o „pãdure de
simboluri” la fel de originale care asigurã plutirea ºi metamorfoza,
definind þinutul magic: Dropia, Dropia Albã, Fiul Dropiei, dubla
piramidã, ciulinele, Fata Morgana, Demonul Nopþii, ªarpele
Glykon, ºarpele strãveziu, Socrate, Alkion Pribeagul, câinele
Arthres, Lebedele Cudalbe, Duhul Câmpiei, Kara – Iman,
Orpheu, cetatea Helis, Codrii Vlãsiei, Orpheu, Peregrinus

Proteus, Piaþa Sudului, Vulturul, Oborul, Piatra Albã, Vãz-Duhul,
Runcu, Piatra Craiului, Calea Lactee, Cavalerul Trac, scribul
Alkon, Divina ªerpoaicã etc.

De observat cã poetul se mai ºi „joacã” frumos, mânuind
meºteºugit verbele, mai ales pe cele cu formã verbalã inversã,
chiar inventând - pentru savoarea zicerii: „Dolhascã-mi-se”,
„Mãnãstireascã-mi-se”, „Vânãtoreascã-mi-se”, „Albeascã-mi-
se”, „Rãscumpãratu-mã”, Înliubovindu-mã” etc.

„Sentimental ºi nocturn, ironic ºi diurn, oniric ºi lucid, melodios
ºi disonant, entuziast ºi deznãdãjduit” (Felix Nicolau), poetul
George Theodor Popescu este, cu certitudine, o voce liricã
originalã în peisajul poeziei româneºti contemporane a cãrei
dominantã rãmâne încã experimentul, în sensul cãutãrii unui alt
drum cãruia critica literarã nu i-a gãsit încã un termen cuprinzãtor.
Ceea ce pentru mulþi confraþi a rãmas un deziderat, pentru domnia
sa este un postulat. În toate volumele antologiei, cititorul
descoperã un alt drum al vieþuirii poetice, o cale de mijloc – acea
plutire între cer ºi pãmânt, aºezându-se cu o faþã înspre fiinþa
interioarã, cu cealaltã în universul inefabil, situat între realitate ºi
irealitate. Pentru aceasta, propune cititorului o cãlãtorie iniþiaticã
în spaþiul misterios al Câmpiei, în teritoriul mitic fabulos al Vlãsiei,
reconstituind, prin teme, motive literare, mituri, simboluri ºi
paradoxuri o ancestralitate plasatã undeva într-un timp orfic. Pe
de altã parte, nu uitã realul cu cohortele sale de abjecþii morale
adunate cel mai bine la marginea câmpiei, adicã în Bucureºti. Se
desprinde cu greaþã, uneori cu umor, de real, dar se teme de
absolut. În felul acesta, reuºeºte translaþia din real în virtual ºi
invers, folosind cu predilecþie – poate asta-i chiar pecetea scriiturii
sale – paradoxul – realizat prin construcþii oximoromice ample
de mare rafinament, accesibil numai iniþiaþilor, prin asocieri
surprinzãtoare, prin inversiuni inspirate, dar ºi încadrat într-o
formulã parabolicã, pentru a face sã respire când interogaþia,
când meditaþia. De multe ori, metafora este ascunsã în paradox
care, la rându-i, intrã în asociaþii cu personificãri, hiperbole,
comparaþii, metafore. De aici senzaþia de ambiguitate, de
permanentã plutire între real ºi virtual, de vrajã poeticã, transmisã
ºi cititorului care rãmâne cu satisfacþia.

Sincer sã fiu, citind ºi lucrând, captivat de vraja textului, m-am
imaginat cu vreo treizeci ºi ceva de ani în urmã – student -
pregãzind lucrarea de licenþã: „Paradoxul – poartã cãtre inefabil
ºi imponderabil în opera poeticã a scriitorului contemporan
George Theodor Popescu.”

Istanbul, Moscheea albastrã
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Grecia, victimã colateralã

a rivalitãþii dintre SUA ºi UE?
Patrimoniu

Conacul
Rioºanu

din Floreºti
Motto: Este timpul sã revenim a visa la Europa ca la un loc unde prosperitatea se împarte, mai degrabã decât la o cuºcã de

fier în care majoritatea europenilor se simt sufocaþi ºi trãdaþi. Dacã guvernul nostru este lichidat, Franþa nu va parveni sã
salveze ideea unei Europe care concordã cu tripticul: Libertate, Egalitate, Fraternitate. (Yanis Varoufakis, ex. ministru de
finanþe al Greciei. Interviu acordat la 4 martie 2015, Le Contrarien)

Vã propun sã poposim o clipã pentru a decripta originea acestor evoluþii la nivel european ºi global, cu efecte perverse ºi pagube
colaterale. Este de fapt punerea în operã a scenariului conceput de ILUMINATI de realizare a Noii Ordini Mondiale, potrivit
confesiunilor unui mason de rang înalt dezvãluite pastorului Williams Lindsei pe patul de moarte. Noul concept Devil Mesia,
mesagerul Satanei, presupune lepãdarea de Dumnezeu ºi de tot ce se manifestã prin  El, pentru a întrona o religie unicã a lumii (One

World Religion), un singur guvern mondial, un singur Domn. Competiþia între  Noua Ordine Mondialã ºi refacerea imperiilor,
reprezintã lupta între fiii întunericului care îºi disputã supremaþia la nivel planetar ºi controlul asupra rasei umane.

Deci, civilizatia umanã se aflã la un prag istoric ºi la începutul unui nou ciclu cosmic, când se prefigureazã un rãzboi decisiv între
Fiii Luminii ºi cei ai Întunericului, atât în Univers cât ºi pe Pãmânt. Aceastã luptã a devenit tot mai aprigã în ultimii ani, Satana reuºind
sã învrãjbeascã popoare ºi etnii care pânã nu de mult convieþuiau în bunã înþelegere ºi respect al libertãþii religioase, demnitãþii umane
ºi drepturilor omului. Astãzi asistãm în mod straniu la rãzboaie fratricide între creºtini (Rusia – Ucraina), între musulmanii suniþi ºi
ºiiþi, yazidiþi sau kurzi (Irak, Siria, Liban, Sudan, Yemen, Nigeria, Pakistan, Afganistan, Somalia, Cecenia), între creºtini ºi
musulmani (Sudan, Irak, Siria, Nigeria, India, Pakistan), între evrei ºi palestinieni, între turci ºi kurzi ºi lista ar putea continua.

Dupã primãvara arabã care a produs haosul ºi confruntãrile  sângeroase în numele religiei, fiii întunericului au inventat o nouã
ameninþare la adresa pãcii ºi stabilitãþii mondiale, sub numele simbolic de Statul Islamic, ale cãrui acþiuni tind sã se extindã nu numai
în Orientul Mijlociu, dar ºi în Africa ºi Asia, iar mai recent loveºte þinte din Europa. Interesant cã ultimele estimãri ale serviciilor de
informaþii occidentale evidenþiazã cã peste 15000 de aderenþi provin din Europa Occidentala, Ucraina, Caucazul de sud, Cecenia.
Întrebarea care se pune este: ce minþi diabolice stau în spatele acþiunilor acestei organizaþii teroriste ºi care sunt mizele geopolitice,
geostrategice ºi de securitate spiritualã?

Ar putea fi o noua provocare a marilor corporaþii din domeniul armamentului, finanþelor ºi resurselor energetice de a asmuþi câinii
rãzboiului asupra Europei, încãlzind conflictele îngheþate ºi activând reþele de terorism ºi crimã organizatã lãsate în adormire, de
genul organizaþiilor Gladio, Cagula sau Brigãzile Roºii, care au fost create în perioada rãzboiului rece?

Dar, sã urmaãrim cursul evenimentelor trecute ºi prezente, care ne vor da explicaþii în privinþa viitorului. În aceastã atmosferã de
confruntare tacitã între orgolii ºi interese geostrategice ale marilor puteri, care viseazã sã se transforme în imperii, Europa a devenit
un câmp de confruntare între interesele geoeconomice ºi geostrategice americane, chineze ºi ruseºti, existând pericolul real de creare
de enclave ale acestor puteri în interiorul teritoriului european, folosindu-se promisiunile ademenitoare menite sã scoatã din criza
economicã statele aflate în dificultate, sau prin ameninþãri directe cu izolarea ºi suspendarea ajutoarelor ºi împrumuturilor acordate
de FMI, BCE, Comisia Europeanã.

În ciuda acestor evidenþe, Europa nu este pregãtitã ºi dispusã sã intre în conflict cu o altã parte a continentului, rezistând încã
presiunilor venite de peste ocean ºi din Marea Britanie. Odatã ridicata Cortina, gongul a sunat începerea spectacolului...

SUA deþine rolul principal, impunând partitura partenerilor europeni care, rânjind, îºi recunosc neputinþa ºi periodic mai scot câte
un scheunat, deºi  li se bagã frecvent bãþul prin gard ºi sunt provocaþi. Scandalul interceptarilor ilegale ale Agenþiei Naþionale de
Securitate Americanã, asupra liderilor europeni, marilor companii aflate în competiþie cu cele americane, bãncilor europene, cât ºi
asupra organismelor de decizie europene ºi mass-media, prefigureazã un început timid de luptã al europenilor, de a se elibera de sub
controlul american ºi de a deveni o voce credibilã ºi un actor politico-economic global.

Dar, surprizã! La scurt timp, asistãm la declanºarea unui adevãrat rãzboi psihologic, fãrã precedent, pentru diabolizarea Federaþiei
Ruse ca inamicul nr. 1 al planetei, europenii fiind chemaþi sã rãspundã militar, economic ºi diplomatic sancþiunilor impuse de SUA.

Cum a fost posibilã o asemenea acþiune de manipulare, inclusiv prin folosirea mass-media europene, ne explicã fostul editorialist
de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, Udo Ulfkotte, în articolul: „CIA face presiuni pentru un rãzboi mondial cu  Rusia”. Distinsul
ziarist german, þine sã atragã atenþia opiniei publice europene cã mass-media europeanã ºi îndeosebi cea germanã ºi americanã,
încearcã sã aducã rãzboiul în Europa, prin rãzboiul cu Rusia. Acesta este un punct fãrã întoarcere ºi am de gând sã mã ridic ºi sã spun
cã nu este corect ceea ce am fãcut în trecut, pentru a manipula oamenii, pentru a face propagandã împotriva Rusiei. Controlul CIA
asupra mass-media europene dateaza din 1948, cand prin operatiunea Mockinbird, presa americanã ºi europeanã a fost transformatã
într-un vehicul de propagandã pentru elita financiarã ºi marile corporaþii.

Pentru elita conducatoare, controlatã de oligarhia financiara de pe Wall Street ºi City, rãzboiul este un instrument personalizat
pentru centralizarea ºi menþinerea puterii ºi de instaurare a unei noi ordini monetare internaþionale sub controlul SUA. Tot ce se
întâmplã în Ucraina au rolul sã provoace Rusia, subiect care a cãzut de pe prima pagina a ziarelor, fiind înlocuit cu alte teme, în
momentul în care europenii s-au dumirit cã în operaþiunea Maidan, serviciile de informaþii americane s-au folosit  de membrii unor
organizaþii de extremã dreapta neo-naziste ºi antisemite ºi de agenþi din mediul crimei organizate. Interesant este cã recent, Asociatia
Cadrelor de Informaþii în Rezervã din SUA a intocmit un memoriu adresat Presedintelui Obama în care îºi exprima îndoiala în
privinþa seriozitãþii informaþiilor care au stat la baza deciziilor politice de înãsprire a relaþiilor politico-militare cu Federaþia Rusã,
pronunþându-se ferm pentru prevenirea escaladãrii conflictului care ar putea degenera într-o conflagraþie mondialã.

Pentru a mentine presiunea asupra Europei, aflatã într-o profundã crizã moralã ºi de încredere din partea propriilor cetãþeni, s-a
trecut la alta þintã: GRECIA, victimã colateralã a confruntãrii euroatlantice.

Dar, ghinion! Rãspusul ferm al politicienilor greci aflaþi la guvernare, susþinuþi de majoritatea populaþiei care s-a pronunþat clar
împotriva mãsurilor de austeritate dictate de Washington prin intermediul FMI, BCE, Comisia Europeanã, au demonstrat cã trezirea
conºtiinþei de sine ºi a demnitãþii unui popor este cea mai puternicã armã. Exemplul Greciei, cu siguranþã, va fi urmat ºi de alte þãri
din zona euro care se aflã în dificultate ºi care au înþeles cã situaþia gravei îndatorãri a Greciei ca ºi planul de salvare, au în spate
interesele bãncilor americane, germane ºi britanice, care au acordat credite neperformante, iar acum trebuie sã fie salvate de la
faliment.

Odatã deschisã cutia Pandorei, Grecia devine un pol de interes pentru Turcia ºi þãrile din BRICS, care i-au avansat o serie de
propuneri atrãgãtoare de cooperare economicã ºi sprijin financiar.

Drept urmare, putem asista în viitorul apropiat la reaºezari ale sistemului de cooperare în interiorul UE, motorul franco-german
fiind gripat ºi uzat din interior. Vom asista la o atitudine tot mai evidentã din partea statelor europene de a contesta deciziile dictate de
Bruxelles, fiecare þarã încercând sã se salveze prin gãsirea unor alternative, de cooperare economicã în afara UE.

Deja se simte vântul schimbãrii în politica externã a þãrilor din Europa de Est, care ºi-au propus sã devinã economii emergente,
dezvoltând parteneriate strategice cu þãri din BRICS, Eurasia, Africa, America Latinã, reînodând astfel tradiþia cooperarii din
perioada premergãtoare evenimentelor din 1989.

În acest hãþiº tenebros de interese ºi strategii, România trebuie sã-ºi redefineascã interesele naþionale, sã stabileascã clar care îi este
locul ºi rolul în structurile euroatlantice, sã-ºi regândeascã propria strategie de securitate naþionalã, întãrind cele patru instrumente de
putere: diplomaþia, economia, forþele armate ºi serviciile de informaþii, operând modificãri semnificative în structura, obiectivele ºi
personalul de conducere ºi execuþie, promovãrile trebuind sã aibã la bazã principiul meritrocraþiei, patriotismului ºi nu simpatiile
politice sau interesele de grup.

Pentru a reuºi, este nevoie de un efort uriaº la nivel naþional pentru a coopta în acest mare proiect de renaºtere naþionalã, cele mai
luminate minþi ale naþiunii, creîndu-se condiþii ca tineretul ºcolit în strãinãtate sã-ºi punã în valoare propria experienþã ºi întreaga
putere creativã în slujba propãºirii neamului românesc. În acest amplu proces, este nevoie de un învãþãmânt modern, dar având
rãdãcini adânci în tradiþiile ºi credinþa strãbunã, care sunt izvoare nesecate de inspiraþie ºi înþelepciune.

Sã sperãm cã diagnosticul pus de regretatul filosof ºi patriot, maestrul Octavian Paler, stadiului în care se afla azi România, va trezi
conºtiinþa de sine ºi mândria poporului român de a redeveni o þarã respectatã, cu o clasã politicã responsabilã ºi aproape de necazurile
ºi aºteptãrile cetãþeanului, care se simte strãin, umilit ºi jefuit de strãini cu acceptul tacit al ciocoilor de ieri ºi de azi.

Dar mai bine sã dãm cuvântul maestrului Octavian Paler: În momentul de faþã eu mã întreb cum de România mai existã?

România nu este o þarã coruptã, e o þarã jefuitã, e o þarã prãdatã de o haitã de lupi ºi dinlãuntrul þãrii ºi din afarã, care în

complicitate furã ce se poate în România. Pentru a alunga ºi þine la distanþã de þarã aceastã haitã de lupi nesãtulã, trebuie sã

reaprindem flacãra credinþei ºi speranþei, sã ridicãm steagul dacic ce a unit ºi protejat acest tãrâm binecuvântat de Dumnezeu în

vremuri de restriºte de duhurile rele ºi de fiii întunericului.

Sã speram cã rugile noastre vor fi ascultate de puterile cereºti!
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Constanþa CRUDU

Jurnal de bord –

jurnal de viaþã

Ion C. ªTEFAN

Passionaria STOICESCU

La hotarul dintre monografie, reportaj ºi povestire,

Lia-Maria Andreiþã „tapiseazã” cu suflet ºi memorie

proaspãtã locuri, oameni ºi istorii legate de satul natal,

Negoeºti. Cum „scrisul” domniei sale a început cu acest

„lucru de mânã”, ridicat la rangul de artã, în care desenul,

cromatica, tehnica ºi subiectivizarea liricã au dus-o pânã

la expoziþii internaþionale, era fireascã în timp aceastã

trecere în cuvânt, adicã la „lucrul de suflet”. Cu atât mai

necesarã, cu cât convieþuirea lângã un mare publicist,

poet ºi prozator, Ion Andreiþã, soþul sãu, sã nu fie

contaminantã ºi nãscãtoare de frumoasã concurenþã.

Recidiva sa în ale scrisului, dupã Praguri de bronz

(publicisticã-eseu), Supã de ginseng (povestiri) ºi alte

trei cãrþi cu specific filosofico-juridic, poartã inspiratul

nume de Fântâna cu lacrimi, titlu mai mult poetic, dar

de autenticã prozã, devoalând femininul prin simbolul

fântânii, al gineceului, al profunzimii adâncurilor

memoriei, umplute cu apa sufletului rãnit, lacrimile,

sugerând eliberarea.

Dupã un zodiac al avatarilor, cronicar în vremea

domnitorilor, jurist, diplomat, istoric ºi eseist, ortodox

credincios ºi bun patriot în vremuri contemporane, Lia-

Maria Andreiþã dovedeºte un stil cumpãtat, o tiranie a

bunului simþ, care îi pondereazã excesele de lirism,

lãsându-i o voce epicã fãrã stridenþe, fãrã excese afective.

În marea majoritate a celor 18 povestiri-eseu, care abundã

în personaje insolite de la naºtere pânã la moarte, cu

dialoguri sãrace, dar cu cadre de desfãºurare ultra-bogate,

cartea are ca adevãrat personaj satul românesc interbelic

pânã în contemporaneitate, cu naºterea, creºterea,

decãderea sa. Mozaicul prozelor adunã paroxistic dar

justificat povestea autorului, încrustatã ºi încristatã în

cea a satului Negoeºti, rude, prieteni, colegi, sãraci,

bogaþi, locuri de pelerinaj, misiuni diplomatice, viaþa

însãºi.

Bine gânditã ca structurã, chiar coperþile înfãþiºeazã

douã chipuri feminine anonime, modeste ºi cuminþi, cum

nu mai afli astãzi, unul umbrit intenþionat de timp, ºi

caii lui Mitu, personaje dispãrute sau pe cale de dispariþie,

pe care cartea-document le conservã prelungindu-le încã

existenþa ca un strigãt disperant ºi mut. Legende, vrãji,

drame, istorii trecute în cântec de lãutarii vremii, un întreg

arsenal etnologic, „pâine” pentru folcloriºtii

contemporani, naºterea, nunta, cãsnicia, virtuþile ºi

pãcatele existenþei, moartea ca o izbãvire sau ca un

blestem, toate sunt þesute cu migalã ºi talent pe canavaua

Fântânii cu lacrimi.

Stilul prozelor e divers ºi aplicat, dupã subiectul

tratat: reportericesc, în cele cu caracter personal, de

experienþã trãitã, memorialistic, abundând în caracterul

evocator, cu însemnãri minuþioase asupra evenimentelor,

eseistic, dezbãtând teme filosofice, de moralã ºi credinþã,

de prozã propriu-zisã, fãrã prea mult epic însã, totul

urmãrit în secvenþe vorbite, în intenþia de a trage un tuº

mai puternic dramatismului situaþiilor. Tehnica aceasta

fragmentaristã produce impresia de miºcare epicã ºi

permite dezvoltarea unui motiv oarecare, la dimensiunile

unei micromonografii comportamentiste.

Personajele se descriu de cele mai multe ori singure,

când prin limbaj, când prin acþiune. Ruperea firului epic

îi îngãduie autoarei sã completeze povestea aflatã pe

tapet cu alte numeroase planuri epice paralele.

Piesa de rezistenþã a volumului mi se pare a fi cea

care dã titlul cãrþii. Fineþea detalierii comportamentelor,

cascada de întâmplãri fericite ºi nefericite, buna mânuire

a cuvintelor, sunt incontestabile. De remarcat o anume

ºtiinþã a titlurilor: „Memoria caselor”, „Coadã la Sfântul

Dumitru”, „Întâlniri cu Maica Domnului”, „Roma celor

patru anotimpuri”, „Fântâna cu lacrimi”.

Lia-Maria Andreiþã scrie o prozã cu personalitate,

dar oarecum strunitã în privinþa raportului dintre

memorie (afectivã, cu predilecþie) ºi imaginaþie.

„Descleºtarea” acestei frâne în favoarea imaginaþiei ºi a

dialogului ar da scrisului sãu o ºi mai mare savoare, o

mai profundã motivare la lecturã.

Oricum, temele sale epice au acea fineþe a sugerãrii,

ºtiinþa de a face dintr-un sat pierdut în Câmpia Românã

un þinut fabulos, forþa de a deghiza tragismul în

poematic, într-un cuvânt de a crea atmosferã, continuând

ceva ce rãmâne ascuns ºi sugerând o continuare posibilã.

Un raport convingãtor, semi-ironic, dar încãrcat de

ample referiri lirice, realizeazã Emil Lungeanu despre

opera Elizei Roha, în volumul cu acest titlu derutant,

apãrut de curând la Editura Betta.

Ineditul constã în încercarea autorului de a pune faþã-

n faþã limbajul de lemn de pe vremea comuniºtilor,

autentic-istoric ºi paseist, cu un temeinic studiu critic,

stilistic ºi constructiv al cãrþilor autoarei la care se referã.

Iar artificiul îi reuºeºte, spre hazul unora ºi spre truda

altora; primii încercând sã se amuze de ambiguitatea

proletcultistã a expresiilor criticului, rãmânând la

suprafaþa aluziilor ºi iluziilor; celãlalt (care probabil sunt

eu) strãduindu-se sã gãseascã amplele paralele dintre

unele operele celebre ale literaturii române sau universale

ºi cãrþile Elizei Roha, într-o analizã pãtrunzãtoare.

Mãrturisesc faptul cã e mult mai greu sã înþelegi un

astfel de studiu, care seamãnã cu truda ºi îndemânarea

acelui meºter care cerne nisipul pentru a alege firele

aurifere – preocupare transfiguratã într-o carte cultã ºi

specialã. Referiri multiple la autori diferiþi, prin care se

desprind metode comparative cu acelea ale Elizei Roha,

reuºesc sã încadreze cãrþile acesteia, pe care criticul literar

Alex ªtefãnescu a numit-o – un Cezar Petrescu feminin,

în ansamblul naraþiunilor româneºti contemporane, într-

un circuit pe invers adicã le descoperã în operele altora

la care se referã, cu ecoul lor în cãrþile Elizei Roha, pe

care le demonstreazã demonstrativ ºi explicit, putând

exclama ca bãtrânul cronicar, puþin modificat: Nasc ºi la

noi mari prozatori!

Este sensul deplin al încrederii pe care criticul literar

Emil Lungeanu o acordã Elizei Roha!

Iar argumentele cãlãuzitoare sunt ºi mai

convingãtoare: fiecare capitol al studiului lui Emil

Lungeanu porneºte de la afirmaþia unui critic român

contemporan care a scris despre cartea respectivã. De

exemplu, în „Introducere la Raport” se opreºte asupra

unui citat din ªtefan Mitroi: „Vocaþia de scriitor îi este

legitimatã nu de numãrul de cãrþi publicate, ci de stilul

în are sunt scrise acestea, ca ºi de gravitatea poveºtilor

de viaþã asupra cãrora se apleacã” (p. 5).

Pentru analiza unor „Structuri ºi procedee narative”

este luat ca argument un citat din Aureliu Goci, care

susþine cã: „În structura paginilor memorialistice se aflã

concentrate subiectele viitoarelor romane ºi prind contur

eroii virtuali” (p. 17).

Pronunþându-se despre „Arta descriptivã ºi

portretisticã,” studiul porneºte de la un citat din George

Cãlinescu, critic literar de prestigiu, care susþinea cã

adevãrata menire a unui condeier este de „a elibera

conºtiinþa creatoare, a o dezlega de tirania realitãþii”.

Ori astfel de situaþii se întâlnesc frecvent ºi în proza Elizei

Roha, mai ales în trilogia „Zborului”, unde interferenþa

dintre realitate ºi vis este realizatã cu mãiestrie.

Raportul multiplu al lui Emil Lungeanu devine,

astfel, o demonstraþie criticã profundã ºi convingãtoare.

Talentata prozatoare Eliza Roha ºi-a gãsi în autorul

acestei cãrþi, puþin ºãgalnicã în aparenþã, dar profundã

în realitate, un comentator pe mãsura sa.

Om de aleasã ºi bogatã culturã, Emil Lungeanu ne

surprinde, de fiecare datã, cu studii aparte, rupând ºi

depãºind scoarþa greoaie a studiilor criticilor de meserie,

iar tonul sãu de abordare devine mai convingãtor, când

cititorii îºi dau seama cã sunt cãlãuziþi de un critic literar

cu o bogatã lecturã ºi cu un talent deosebit în reliefarea

nuanþelor.

(Emil Lungeanu, Raport la Congresul al XV-lea.

Rolul criticii ºi autocriticii în literatura contemporanã.

Eliza Roha, „Un Cezar Petrescu feminin” al romanului

de azi, Editura Betta, Bucureºti, 2013)

Emil Lungeanu –

O abordare criticã

ineditã ºi

convingãtoare
12 iulie 2015 – miez de varã în grãdina-paradis a d-

lui Dumitru Dumitricã. Inspiratã alegere, cãci tot ce poþi

exclama este doar „albastrule cer, albastrule cer!” (titlul

penultimului volum al acestui sensibil poet bolintinean),

verde câmpie sau limpede râu, desigur, Sabarul, care i-a

încântat copilãria ºi viaþa toatã.

Ziua lansãrii volumului de poezie În murmurul

Sabarului, este aceea la care ca ºi altãdatã au fost invitate

personalitãþi de prestigiu din lumea creatorilor de arte

plastice, muzicã, istorie ºi criticã literarã, membri ai unor

asociaþii ºi fundaþii culturale, colaboratori la cunoscute

reviste ale vremii.

Dupã bucuria întâlnirii ºi plimbarea prin grãdina

fermecatã, sãlaº al muzelor, de meditaþie ºi reverie, începe

manifestarea propriu-zisã, asemãnãtoare cu altele ºi

totuºi ineditã. De aceasta datã a existat un moderator

maratonist spontan ºi de o vervã încântãtoare, actriþa

Doina Ghiþescu, alãturi de care s-a aflat în permanenþã

poetul. Întâlnirea la care a fost prezent ºi postul TV

Valahia, ca sã eternizeze momentul, a fost de o rarã

elevaþie. Rând pe rând ºi-au exprimat puncte de vedere

vechi prieteni ai gazdei ºi în acelasi timp condeieri

subþiri: Nicuºor Constantinescu, prefaþatorul volumului

lansat, Nicolae Dan Fruntelatã, Ion C. ªtefan, Dumitru

Marian, Ion Andreiþã, Emil Lungeanu. Mulþi dintre

intelectualii cãrturari au insistat asupra a douã aspecte

esenþiale dincolo de aprecierea unanimã a volumului în

discuþie ºi a creaþiei, în general. Susþinerea ideii ca strada

unde se aflã casa bunilor ºi strãbunilor lui Dumitru

Dumitricã sã poarte numele poetului, nu peste ani, când

va rãmâne doar umbra amintirii, ci chiar în timpul vieþii

sale. Altã opinie, îmbrãþiºatã cu entuziasm, a fost cea a

completãrii unei cereri ºi a unei liste cu semnãturi a

tuturor celor prezenþi, peste 50, care sã fie adresatã

Uniunii Scriitorilor, pentru ca poetul sã fie acceptat ca

membru al acesteia.

Spre final, maestrul, inegalabilul Emil Lungeanu, cu

intuiþia sa, cu experienþa sa, a pus degetul pe rana,

explicând de ce considerã cã poetul Dumitru Dumitricã

mai aºteaptã încã la porþile închise ale Uniunii. Pentru

cã, arãta Domnia Sa, a trecut vremea poeziei clasice,

rimate ºi romantice, trãim vremurile tehnicilor

moderniste, ale cultivãrii formelor noi din care emoþia

poeziei simple ºi prin aceasta adevãrate, a emoþiei de

esenþã a dispãrut, pe care nu vrem sã o mai acceptãm,

considerând-o desuetã.

Cel care a organizat lansarea cãrþii În murmurul

Sabarului , a recitat, în rãstimpuri, poeziile sale

reprezentative, neocolind nici pe cea închinatã

românismului, patriotismului brâncovenesc sau

propriilor înaintaºi. Vocea sa a rãsunat fãcându-ne sã

vedem ºi noi „nunta copacilor” aprinzând ºi nu stingând

„lampa pãpãdiilor” ºi sã auzim glasul molcom al Sabarului

iubit „ce murmurã-n prund tainic”.

Apoi muzica a fost fireºte nelipsitã. Actriþa Doina

Ghiþescu, cu o voce ce pãrea a veni de pe scena unei mari

sãli de operã, a interpretat romanþa despre Smaranda,

fata lui Barbu din satul de peste Sabar, iar vechiul prieten

al poetului, cântãreþul folk de la Lugoj, Ioan Vasile

Gondoci, a interpretat câteva melodii pe versurile sale,

dar ºi o impresionantã poezie a lui Omar Kayam.

Orele s-au scurs, iar manifestarea avea sã rãmânã în

amintirea celor prezenþi drept eterna (cuvânt rostit atât

de des în astã zi) da, eterna, inefabila, plenara trãire...

Grãdina

cu versuri
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Motto: Mã agãþ de tine, poezie /

Ca un copil de poala mumii...

(Al. Philippide – În vuietul vremii)

Rar mi-a fost dat sã simt transpusã în locul cel mai drag
sufletului, numit atât de natural „acasã”, frumuseþea din sufletul
celui ce îl însufleþeºte, ca la poetul inimilor noastre, Dumitru
Dumitricã, din Bolintin Deal. Cei 60 de invitaþi sã ia parte la
lansarea celui mai recent volum de poezii al sãu În murmurul
Sabarului, apãrut la Editura RawexComs, a cãrei directoare,
Raluca Tudor a þinut sã se bucure de acest moment de sãrbãtoare

alãturi de poet, pãºind în curtea casei acestuia inundatã de flori ºi
verdeaþã, în care ramurile sãlciilor pletoase aplecate ca într-o
reverenþã, simbolizau parcã braþele poetului, poftindu-ne în acel
rai, neînchipuit de frumos, nu ºtiau ce sã creadã. Prea era frumos
ca sã fie adevãrat... ºi totuºi era cât se poate de adevãrat. Toþi am
vizitat apoi camera de lucru a poetului, înþesatã de amintiri dragi,
fotografii, cãrþi dãruite de confraþi, bustul lui Eminescu tânãr

sculptat de poet, cãrþile poetului, nu puþine la numãr, uimindu-ne
pur ºi simplu.

Înþeleapta zicere, cum cã „omul sfinþeºte locul” ºi-a aflat aici,
cea mai convingãtoare întruchipare.

Au fost prezenþi scriitori ºi critici literari de prestigiu, actori,
artiºti plastici, directori de edituri ºi reviste literare, reprezentanþi
ai postului de televiziune „Valahia” din Giurgiu, care au filmat
aspecte de la aceastã manifestare, cu accent pe luãrile de cuvânt

ale celor care s-au referit la cartea În murmurul Sabarului ºi
Rãsãrit de luceafãr apariþie singularã (un întreg volum dedicat
poetului naþional). Cartea s-a bucurat de elogii meritate ale
cunoscuþilor poeþi George Alboiu ºi Lucian Avramescu, lecturate
ºi comentate de scriitorul Geo Cãlugãru. Referiri pertinente la
conþinutul volumului menþionat, cât ºi la nivelul de înaltã exigenþã,

la care a fost realizat, cu exemplificãrile de rigoare au fost fãcute
de criticul literar Emil Lungeanu, istoric literar Floarea Necºoiu,
actorul ºi scriitorul Ion Gh. Arcudeanu, poetul Ion C. ªtefan,
directorul Editurii Arefeana. Scriitorul Nicolae Dan Fruntelatã a

citit o superbã consemnare a sa, referitoare la poet ºi la un volum
anterior de poezii Albastrule cer, albastrule cer... apãrut la Editura
RawexComs. Consemnarea sa a apãrut în revista Sud, nr. 5-6,
mai/iunie 2006 din care citez: „...Dumitru Dumitricã e obsedat
de iarnã, de vânt ºi de albastrul cerului. Copiii din Bolintin au
boala albastrã, nu, Doamne fereºte, cumplita boalã a inimii de

copil, ci boala albastrului cer pe care-l poartã în ochii ca niºte
cavaleri ai Sudului”. Am remarcat în mod deosebit prezenþa
domnului ªtefan Crudu, secretarul general de redacþie al revistei
Sud ce apare la Bolintinul din Vale. ªi-au mai exprimat opiniile

prof. univ. Gh. Þiclete, scriitorul Jean Andreiþã, Marian Dumitru,
senior-editor la revista Cronica timpului, pictorul Tudor Meiloiu,
epigramistul Constantinescu Nicuºor, autorul prefaþei cãrþii
lansate, Nicolae Roºu –  directorul Editurii BETTA, care pe

lângã aprecierile referitoare la volumul lansat, a fãcut ºi o invitaþie
celor prezenþi, la o manifestare literar-artisitcã a editurii pe care o
conduce, eveniment care va avea loc pe data 31 iulie a.c., ora
16.30, la Clubul Calderon, unde sãrbãtoritul de astãzi, va lansa o
nouã carte de poezii Pe vadul timpului.... Cuvinte de aleasã preþuire
a rostit ºi poeta Doina Bârcã, secretar-literar al Fundaþiei literar-

istorice „Stoika”, precum ºi scriitorul Dan Gâju, redactorul-ºef
al revistei Pro Arme a M.A.P.N.

Venit tocmai de la Lugoj, pentru a fi alãturi de prietenul sãu
Dumitru Dumitricã, apreciatul cantautor Vasile Gondoci a încântat
auditoriul interpretând un buchet de cântece compuse de Domnia
sa pe textele poetice ale lui Dumitru Dumitricã.

Preotul Vasile Antonescu din Bolintin Deal, apreciindu-i
talentul de poet, a þinut sã-l elogieze ºi pentru implicarea
nemijlocitã în înãlþarea noii biserici din comunã. Unii dintre noi
ºi-au amintit lansãrile de carte ale poetului (destule) în biserica
unde enoriaºii le-au primit cu mare bucurie.

Strãlucitoare, ca de obicei, actriþa Doina Ghiþescu a fost o

moderatoare inspiratã a celor petrecute în aceastã zi binecuvântatã
de Dumnezeu, cu un cer senin ºi cu o vreme agrementatã de o
temperaturã agreabilã, dacã ne gândim cã doar cu douã zile mai
înainte, ne-am aflat la distanþã de o frunzã de... un cod portocaliu
de o vreme extremã. E clar cã Dumnezeu iubeºte poeþii...

Sentimentul tonic, ce m-a animat pe toatã durata întâlnirii de
suflet de acasã de la Dumitru Dumitricã ºi-a gãsit în inima mea,
urmãtoarea întruchipare sonorã cu care îmi închei relatarea: „Spun
cântec ºi/ Roua creºte din iarbã,/  Sã bea ciocârlia/Ostenind cãtre
soare,/ Când ne desprindem/ De vise/ ªi ne înconjurãm frunþile/
Cu laurii încrederii/ În oameni/ ªi roua/ Devine privire...”.

ACASÃ, LA POETUL INIMILOR NOASTRE
Geo CÃLUGÃRU
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Litere, anul XVI, nr. 7 (184), iulie 2015, revistã lunarã de

culturã a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni. Director Tudor

Cristea; Redactor ºef Mihai Stan.

Bucureºtiul literar ºi artistic, anul V, nr. 8 (47), august

2015. Director Coman ªova; Redactor ºef Florentin Popescu.

Actualitatea literarã, anul VI, nr. 48, iunie-iulie 2015, revistã

a Unirii Scriitorilor din România editatã de Societatea Culturalã

Lugojpress. Director Nicolae Silade; Redactor ºef Remus V.

Giorgioni.

Observator cultural, anul XIV, serie nouã, nr. 524 (782),

23-29 iulie 2015. Redactor ºef Carmen Muºat; Redactor ºef

adjunct Ovidiu ªimonca; Secretar general de redacþie Alina

Purcaru.

România literarã, anul XLVII, 24 iulie 2015; revistã a

Uniunii Scriitorilor din România. Director Nicolae Manolescu,

director executiv Gabriel Chifu, redactor ºef Rãzvan Voncu.

Caietele de la Araci, anul III, nr. 1 (3), iunie 2015; revista

editatã de Muzeul Naþional al Carpaþilor Rãsãriteni. Redactor ºef

Luminiþa Cornea, coordonator Andrea Chiricescu.

Independenþa Românã, anul I, nr. 4, mai 2015; revista

editata de Fundaþia Literar-Istoricã „Stoika”. Preºedinte Florian

Laurenþiu Stoica, director Andrei Gondoº, redactor ºef Doru

Dinu Glãvan, redactor ºef adjunct Rodica Subþirelu.

Reviste primite la

redacþie
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Prof. Mãdãlina DIONYSATOS
Bibliotecar Silvia POPESCU

O poveste

adevãratã
Iuliana LAZÃR

Ion CARBARÃU

Ultimul clopoþel Carte,

biblioteci,

autori...

În luna iunie 1952, mã aflam la Giurgiu, trimis special de

Ministerul Învãþãmântului pentru a urmãri desfãºurarea examenului

de sfârºit de an la toate ºcolile din oraº, dupã care sã prezint un

raport detaliat Inspectoratului ºcolar judeþean pentru Minister.

Am stat la Giurgiu 25 de zile. Am participat la examenele de

absolvire de la ªcoala Normalã, Liceul de bãieþi „Ion Maiorescu”,

liceul de fete ºi la câteva ºcoli de ºapte ani, cât ºi la examenul de

bacalaureat. În acest rãstimp am avut prilejul sa primesc vestea

din partea tov. Inspector general din M[inisterul] Î[nvãþãmântului],

cu numele Lupu, cã începând din toamna anului 1952, la Bolintin

Vale va fi înfiinþatã o ºcoalã medie mixtã de 10 ani (liceu). Noi,

cei de la Bolintin, trebuia sã luãm mãsuri pentru asigurarea

spaþiului necesar.

Înapoindu-mã la Bolintin, am adus vestea tov. C-tin Dãnãilã,

directorul ªcolii primare. Bucuria a fost mare pentru cã se lãrgea

în perspectivã învãþãmântul în comuna noastrã.

În adevãr, în vacanþa de varã, cu sprijinul organelor de partid

– pe atunci era vorba de existenþa raionului Crevedia cu sediul la

Bolintin Vale; Consiliul popular condus atunci de muncitorul

Vraniþã D-tru – s-a luat mãsurã pentru ca sã se amenajeze patru

sãli de clasã în atelierele fostului gimnaziu industrial.

În acea vara am ramas ca sã conduc lucrãrile ºantierului de

amenajãri care se crease ºi împreunã cu Dana Vasile, secretarul

ºcolii de ºapte ani, sprijinit de primarul comunei ºi un grup de

meºteri zidari din Bolintin conduºi de Chiva Nicolae, s-a muncit

toatã vara cu interes, astfel cã în toamnã au fost gata cele patru sãli

de clasã, folosind mobilierul vechi al fostului gimnaziu. Directorul

ºcolii generale, C-tin Dãnãilã, în timpul verii a fost detaºat la

M[inisterul] Î[nvãþãmântului] pentru organizarea cursurilor. S-au

definitivat lucrãrile la internat, astfel cã se puteau începe cursurile.

A fost o varã fierbinte pentru cel care scrie aceste rânduri,

renunþând la concediu ºi având toatã grija de a procura toate

materialele necesare, care se gãseau foarte greu. Mi-amintesc de

un fapt, care poate fi comic prin amploarea lui. Cãruþaºul Costicã

Borþoi, zis Þintel, este trimis cu grâu din cotele cãtre stat la

Bucureºti, la Bazã. Grâul s-a vãrsat într-un zãblãu. ªeful echipei

de zidari, Chiva Nicolae, merge cu el la Bucureºti, dar fãrã sã-i

spunã ce are de fãcut. Acesta cunoºtea un depozit de materiale de

construcþie ºi îl lãmureºte pe nea Costicã sã meargã sã încarce la

înapoiere la Bolintin Vale vreo 1600 kg de ipsos de care aveam

mare nevoie pentru a tencui tavanele celor patru sãli de clasã.

Mare mi-a fost bucuria când am vãzut intrând pe poarta

gimnaziului cãruþa lui nea Costicã Þintel încãrcatã cu ipsos.

Prima replicã o primesc de la moº Costicã Þintel, care cu reproº

îmi spune: „Am fost pãcãlit dom’ profesor, mi-aþi scos din funcþie

zãblãul, care s-a vopsit în alb. Ce m-oi face acasã cu baba mea?”

Îi rãspund cã a fost o faptã bunã, pentru cã de la toamnã avem

liceu în comuna noastrã, unde vor învãþa mulþi tineri din Bolintin

Vale. Câte greutãþi n-au fost atunci, dar le-am învins – se scurg anii!

În toamna lui 1952, septembrie, s-a dat primul examen de

admitere pentru ºcoala medie, fãcând parte din prima comisie de

examinare la clasa a VIII-a. Ni s-a programat o singurã clasã,

formatã din 44 de elevi, în anul ºcolar 1952-1953.

În numãrul trecut al revistei noastre (5-6 / mai-iunie 2015)

în pagina 9, continuare în 12, publicam un foarte interesant

material privitor la o importantã etapã din viaþa Liceului „D.

Bolintineanu”  din Bolintin Vale, material care, dintr-o

regretabilã eroare (pe care ne-o asumãm cu scuzele de rigoare),

a apãrut nesemnat. Autorul respectivului articol, persoanã

apropiatã ºi sensibilã la fenomenul Sud-ist, este domnul dr.

ing. Corneliu Cristescu, Cercetãtor ªtiinþific Principal Gradul

I. În rândurile de mai jos, avem o relatare a prof. Ion Carbarãu,

din anul 1972, care întregeºte informaþiile despre subiectul

abordat de domnia sa.

Ultimul clopoþel reprezintã încheierea unui ciclu ºcolar, în

cazul nostru clasele I-VIII, marcat cu o festivitate mult aºteptatã

de toþi elevii claselor terminale. Povestesc cei mari cã în perioada

comunistã acest moment se numea „Ieºirea din pionierat”.

Astãzi evenimentul este pregãtit din timp de elevii claselor a

VIII-a. Cu câteva sãptãmâni înainte fetele îºi confecþioneazã câte

o cocardã din funde de culori diferite, roºu, alb, albastru, roz. Pe

aceste funde fiecare doritor scrie o urare pentru viitor, o pãrere

despre posesorul cocardei etc. Bãieþii au cãmãºi albe, pe care au

desenat diferite imagini, iar doritorii scriu, de asemenea amintiri,

urãri pentru viitor. Evenimentul se desfãºoarã în ultima sãptãmânã

a anului ºcolar, înaintea Banchetului de final. Anul acesta, 2015,

pentru noi, el s-a desfãºurat în sala de festivitãþi a ªcolii Stoeneºti

(comuna Floreºti Stoeneºti, jud. Giurgiu), în prezenþa domnului

director Constantin Drãguºinoiu, a tuturor doamnelor ºi domnilor

profesori, învãþãtori ºi educatoare, a pãrinþilor ºi bineînþeles a

noastrã, a elevilor clasei a VIII-a. Au participat ºi invitaþi, colegi

de la alte clase sau colegi de la alte ºcoli.

Festivitatea a fost deschisã de domnul director care, prin

cuvântul sãu, ne-a îndrumat spre un viitor plin de reuºite în viaþã,

apoi doamna dirigintã Georgeta Ghiþã, cu lacrimi în ochi ºi-a luat

la revedere de la noi. Au mai vorbit doamna noastrã învãþãtoare,

Adriana Dinu, care era mai emoþionatã decât noi, doamna de

„românã”, Nicoleta Badea ºi d-l Corneliu State. A urmat partea

în care noi elevii, în loc sã ne spunem mesajele pregãtite din

timp, am început sã plângem de emoþie. Eu am fost prima care

mi-am citit mesajul cãtre cadrele didactice, cãtre pãrinþi ºi cãtre

colegi, mesaj ce îl voi reda mai jos. Au urmat alþi colegi, care cu

greu au reuºit sã se abþinã de la plâns, precum Stoian ªtefania,

Criºcotã Elena, Niþu Cristian, Nãchilã ªtefan.

În continuare am prezentat un filmuleþ despre noi, clasa a

VIII-a. Filmul cuprindea imagini de la grãdiniþã, din clasele

primare ºi din clasele gimnaziale, de la diferite activitãþi, din

viaþa de zi cu zi. În final am împãrþit flori la toate cadrele didactice

care, împreunã cu pãrinþii ne-au felicitat ºi ne-au urat succes la

examenul ce urmeazã, „Testele Naþionale”.

Seara a urmat banchetul, unde ne-am prezentat fiecare în

costumaþii cât mai elegante, mai ales noi fetele fiind foarte frumoase.

Dar ºi bãieþii erau eleganþi. Am dansat, ne-am distrat pânã târziu.

Vã voi prezenta micul meu discurs de la neuitata ºi atât de

emoþionanta festivitate.

„Astãzi este o zi importantã. De ce? Fiindcã astãzi este ziua în

care transformãm trecutul într-o amintire ºi vorbim despre viitor.

Dar nu încã, deoarece tot acum este ziua în care putem vorbi

despre trecut pentru prima datã.

Cine nu-ºi mai aminteºte prima zi de ºcoalã. Prima zi în care am

pãºit pe poarta acestei ºcoli, analizându-i fiecare detaliu. Unii eram

mai supãraþi, cum era ºi cazul meu, aruncând priviri fulgerãtoare

cãtre pãrinþi, alþii dornici sã înceapã o nouã etapã a vieþii.

Ne-am aºezat lângã doamna învãþãtoare, Adriana Dinu, ce

avea sã ne fie mamã patru ani ºi am ascultat tremurând discursul

domnului director. Pãºim timizi pe treptele acestui lãcaº de

învãþãturã ºi ne aºezãm în bãnci, privind cu stoicism cãtre abecedar

ºi cãtre manualul de matematicã, cãci vai ce de probleme avea sã

ne facã acesta ºi veºnicul sãu X pierdut, pe care-l cãutãm de

patru ani încoace ºi nici urmã de el.

Ei bine, pe atunci intram pentru prima datã într-o clasã, clasã

care ne-a purtat în tainã toate drãcoveniile fãcute în cei patru ani.

Acolo s-au legat primele prietenii, acolo a avut loc prima bãtaie

ºi tot acolo am luat primul „suficient”.

Prima persoanã cãreia þin sã-i mulþumesc, chiar dacã nu este

prezentã, este doamna educatoare Dima Elena. Gândirea mi-a

fost înfrumuseþatã însã, de doamna învãþãtoare Dinu Adriana,

cãruia þin sã-i mulþumesc pentru cã mi-a deschis orizonturile

vieþii ºi m-a fãcut sã mã depãºesc pe mine. Toate acestea pentru

a ajunge sã tind spre perfecþiune.

Timpul a trecut ºi mai în glumã mai în serios am ajuns clasa a V-a,

fãcând cunoºtinþã cu spiritul cald al doamnei diriginte Luca Nicoleta,

cu orele de românã ale doamnei Badea Nicoleta, cu spiritul autoritar

al domnului director, cãruia þin sã-i mulþumesc mult pentru deosebitele

ore de matematicã ºi cu spiritul umoristic al domnului State Corneliu,

despre care pot spune cã mã simt legatã profund, acest fapt fãcând

veºnicã amintirea dânsului în inima mea.

Fiecare profesor avea ceva special. Fiecare avea amprenta lui,

fapt ce graveazã adânc în inimile noastre chipurile lor, pentru a

nu-i uita niciodatã. De la an la an profesorii s-au schimbat, dar

noi, în frunte cu doamna dirigintã am rãmas ca o familie mare ºi

unitã ºi la bine, dar mai ales la greu. Sunt sigurã cã au fost

momente când fiecare dintre noi ºi-a dorit sã petreacã mai mult

timp cu doamna dirigintã. De ce? Pentru cã de fiecare datã ne-a

ascultat, ne-a acoperit, considerându-ne copiii dânsei.

Probabil cã nu puteam face parte dintr-o clasã mai bunã, chit

cã o sã mã contraziceþi. Sunt mândrã cã am fost... de fapt, NU!

SUNT MÂNDRÃ CÃ SUNT CLASA A VIII-a ºi cã voi aþi

fost colegii mei.

De mâine privim cãtre viitor, fiindcã un alt episod din filmul

nostru începe, o altã luminã se va aprinde la capãtul tunelului,

pregãtitã ca noi sã ajungem la ea.

BAFTÃ TUTUROR!”

Iubitorii de literaturã din întreaga lume sãrbãtoresc în fiecare

an, pe 23 aprilie, Ziua Mondialã a Cãrþii, manifestare organizatã

de UNESCO în scopul promovãrii lecturii, publicãrii ºi

a drepturilor de autor, prima de acest fel desfãºurandu-se în 1995.

Pentru prima datã Ziua Mondialã a Cãrþii ºi a Dreptului de

Autor a fost marcatã pe 23 aprilie 1996, la iniþiativa Spaniei,

unde anual, la aceastã datã, are loc Festivalul Trandafirilor, dedicat

Sfântului Gheorghe (La Diada de Sant Jordi), care este

ocrotitorul oraºului Barcelona. O tradiþie catalanã, datând din

Evul Mediu, spune cã în ziua de Sant Jordi, bãrbaþilor li se

dãruiesc cãrþi, iar femeilor, trandafiri roºii.

Data de 23 aprilie marcheazã trecerea în nefiinþã a doi titani ai

literaturii universale: William Shakespeare ºi Miguel de

Cervantes Saavedra, precum ºi a altor mari scriitori, precum

peruanul Inca Garcilaso de la Vega (1616), poetul englez William

Wordsworth (1850), scriitorul francez Jules Barbey d’Aurevilly

(1889) sau poetul englez Rupert Brooke (1915). Din 1964, 23

aprilie a devenit Ziua Cãrþii pentru toate þãrile în care se vorbea

spaniola ºi portugheza.

Prin Hotãrârea de Guvern nr. 293 din 14 aprilie 2005, ziua de

23 aprilie a fost declaratã ºi la noi „Ziua Bibliotecarului din

România”, astfel cã în þara noastrã, începând cu 2005, la aceastã

datã se sãrbãtoreºte Ziua Bibliotecarului concomitent cu Ziua

Internaþionalã a cãrþii ºi a drepturilor de autor.

Pentru bibliotecari, se înþelege, orice zi de lucru este o „zi a

cãrþii”. Dar, dacã ne gândim mai bine, „ziua cãrþii” poate fi

consideratã ºi atunci când ea era doar un simplu proiect în mintea

autorului, în zilele în care a fost scrisã sau atunci când a vazut

lumina tiparului, când a ajuns pe raftul unei librarii sau biblioteci,

când cititorul a fãcut cunoºtinþã cu ea. Ziua unei carti este, mai

ales, ziua în care ajunge sã fie cititã!

Cartea este omni-prezentã ºi e mai mult decât firesc ca în

instituþiile ºcolare sã existe biblioteci dotate, pentru a putea

rãspunde nevoilor educaþionale ale elevilor. Biblioteca liceului

tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” cuprinde un fond de carte de

circa 20000 de volume, numãrul acestora crescând prin donaþii

sau achiziþii. Astfel, în cadrul activitãþilor desfãºurate cu ocazia

Zilei Internaþionale a Cãrþii se prezintã noutãþi editoriale, creatii

literare ale elevilor, precum ºi prezentari de date biobibliografice

ale unor mari scriitori români sau strãini. În acelaºi timp, sunt

organizate activitãþi în cadrul cãrora elevii doneazã cãrþi cãtre

biblioteca ºcolarã, volume pe care le achiziþioneazã în cadrul

proiectului „Clubul de Lecturã”. Responsabilii acestor activitati

sunt profesorii din cadrul Comisiei metodice de Limba ºi literatura

românã în colaborare cu bibliotecarul unitãþii ºcolare.

Considerãm necesar sã atragem atenþia elevilor, dar ºi

membrilor comunitãþii asupra importanþei pe care o au cãrþile în

viaþa fiecãrui individ, astfel încât fiecare dintre noi este invitat sã

participe la activitãþile care se vor continua sã se desfãºoare în

liceul nostru.



1919191919

ªtefan CRUDU

Revista “SUD” recomandã autorilor
sudiºti ºi din alte pãrþi de þarã Editura #
RAWEX COMS, Bucureºti, pentru
publicarea unor volume de poezie, prozã,
teatru, eseu etc.

Indiferent de tiraj, pentru debutanþi se
oferã o reducere de 10%; pentru autorii
publicaþi reducerea este de 5%.

Editor: Raluca Tudor
Telefon editurã: 0720 773209
Consilier editorial: Vasile Grigorescu
Telefon revista “SUD”: 0786 455702

Revista poate fi procuratã, în Bucureºti: de

la Anticariatul UNU (str. Academiei), de la

chioºcul de presã din Piaþa Romanã (La

Coloane) ºi de la sediul Editurii RAWEX COMS

(Calea Griviþei, nr. 403, Bl. R, sector 1); în

Bolintin Vale: de la Librãria Traian Chiva

ºi de la sediul redacþiei.

Cãrþile se primesc pe adresa redacþiei (str.

Partizani, nr. 41A, Bolintin Vale, Giurgiu), iar

manuscrisele pe adresa de e-mail:

revistasud@yahoo.com.

AAAAACTUCTUCTUCTUCTUALITALITALITALITALITAAAAATEATEATEATEATEA

Ciprian NECªUÞU

Clubul de istorie

Mersul târgului

14.06.2015 – Dilema zilei: supraofertã sau

lipsã de clienþi?
În aceastã dimineaþã foarte cãlduroasã (s-a anunþat caniculã,

peste 370C în sud) târgul era cuprins de apatie. La ora 10:00 mai

erau doar puþini cumpãrãtori ºi tarabele pline cu marfã diversã.

Cartofii: 0,8-1 leu/kg; varza 1-1,5 lei/kg; morcovi 4 lei/kg; roºiile:

4-3-2 lei/kg (dupã calitate). Doar fructe puþine ºi mai scumpe

(cireºe: 5-7 lei/kg). Tot mai des se vehiculeazã lipsa banilor ºi

aceasta-i realitatea pentru foarte mulþi. Pe mine mã îngrijoreazã

seceta care este tot mai vizibilã. Paradoxul românesc: pãmânt

roditor dar producþie fluctuantã, la mila Domnului. Dacã plouã,

se face, dacã nu, cresc preþurile la cereale ºi produsele

animaliere. Irigaþiile, a cãror utilitate este din ce în ce mai

evidentã în condiþiile creºterii temperaturii medii anuale, a

lipsei precipitaþiilor ºi a temperaturilor estivale extrem de

ridicate (zile caniculare pe perioade din ce în ce mai lungi)

afecteazã în mulþi ani catastrofal producþia cerealierã ºi furajerã.

Necesitatea irigaþiilor este vitalã pentru om, animale, vegetaþie,

livezi ºi tot ce se cultivã sau creºte. La alþii, totul este pus la

punct. La noi, totul a fost pus la pãmânt ºi nimeni nu face

nimic. Politicienii se laudã cu producþia agricolã în anii ploioºi

ca ºi cum ar avea vreun merit.

21.06.2015 – Solstiþiul de varã. Ofertã pe

mãsurã
Bicicleta mi-a asigurat grade de libertate mai mari ºi am

putut „savura” pe îndelete frumuseþea momentului de început

de varã astronomicã: natura în plinã etalare a splendorilor sale

– fructe ºi flori, verdele sãnãtos ºi optimist al vegetaþiei din

curþile oamenilor. Desigur cã acum ºi grãdinile îºi prezintã

recoltele de legume ºi zarzavaturi. În târg eºti ademenit de

oferte diverse. Exceptând fructele de sezon care sunt puþine ºi

scumpe (cireºele ºi viºinele 7 lei/kg), restul convenabil. Cartofii

foarte frumoºi = 1 leu/kg. Roºiile ºi ardeii graºi = 2,0 lei/kg.

Vinete = 4 lei/kg. Varza = 1 leu/kg. Am luat rãsad de praz,

varzã roºie, conopidã ºi varzã de toamnã pentru cã este

momentul plantatului.

28.06.2015 - Cireºar fãrã cireºe, viºine, caise.

Abundenþã ºi diversitate
Târg cu o mare diversitate de mãrfuri, la preþuri care oscileazã

de la foarte mici (cartofi 0,6-0,8 lei/kg) la destul de mari (viºine

= 7,5 lei/kg; caise = 6 lei/kg) sau încã mari (roºiile ºi ardeii graºi

= 2 lei/kg; vinetele = 4 lei/kg; pãstãile = 2-3 lei/kg). Pepenii verzi

= 1,5 lei/kg iar cei galbeni 5 lei/kg. De, trufandale! Dacã pofteºti,

plãteºti. Preþurile, dictate (în afarã de cartofi) de negustori, sunt

urmarea secetei care se accentueazã în zona noastrã. Porumbul a

ajuns la 0,9 lei/kg ºi era destul de puþin. În schimb pãsãretul era

mai mult ca niciodatã, de la pui de o zi, zburaþi, pânã la cei scãpaþi

de necazuri (10 lei/buc) ajungând la gãini ouãtoare. În situaþia

acestui an în care recolta de cereale va fi micã nu este recomandat

sã creºti prea multe. Cred cã reacþia de reþinere caracterizeazã pe

multã lume ºi ca atare nu se vând. Pentru nepotul meu Vlad

(2 ani) care m-a însoþit azi în târg am cumpãrat 2 boboci de raþã

galbeni ca aurul! Unii vânzãtori de pãsãri ornamentale (porumbei,

gãinuºe, bibilici, prepeliþe) se vãitau cã nu au avut cumpãrãtori.

Pãcat! (vezi foto cu 2 exemplare varianta Guliverianã în târgul

Bolintin Vale).

12.07.2015 – Operaþiunea „Tornado”: ANAF

intervine fulgerãtor
Dimineaþa devreme, târgul se anunþa  promiþãtor. Cumpãrãtorii

s-au grãbit sã-ºi ia ce aveau nevoie ca sã nu-i apuce cãldura. O

atmosferã fireascã, de normalitate, anima desfãºurarea ritualului

cunoscut. Fiecare-ºi gãsea ceea ce avea nevoie: carne, lactate,

legume. Pe neaºteptate, cu o desfãºurare de forþe impresionante

se abãtu marele duºman (de acum) al târgului: controlul ANAF

însoþit de DSP, jandarmi, poliþiºti. A urmat o slabã, disperatã ºi

în general zadarnicã acþiune de retragere ºi dosire marfã

(necorespunzãtoare d.p.d.v. a calitãþii sau provenienþei, legale

sau nu, cu acte sau fãrã – mai sigur fãrã) în portbagaje, magazii

etc. Cei aflaþi în vizor (e posibil!) au fost imediat înconjuraþi:

confiscare de marfã, amenzi. Într-un cuvânt: DEZASTRU! La

ora 10:30 târgul era pãrãsit ca dupã o calamitate naturalã. Dupã

caniculã, pârjol la buzunare pentru vânzãtori. Încotro, negustori?

Vã dau un sfat: faceþi o asociaþie pentru protecþia contra ANAF

cu membrii afectabili ºi luaþi mãsuri de protecþie (eventual plãtiþi

ca sã fiþi anunþaþi din timp de controale). Sincer, îmi pare rãu

(puþin totuºi). Dacã eraþi sponsori ai revistei Sud poate aº fi

deplâns momentul în solidar. Dar aºa? Pãcat de marfã! Din

nou, autoritãþile statului îºi fac datoria (?!) atacând târgul nostru

neapãrat ºi afectând pe toþi: vânzãtori ºi cumpãrãtori.

19.07.2015 – ANAF loveºte din nou!
În plinã caniculã ºi profitând de faptul cã Sf. Ilie a uitat sã-ºi

foloseascã biciul mânând norii binefãcãtori, aducãtori de ploi

peste þara supraîncãlzitã ºi pãmântul uscat, o nãpastã în plus a

lovit iarãºi târgul. Dupã ce timp de o sãptãmânã ANAF a bântuit

prin tot Bolintinul ºi a dat amenzi astronomice, îndurerând

proprietarii de magazine vizitaþi (sau vizaþi?!) iatã cã s-au repezit

la prima orã asupra negustorilor din târg, îndeosebi asupra celor

care comercializau carne, ºi nu numai. Dovedind cã ºtiu unde sã

acþioneze, au confiscat marfã ºi au dat amenzi la greu, aducându-

i la disperare pe nefericiþii controlaþi. Grãtarele s-au stins de la

sine, lacãtele micilor barãci au fost sparte, actele verificate, marfa

expusã confruntatã cu declaraþiile din atestatele de producãtor ºi

cu carnetele însoþitoare (un fel de acte contabile primare – marfa

intratã, rãmasã ºi vândutã – proceduri care-l ameþesc pe bietul

producãtor cu mâinile crãpate de muncã). Aºa cã, prima urmare

– rãmânând puþini vânzãtori – a fost creºterea preþurilor la cele

câteva produse strict autohtone aflate pe tarabe: ardei gras, vinete

ºi roºii la 3 lei/kg. Usturoiul foarte scump: 1 leu 2 cãpãþâni. Dacã

se continuã tot aºa târgul va fi ocolit de producãtori ºi negustori

ºi în final de cumpãrãtori. Încotro aºadar?

26.07.2015 – Numai pentru vegetarieni
Ceea ce am presupus anterior s-a adeverit. A fost o zi a

testãrii pentru toþi: anticaniculã (de circa 2 sãptãmâni

continuã) ºi de stres pentru comercianþii, consacraþi sau de

ocazie, de carne (zis) proaspãtã, produse ºi preparate de

carmangerie. Tarabele, grãtarele ºi mesele care pânã acum

trei sãptãmâni ofereau din belºug cãrnãrie, mici, fripturi etc.

erau totalmente închise. Doar legumele ºi zarzavaturile erau

etalate pe mese ºi la preþuri convenabile (1,5 lei/kg roºii sau

vinete; 7 lei/kg usturoiul; 1 leu/kg varza; 2 lei/kg morcovii,

ceapa ºi ardeiul gras; 0,8-1 leu/kg pepenii verzi – cei galbeni

lipseau pentru cã intermediarii nu s-au aprovizionat de teama

controlului); rãsaduri de varzã de toamnã sau chiar de roºii

pentru solar de toamnã. Lipseau pãsãrile vii ºi alte animale,

florile, cerealele ºi micii comercianþi cu de toate. Se simþea ºi

se discuta ºoptit despre teama de control. Aºadar, doar o

umbrã a târgului de numai acum o lunã. Mã tem ca nu

cumva, dupã circa 122 de ani de existenþã, târgul sã nu

devinã doar o amintire.

2.08.2015 – Paºi spre normalitate
Dupã controalele devastatoare din ultimele sãptamâni ºi

dupã temperaturile de aproape 40o C la umbrã care au

accentuat seceta profundã din aceasta varã, o binevenitã

ploaie din primele ore ale zilei de 1 august a readus oarecum

o razã de speranþã grãdinarilor. Târgul s-a însufleþit, ieºind

treptat de la reanimare spre normalitate. Încã este pustiu în zona

carne-mici (doar douã grãtare au lucrat). Legumele au fost în

topul vânzãrilor. La ora 10.00 nu se mai gãseau vinete, iar roºiile

erau doar de leac. Ardeii capia roºii erau foarte scumpi: 4-5 lei/

kg. Vinetele s-ar fi vândut cu 2-3 lei/kg. Ardeiul gras, la spartul

târgului, se vindea cu 1-1,5 lei/kg. Doar cartofii s-au menþinut la

0,7-0,8 lei/kg. Preþul morcovilor a crescut la 3 lei/kg ºi nu erau

sigur româneºti (îi trãdau plasele din care erau descãrcaþi – de

en-gros). Grãdinarii veritabili se vaitã cã ud continuu ºi nu se

vede. Nici nu-i de mirare. Pe guvernanþii aflaþi în vacanþã în

locuri rãcoroase nu-i intereseazã truda celor care ne asigurã

legumele ºi zarzavaturile proaspete ºi nici seceta care rânjeºte

din pãmântul crãpat. Irigaþiile necesare – subiect de CSAT – nu-

ºi au încã locul pe ordinea de zi. Milã, Doamne, doar de la tine

aºteptãm!

Afarã, cãlduri caniculare ºi totuºi, Clubul de Istorie

nu se lasã! „Istoricii”, înfruntând vitregiile naturii, iau

cu asalt misterele trecutului. Ediþia din 18 iulie 2015,

deºi a avut ca temã „Poveºti din scrinul bunicilor”, a

debutat cu prezentarea ultimei apariþii editoriale semnate

de un vechi „clubist” – Dumitru Dumitricã. Drept

urmare, începuturile au stat sub semnul literaturii,

recitându-se, comentându-se...

Revenind la tema de actualitate, vom spune cã toþi

participanþii au avut ceva de spus, de amintit sau mãcar

de menþionat în legãturã cu întâmplãri legate de bunici

sau bãtrâni. Au participat: Constantin Bãrbuþã, Florin

Iordache, Corneliu State, Marius Niþescu, Constanþa

Crudu, Iuliana Lazãr, Constantin Vasile, Marian

Grigore, Ciprian Necºuþu, Niculae Stoica, Dragoº

Ghimpe, Mioara Mãnescu, Alice Tecºan, Alexandra

Tecºan, Dumitru Dumitricã, Nicolae Ciubuc, Floricã

Dan, Vasile Grigore.

Urmãtoarea temã a Clubului de Istorie, care se va

desfãºura pe 12 septembrie, începând cu orele 17, va

fi Monumentele (istorice ºi nu numai). Vã aºteptãm

cu drag.
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Convorbiri duhovniceºti cu
†Ioan al Banatului (III)
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(urmare din pagina 4)

Hristos sã intre triumfal, au zis ei, în Ierusalim. Pe de o parte,

lumea era entuziasmatã de venirea Mântuitorului în Ierusalim,

crezând cã este momentul sã-L proclame rege, ca El sã-i scape de

dominaþia romanã, însã pe de altã parte, Hristos era trist, suit pe

mânzul acela de asinã. Iatã erau douã lumi paralele, lumea care-

L dorea sã le fie rege ºi izbãvitor de autoritatea romanã, ºi lumea

cereascã – Hristos, care era trist. Unii erau entuziasmaþi, iar

Hristos era trist.

Prin urmare, Mântuitorul intrã trist în Ierusalim ºi de aceea

toatã sãptãmâna, pânã la Paºti, este presãratã cu suspine, cu

greutãþi, culminând cu batjocura, cu scuiparea ºi cu rãstignirea

Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Deci am spune cã este

sãptãmâna tristã, iar intrarea nu a fost triumfalã, ci a fost o intrare

tristã în Ierusalim. Ne mai spune evanghelia citatã cã Mântuitorul

a mers la templu ºi, vãzând acolo atâta negoþ, a împletit un bici ºi

a scos afarã din templu pe neguþãtorii de animate ºi pe

schimbãtorii de bani.

L.C.: Vã rog sã ne explicaþi ce anume se întâmpla acolo, de

ce se vindeau animale ºi ce erau acei „schimbãtori de bani”.

Î.P.S. Ioan: Animalele erau pregãtite pentru a fi aduse ca

jertfe sângeroase. De ce erau ºi schimbãtori de bani? Ce-or fi

fãcând aceºtia? În acea parte de lume, era o monedã forte, cum

se spune astãzi, care se numea siclu. Fiecare om trebuia sã

plãteascã la templu o jumãtate de siclu, ca ºi contribuþie, cum am

spune noi, la templu. Siclul era o monedã din Tyr, din nordul

Þãrii Sfinte, mai mult, era moneda cea mai puternicã din nordul

Þãrii Sfinte. Siclul era ºi de aur ºi de argint. Siclul de aur valora

cam 16 g de aur, iar siclul de argint, cam 14 g de argint. Deci

fiecare om trebuia sã plãteascã la templu o jumãtate de siclu.

Dacã am fi fost în vremea aceea, ar fi trebuit ca fiecare sã dãm la

templu în jur de ºapte grame de argint. Atunci se încasau aceste

sume pentru întreþinerea templului. Dar se mai plãtea încã ceva.

L.C.: Îmi amintesc, Înaltpreasfinþite Pãrinte, cã la Mânãstirea

Izvorul Miron, la sãrbãtoarea Izvorul Tãmãduirii, aþi pus

întrebarea aceasta: ce se mai plãtea la templu? Probabil unii

credincioºi ºtiau, alþii nu ºtiau, dar explicaþia Înaltpreasfinþiei

Voastre a fost ascultatã cu mare interes de toatã lumea prezentã.

Î.P.S. Ioan: Fiecare întâi nãscut al poporului lui Israel trebuia

oferit, aforisit Domnului. Înmulþindu-se populaþia, ar fi fost foarte

mulþi la templu ºi atunci s-a mers pe principiul rãscumpãrãrii.

Orice familie care mergea la templu îºi rãscumpãra pe întâiul

nãscut din familie, iar preþul de rãscumpãrare al întâiului nãscut

din fiecare familie era în valoare de cinci siclu. Iatã deci la miile

de oameni care erau în perioada pascalã la Ierusalim, la templu,

erau aceºti schimbãtori de bani. Veneau cu monezile lor de prin

þãrile riverane Mãrii Mediterane, ºi nu numai, ºi schimbau în

moneda aceasta forte, ca sã-i spunem aºa siclului – monedã

puternicã din cetatea Tyr.

Erau 30 de persoane, de case unde se preluau aceºti bani

pentru templu ºi pentru rãscumpãrare. Vãzând Hristos cã, la

templu, mai mare accent se punea pe vânzarea boilor pentru

jertfe, a viþeilor, a mieilor, a porumbeilor ºi pe taxele de templu –

adicã era mai importantã aceastã activitate decât rugãciunea – de

aceea Hristos le rãstoarnã mesele celor care sãvârºeau asemenea

lucruri, spunând: Casa Tatãlui Meu casã de rugãciune se va

numi. ªi a fãcut un bici ºi i-a scos cu biciul afarã din templu.

Acum mã gândesc cum de nu m-a scos Hristos ºi pe mine

din bisericã, pentru cã eu sunt mai mare pãcãtos decât schimbãtorii

de bani din vremea aceea. Oare cât ne va mai rãbda Hristos ºi pe

noi în bisericã? Oare, într-o zi, nu va împleti un bici sã ne scoatã

afarã, când ne împãrtãºim, de atâtea ºi de atâtea ori, cu buze pline

de pãcat, cu o viaþã plinã de pãcat, ºi mergem sã ne hrãnim cu

Dumnezeu ºi cu Hristos! Oare când va veni clipa sã scoatã

Hristos biciul ºi la noi?

L.C.: Prin urmare, Înaltpreasfinþite Pãrinte, aþi adus

învãþãmintele Evangheliei în zilele noastre.

Î.P.S. Ioan: Aº mai spune cã a veni la bisericã ºi la mânãstire

se deosebeºte de a face o excursie sau a veni cu credinþã, cu

dragoste, cu smerenie, cu lacrimi în ochi, rugându-L pe Hristos

sã nu ne scoatã afarã din bisericã, cum i-a scos pe schimbãtorii

de bani din vremea Sa.

L.C.: Cunoaºtem, Înaltpreasfinþite Pãrinte, cã au urmat, în

sãptãmâna patimilor, celelalte momente: Cina cea de Tainã,

rãstignirea, punerea în mormânt ºi Învierea. Vã rog sã vã opriþi

puþin la ziua întâi a sãptãmânii.

Î.P.S. Ioan:  În ziua întâi a sãptãmânii, atunci când femeile

mironosiþe s-au dus, a treia zi, cu miresme, la mormânt, au gãsit

piatra rãsturnatã, au gãsit mormântul gol ºi îngeri strãjuind

mormântul ºi giulgiurile zãcând. În ziua aceea, Mântuitorul S-a

arãtat apostolilor care erau adunaþi în casa Sfântului Ioan Marcu,

unde avusese loc Cina cea de Tainã. De frica iudeilor, uºile fiind

încuiate, femeile mironosiþe nu ºtiau ce s-a întâmplat. Apostolii

Petru ºi Pavel ne spun cele întâmplate dimineaþa la mormânt ºi cã

aveau uºile încuiate de frica iudeilor, ca nu cumva sã-i ridice

garda de la templu ºi sã le spunã: voi L-aþi furat pe Hristos din

mormânt. Acolo, spune evanghelistul, în acel moment, a lipsit

apostolul Toma. I-au spus apoi ºi lui, iar el a zis cã nu crede cele

ce ei i-au spus, pânã când nu va pune el degetul ºi palma sa în

rãnile Lui din mâini, din picioare ºi din coasta Sa. A rãmas Toma

într-o profundã contradicþie logicã un timp, pânã la opt zile, când

din nou fiind cu ceilalþi apostoli S-a arãtat din nou Hristos ºi i-a

spus direct, neapostrofându-l, nimic strigându-i, decât i s-a adresat

direct: Tomo, adu mâna ta, degetul tãu ºi pune-l în coasta Mea

însângeratã.

În ziua întâi a sãptãmânii, când a înviat Domnul, nici eu n-am

fost de faþã cu apostolii. Mi-au spus ºi mie cã a înviat Domnul ºi

n-am crezut ºi doar a opta zi m-a luat ºi pe mine Apostolul Toma

de mânã ºi m-a dus în casa apostolilor. Am vãzut ºi am crezut ºi

eu. Eu, alãturi de Sfântul Toma, am fost cel dintâi necredincios.

Nici eu n-am crezut în Hristos pânã n-am vãzut ºi eu rãnile din

trupul Sãu. ªi-i mulþumesc astãzi Apostolului Toma pentru ce a

fãcut pentru mine ºi pentru credinþa mea. De atunci zic ºi eu cã

sunt un credincios tomit. Însã deosebirea dintre mine ºi Toma

este cã Toma a vrut sã pipãie rãnile lui Hristos, a vrut numai sã

punã mâna pe rãnile Lui, însã pentru mine este mai grav.

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte, prin aceste afirmaþii referitoare

la persoana Înaltpreasfinþiei Voastre, ne recomandaþi nouã, în

mod indirect, sã ne gândim mai mult la pãcatele noastre, sã le

mãrturisim în faþa Tatãlui ceresc, ceea ce este echivalent cu învierea

noastrã din pãcat.

Î.P.S. Ioan: Eu i-am fãcut rãni lui Hristos, Toma a vrut doar

sã le pipãie. Eu i-am fãcut, în viaþa mea, atâtea ºi atâtea rãni.

Vedeþi, judecaþi-vã ºi frãþiile voastre dacã nu cumva, în aceastã

viaþã, aþi fãcut, vreodatã, vreo ranã pe trupul lui Hristos. De-L

veþi vedea pe Hristos rãnit, pe tot trupul Sãu, sã ºtiþi cã o parte

din acele rãni le-am fãcut eu.

Mântuitorul a fost aºezat într-un mormânt de piatrã, ca un

bob de grâu, ºi se ºtie cã tot ce se seamãnã în piatrã se usucã ºi

moare, însã Hristos, bobul cel dumnezeiesc semãnat în piatra

Golgotei, a înviat. ªi noi vom fi semãnaþi, într-o zi, în þãrânã, în

pãmânt, în lumea pãmântului ºi aºa cum Hristos, din piatrã, a

înviat întru veºnicie, tot aºa ºi noi, dupã ce vom fi semãnaþi în

þãrânã, vom învia în lumea cea veºnicã, dar fiecare va trece printr-

un mormânt ºi apoi va învia în lumea cea veºnicã. Suntem

semãnaþi în pãmânt ºi din pãmânt, trecem ºi înviem în veºnicia

lui Dumnezeu.

Bunul Dumnezeu sã ne ajute fiecãruia dintre noi, ca trecând

prin viaþa aceasta, prin mormânt, sã înviem întru bucuria Duhului

Sfânt ºi a preasfintei Treimi Dumnezeu.

L.C.: În acel cuvânt de învãþãturã þinut de Înaltpreasfinþia

Voastrã la sfânta mânãstire Izvorul Miron aþi realizat o minunatã

legãturã între natura care, primãvara, învie ºi credinþã, ajungând

în actualitatea noastrã.

Î.P.S. Ioan: Un mare om de culturã, Voltaire, deºi nu stãtea

el foarte bine la capitolul „credinþã”, totuºi

Dumnezeu i-a trimis ºi lui un cuvânt, într-o zi,

ºi a spus cã în naturã totul este înviere. Cred

cã aceste cuvinte le-a rostit Voltaire într-o

primãvarã, când vedem în jurul nostru toatã natura

reînviind. Aºa cã dacã firul de iarbã, dupã ce

trece peste el o lungã iarnã, din nou se ridicã, cu

atât mai mult noi vom învia în Împãrãþia lui

Dumnezeu. Pentru cã ce este omul în relaþia cu

Dumnezeu? Omul este vasul, este potirul în

care Dumnezeu îºi revarsã iubirea Sa.

Dumnezeu nu este doar iubire, ci este izvorul

iubirii. Se ºtie cã dintr-un izvor cu cât curge mai

multã apã, cu atât ºi el îºi dã din preaplinul Sãu.

Dumnezeu nu vrea sã fie trist în univers ºi

doreºte sã-ºi verse iubirea Sa în potir. Fiecare

dintre noi suntem un potir în care toarnã

Dumnezeu lacrima iubirii Sale.

Sã rânduiascã Dumnezeu sã vã umpleþi

potirul inimii de iubirea lui Dumnezeu, de iubirea

de semeni, de iubirea de fraþi, de iubirea de tot ce a creat Dumnezeu

pe acest pãmânt. Iar izvorul lui Miron de la mânãstirea din

Româneºti, izvor binecuvântat de Dumnezeu cu apã cu har sã

aducã tuturor sãnãtate, mângâiere ºi tot ce e de folos.


