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Florentin Popescu

...sau a plecat din Bolintin fãrã unul, dintre pasagerii lui cunoscuþi: profesorul
ºi ziaristul Constantin Carbarãu, omul mãrunt de staturã, stând îngândurat pe una
din bãncile maºinii, ascultând vrând-nevrând toate cele câte se vorbeau pe fotoliile
de alãturi, din faþa ori din spate, gândind pesemne ce prozã realistã formidabilã ar
putea ieºi din replicile rostite de lumea  pestriþã din jur: þãrani amãrâþi, târgoveþi,
funcþionari plecaþi cãtre capitala judeþului cu cine ºtie ce treburi. O lume diversã,
„coloratã” cum se aflã în mai toate satele din  sudul þãrii.

Pânã nu demult pasagerul mic de staturã ºi cufundat adânc în gândurile lui
rãspundea din când în când la un salut ºi apoi se adâncea din nou în lumea lui,
plãnuind, probabil, cu cine sã se întâlneascã la Giurgiu, ce mai avea de fãcut ºi pe
la ce uºi trebuia sã mai batã ca sã-ºi vadã crescând copilul lui de suflet: „Sud”,
revista pe care a cutezat s-o editeze în anii imediat urmãtori rãscrucii de istorie din
1989...

Timpul
de Mihai Dinu

Priviþi: se scorojeºte cerul
ºi nu mai ninge ca-nainte.
Cuvântul ºi-a sleit misterul
ºi s-a ascuns printre cuvinte.

Un timp sucit împarte premii
de carnaval fãrã-Nviere,
când, scârþâind, flaºneta vremii
boceºte-a spaimã ºi plãcere.

E scris ca toþi sã-i dãm tributul
destinului cu chip de hidrã.
Voi face astãzi începutul:
mã scurg eu însumi prin clepsidrã.

1872-2012
Bolintineanu - 140 de ani

Provincia, localismul, periferia preocupã. Situarea acolo, în sensul de a nu fi, de a
nu face, este rãu vãzutã. Mai degrabã cred cã sperie, naºte o teamã ancestralã pornitã
tocmai din postura noastrã de periferici, în afara unei presupuse mari ISTORII. A
românilor. Frica de a fi ignoraþi. Aºa am ajuns a spune, noi, cã ar fi ISTORII mari ºi
istorii mici, PUBLICAÞII centrale ºi publicaþii locale, TEME naþionale ºi teme „înguste”,
etc. Gândind, în fapt, conºtient de cele mai multe ori, la CALITATEA acestora mai
mult decât la o subiectivã poziþionare geograficã. Adicã „Parisu-i fruncea” – Centrul,
cã de aia-i în centru, este programat genetic a fi mai presus decât mahalaua. De aici
pânã la a deveni peiorativi, termeni precum mahalaua de mai înainte, provincia sau
„de la þarã”, nu mai fu decât un pas. Pe care l-am fãcut iute, hãt de mult, în trecut, pe
când Domnul dãdea, Domnul lua, Domnul fãcea, pe când toþi boierii þãrii îºi fãcurã
case-n Capitalã. Lângã haznaua domneascã...

Mai este oare cineva sã nu fi auzit o þoapã administrativã reproºându-i cutãrui act
faptul cã este fãcut în provincie? Adicã, mai altfel decât la Capitalã, nu mai rãu sau,
fereascã Domnul, greºit. Aºadar este destul de clar, dacã eºti de „la þarã” eºti obligatoriu
puþin bãtut în cap, mutarea spre Centru ducând, de asemenea obligatoriu, la o vindecare
miraculoasã.

S-ar pãrea cã lucrurile stau la fel ºi în Culturã. Personal, am întâlnit reproºuri sau,
mai bine zis puneri la punct, cã m-aº ocupa de Istoria micã, spre deosebire de
interlocutorul meu pe care-l preocupa, desigur, cea Mare. N-am catadicsit a-i rãspunde,
aºa cum nu doresc sã comentez nici acum. „Analizatorul” Istoriei celei Mari fãcea
parte dintre cei ce considerã (considerându-se, implicit, pe sine), argumentat
bineînþeles, România drept Centrul de Gravitaþie al Lumii, Începutul ºi Sfârºitul,
Grãdina Maicii Domnului. ªi nu metaforic, nici ca pur simþãmânt omenesc. Cultural,
istoric ºi ca forþã a devenirii. Noi, românii. Adicã ºi eu, vreau, nu vreau. Or eu refuz sã
mã alãtur acestei judecãþi. Pentru cã nu-mi doresc sã fiu „central”, nu-mi place, nu mã
suport a fi nimicul din mulþime. ªi mai sunt conºtient cã orice fel de criterii aplicând,
de sunt obiective în cât de micã parte, noi, ca români, suntem mãrunþi, pierzând în
comparaþie chiar ºi cu atât de „detestaþii” noºtri vecini: bulgari, sârbi, unguri sau ruºi.

Suntem mici, domnilor. Mitici!..., ar spune Caragiale.

(continuare în pag. 2)

Mihai Dinu
Un alt Bolintineanu

Vasile Grigorescu
Bolintineanu nu este Rodea Tâlhãria de la Via Bumbãcarului

(1939-2012)
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Acum, în luna august a anului de graþie 2012 el nu mai poate fi vãzut în autobuzul
„Bolintin - Giurgiu”, cum se-ntâmpla pânã mai deunãzi, din simplul motiv cã
Dumnezeu a vrut ca el sã se îmbarce pe un alt autobuz, fãrã întoarcere, al eternitãþii...

Mã gândesc la „Autobuzul de Giurgiu” pentru cã aºa se chema o carte (o nuvelã de
fapt) pe care Constantin Carbarãu urma s-o trimitã la tipar în ultimii lui ani de viaþã ºi
pe care n-a mai reuºit s-o termine, în ciuda insistenþelor mele ºi ale d-nei Raluca Tudor,
tehnoredactoarea care proiectase ºi coperta acelei viitoare cãrþi.

A publicat în „Sud” un fragment, dupã ce mi-l dãduse sã-1 citesc în manuscris (ca
sã aibã, chipurile, o confirmare a valorii literare a textului) ºi eu, ca ºi alþi cititori 1-am
gãsit nu numai savuros prin capacitatea observaþiei, ci ºi destul de original, cu virtuþi
literare incontestabile ºi care probau în persoana autorului (pânã atunci numai semnatar
al unor traduceri cu totul remarcabile) o panã inspiratã, un scriitor de resurse literare
promiþãtoare. Dar... n-a fost sã fie. Descurajat, pesemne, între  altele ºi de faptul cã-i
fusese respins dosarul de primire în Uniunea Scriitorilor, acest coleg ºi prieten al meu
a abandonat proiectul ºi nuvela lui n-a mai fost terminatã – o pierdere, desigur, nu
numai pentru literatura sudului, ci ºi pentru literatura românã contemporanã în general.

De fondatorul revistei „Sud” mã leagã zeci ºi zeci de amintiri, fiindcã în ultimii
zece ani de viaþã am petrecut multe ceasuri împreunã la Bolintin, la Bucureºti, la
Câmpina (la  reuniunile anuale ale APLER-ului), 1a Focºani sau în alte locuri în care
eram invitaþi sã participãm împreunã la fel de fel de manifestãri literare, unde ne
întâlneam cu scriitori din toatã þara. Cândva, când voi avea rãgaz, poate am sã scriu
mai pe larg despre asta. Pretutindeni Constantin Carbarãu era primit cu plãcere, ca un
prieten. ªi era tratat ca atare. Când se întâmpla sã merg de unul singur la câte o
manifestare culturalã din provincie, eram numaidecât întrebat: „Da’ Carbarãu unde
este? Unde l-ai lãsat?”. Spun asta spre a se vedea cât de iubit era acest prieten al meu
în toate cercurile literaþilor ºi publiciºtilor.

Pot afirma cã la ora actualã sunt posesorul unei adevãrate tolbe de amintiri ºi de
fotografii cu fondatorul revistei „Sud” (poate cândva le voi aduna într-o carte, aºa
cum am fãcut ºi cu cele despre Vasile Blendea). Sunt amintiri de tot felul. ªi nu numai
din Bucureºti ºi de la Bolintin (unde el organiza anual festivitãþile legate de
„Concursul Dimitrie Bolintineanu”; în treacãt fie spus, în ultimii ani, aveam amândoi
mândria de a fi contribuit la „lansarea la apã”, prin acest concurs a unor scriitori care
ulterior au confirmat încrederea juriului format din Teodor Vârgolici, Liviu Ioan Stoiciu,
Horia Gârbea, C. Stãnescu,

, 
C-tin Carbarãu ºi subsemnatul.

Festivalul ºi concursul „Dimitrie Bolintineanu” (desfãºurat într-o singurã zi ºi
care culmina cu decernarea unor premii ºi cu o întâlnire la un restaurant din Bolintin)
devenise o adevãratã sãrbãtoare la care participau invitaþi din toatã þara. Acolo se
lansau ºi cãrþi, se legau prietenii noi, se „croiau” planuri de viitoare colaborãri literare.
În totul concursul reprezintã ºi el un episod luminos din istoria culturalã a Bolintinului
de azi. Sã sperãm cã ºi tradiþia organizãrii lui va fi reluatã, fiindcã, trebuie sã
recunoaºtem, atât concursul în sine cât ºi revista „Sud” au fãcut cunoscutã în toatã
þara aceastã localitate ilfoveanã - loc de energii culturale nebãnuite ºi - poate - fãrã
termen de comparaþie în toatã þara. De la Fãnuº Neagu ºi pânã la cel mai tânãr debutant,
de la Petre Ghelmez sau Paul Everac ºi pânã la scriitorii de ultimã generaþie Bolintinul
a fost (ºi nãdãjduiesc sã rãmânã ºi în viitor!) un fel de capitalã a poeziei, prozei ºi
criticii literare - fie ºi numai pentru o zi în fiecare toamnã.

Despre prietenul ºi fostul meu coleg de gazetãrie Constantin Carbarãu aº putea
scrie pagini întregi. Despre ziaristul, împãtimitul iubitor al Africii ºi Asiei, dar ºi al
þinutului dintre Sabar ºi Borcea dealtfel despre C. Carbarãu am scris cu plãcere ºi într-o
carte de portrete): cum conversam la telefon aproape în fiecare dimineaþã, cum ne
întâlneam, cum stabileam împreunã sumarele revistei, cum alcãtuiam strategiile de
viitor, cum alegeam ºi contactam colaboratorii. Colaboratori care scriau la noi cu
plãcere, fiindcã ºi noi ºtiam sã-i convingem sã scrie, sã colaboreze, sã ne fie alãturi. În
bunã parte reuºitele (revista ºi suplimentele ei editate de-a lungul anilor), se datorau
lui, fiindcã, trebuie s-o recunosc! Constantin Carbarãu avea o anume charismã, era
ziarist cu vocaþia în sânge, cum se zice, se fãcea agreabil, partenerilor de dialog din
prima clipã...

Numai eu ºtiu, însã, câte eforturi fãcea – mai ales în ultimii ani - sã þinã revista „în
picioare”: bãtea zile întregi pe la uºile primãriei bolintinene în speranþa sponsorizãrii
(ºi o obþinea), negocia cu tipografiile angaja colaborãri de la mari personalitãþi ºi se
afla într-un continuu du-te vino între Bucureºti ºi Bolintin, uneori, de dragul revistei
neacordând atenþia cuvenitã nici mãcar propriei familii. Etc. etc. Micile lui bucurii, în
Bucureºti sau în deplasãrile noastre prin þarã le trãia atunci când auzea vorbindu-se
bine ºi frumos despre „Sud”, despre colaboratorii ºi articolele de acolo - texte în care
punea ºi el o mare parte de  suflet ºi de entuziasm...

Nu pot uita cât de mult s-a bucurat când, la apariþia penultimului volum din
Dicþionarul general al literaturii române, editat de Academie (ºi în care eu semnam
un articol despre revista „Sud”) a vãzut cã eforturile lui de aproape cincisprezece ani
sunt, pe bunã dreptate, recunoscute ºi într-o lucrare de sintezã atât de importantã.

Pe de altã parte nu pot uita nici tristeþea pe care i-o citeam în priviri, în ultimii ani,
când, dupã apariþia unui numãr mergeam sã  stãm de vorbã la câte o terasã ºi-mi
mãrturisea: „ Am obosit, Florentine, ºi-mi pare rãu cã pe bãiatul meu, pe Dan nu-l
intereseazã sã ducã mai departe munca la revistã. Mã tem cã dupã ce nu voi mai fi eu
o sã se aleagã praful de „Sud”...”

Iatã cã azi, la mai puþin de un an de când prietenul ºi colegul meu de redacþie a
luat, ca sã zic aºa, nu autobuzul de Giurgiu, ci pe cel spre eternitate, un grup de
intelectuali inimoºi din Bolintin purced la realizarea noi serii a revistei care a fost
recunoscutã, pe drept, ca un brend al Bolintinului cultural (ºi nu numai cultural).

Salut din toatã inima iniþiativa lor cu speranþa cã aceastã nouã serie va fi cel puþin
la nivelul celei precedente.

Aºadar, noilor redactori le urez mult succes în continuarea preþiosului demers
început acum cincisprezece ani, de înaintaºul lor!

     In memoriam Constantin Carbarãu
„Autobuzul de Giurgiu” n-a mai plecat...

Imensa majoritate se simte inconfortabilã în aceastã posturã, ce ar trebui asumatã,
îmbogãþitã ºi folositã ca punct de plecare, de start. Asta dacã am accepta cã Centrul dã
calitatea în Istorie sau Culturã ºi foloseºte drept mijloc de referinþã. Provincia, localul
românesc, pot susþine, fãrã teamã, orice fel de comparaþie cu orice Franþã sau Germanie,
asumându-ºi originalitatea ºi trãirile. La noi se moare ca niciunde!

Tema localismului preocupã, suscitã interesul. Am gãsit-o tratatã în Dilema, acum
ceva timp. Tudor Cristea în Litere (an XII, nr. 4, aprilie 2011): ... am fãcut eforturi sã
menþinem spiritul critic întronat de la primul numãr, sã nu facem concesii localismului
pãgubos ori provincialismului, sã rãmânem o revistã deschisã cãtre orizontul literar
naþional. Alina Dora Toma (Oglinda Literarã, an X, nr. 11, martie 2011, p. 6658):
Provincialismul literar funcþioneazã perfect. Pastiºând fals ºi stângaci numele
consacrate, la nivelul fiecãrei mãrunte comunitãþi literare (geograficã sau de altã
naturã) se nasc adesea, în ambele tabere, bisericuþe de impostori. Iar din dangãtul
ruginit, strident ºi disonant al acestor clopote nu rãzbate nici o revelaþie spre cititor,
care ajunge sã se retragã scârbit ºi sã-ºi arunce privirea în altã parte.

Provincia are dezavantaje grãmadã. Scoate la vedere, în întreaga lor goliciune,
nefardate, calitãþile ºi, mai ales, defectele. În Capitalã, ca mediocru într-o mare de
mediocritate, te poþi cu uºurinþã ascunde ori poþi impune mediului tãu descurcãrismul
de care dai dovadã ºi atributele superlative ale unor presupuse aptitudini. Adicã,
nesimþiri. Pânã la urmã, nivelul unei publicaþii este dat de calitatea cititorilor ei.
Aºadar, totul este subiectivism. Cantitatea de discernamânt aplicatã acestui
subiectivism dã, pânã la urmã, o relativã concluzie asupra conþinutului unei reviste de
culturã. Asupra aprecierii de care se bucurã.

Revista Sud prin eforturile fostului ei redactor ºef, Constantin Carbarãu, prea
devreme plecat dintre noi, a reuºit sã se impunã, contruindu-ºi un public fidel ºi
respectuos cu valorile. Acest obicei de a ne face conºtiincios treaba în „lumea noastrã
micã” îl vom continua ºi-l vom accentua, preferând ºi crezând ferm cã este mai bine,
necesar, eficient ºi interesant a vorbi ºi a clarifica aspecte punctuale – locale – decât a
dezbate generalitãþi abstracte ºi cu iz „academic” pentru a impresiona o mânã de
degustãtori. Pentru acestea, provincialul are definiþii: Cai verzi pe pereþi! sau A bate
apa în piuã!

Suntem de acord cu C.L. Cuþitaru când afirmã, despre calitatea unei scrieri cã stã în
prezenþa unor naratori multipli, planuri epice ºi cronologice intercalate, suprapuse
ºi interrelaþionate impecabil (Dilema, X, nr. 441, p. 9), însã îl simt mult mai aproape pe
Schopenhauer spunându-ne cã munca unui scriitor nu este de a relata mari întâmplãri
ci, mai degrabã, de a le face pe cele mici interesante. Din amestecul lor se naºte o
extraordinarã originalitate. Ceea ce se întâmplã este cã subiectele mici formeazã
scheletul celor mari, întreþesându-se unele cu altele, iar minorele suferã sau beneficiazã
de influenþele celor majore. Localul caricaturizeazã Centrul. Subiectele mici vibreazã
mai în acord cu dimensiunile noastre umane, pentru cã, într-un fel, este mai uºor sã
amplifici, datã fiind acoperirea limitatã a câmpului nostru vizual. ªi socotite puterile
noastre.

În definitiv, la picioarele, în jurul, ori într-un colþ abia perceptibil al marii ISTORII
sau chiar fãcând parte din ea asemenea unei plãcuþe dintr-un mozaic, acolo se aflã
micile Istorii. ªi mare fãrã mic imposibil este ºi micul, singur, poate fi. ªi nu ºtiu cu
certitudine dacã ºi care are mai mare influenþã în cealaltã. Este sigur cã cele mari se
dau ca ºtiute, iar pe cele mici ar fi nevoie sã le trãim sau sã ne imaginãm cã le-am trãit.
Aºa fiind, Marile Teme rãmân mai îndepãrtate, mai în spate, colective ºi neapetisante
ºi par – par numai – a fi cele care cel mai mult necesitã a fi povestite. Nu vom urma
acest drum, aparent trebuincios, pentru cã revista Sud simte nevoia de a fi mai apropiatã
temelor locale, care, printr-o tratare exigentã ºi în acelasi timp binevoitoare, pot
contribui la completarea ºi îmbogãþirea ansamblului cultural românesc. Revista Sud
îºi propune sã punã întrebãri încã nepuse, sã dea rãspunsuri ºi, mai presus de orice, sã
fie cititã.

(urmare din pagina 1)
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Membrii ai Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu
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B. Constantin

Revista SUD - un valoros reper cultural

Dumitru Dumitricã

Rar mi-a fost dat sã întâlnesc un om a cãrui fãpturã sã ardã ca
o nestinsã fãclie în numele unui ideal scump inimii sale de când,
de peste un deceniu din iniþiativa sa, la Bolintin Vale s-a înfiinþat
„Fundaþia Dimitrie Bolintineanu”. Am avut prilejul, cu mulþi ani
în urmã, pe când frecventam cursurile intensive la liceul din
Bolintin Vale, sã-l cunosc mai întâi pe pãrintele sãu, distinsul ºi
sufletistul profesor de limba ºi literatura românã, Ion Carbarãu,
al cãrui chip ºi prezenþã aveau sã-mi rãmânã în minte ºi în inimã
ca o luminoasã ºi frumoasã amintire.

Era pe la începuturile drumului meu în lumea literaturii ºi îmi
amintesc cã aici, la o întâlnire literarã în cadrul festivalului-concurs

de muzicã ºi poezie „Viitor de aur þara noastrã are”, aveam sã-l
cunosc pe mult îndrãgitul ºi regretatul poet Virgil Carianopol de
care m-a legat apoi o prietenie deosebitã, pe care o voi pãstra vie
pentru totdeauna. În acea zi am citit ºi eu o poezie dedicatã
Sabarului, râu al copilãriei mele, ºi un reportaj – Drumul Soarelui,
de care domnul profesor, care aduna date despre acele întâlniri
cu gândul de a realiza o monografie a legendarei aºezãri dintre
Argeº ºi Sabar, s-a arãtat foarte entuziasmat. Profesorul Ion
Carbarãu era un om binevoitor, foarte comunicativ, un om altruist,
un dascãl adevãrat, îndrãgit ºi respectat de elevi pentru omenia
sa. Da, un profesor care ºi-a dat fiul la învãþãturã insuflându-i

dragostea pãtimaºã pentru carte, pentru cuvântul scris ºi a
reuºit în crezul sãu. Dumnezeu sã-l aibã în pazã!

Am avut mai apoi onoarea, dar ºi bucuria, ca unul de pe
aceleaºi meleaguri, sã fiu împreunã cu fiul sãu, domnul
Constantin Carbarãu, încã de la zidirea celor douã punþi
(Fundaþia ºi revista Sud ) cãtre cel care a fost ºi a rãmas unul
dintre corifeii literaturii române, poetul de pe legendarele
întinderi ale Vlãsiei, Dimitrie Bolintineanu. Domnul
Contantin Carbarãu, Nea Titi, cum îl numesc, eu fiindcã
domnia sa, cel care a fost pãrintele ºi directorul revistei Sud,
este un om cu suflet deschis, un om cu care puteai vorbi fãrã
acea rigiditate protocolarã, un om cu o inimã mult mai mare
decât trupul. Viaþa, dupã cum ºtie fiecare, ne cãlãuzeºte paºii
pe drumurile soartei în tumultul lumii, ea unind sau
despãrþind, ades împrevizibil, aceste drumuri, neputând totuºi
nãrui legãturile dintre inimile oamenilor în faþa timpului.

L-am reîntâlnit dupã aceea recunoscându-i aceeaºi
impresionantã dârzenie a fiinþei pentru menirea sa. Am stat
un timp de vorbã ºi am resimþit aceeaºi cãldurã sufleteascã
într-un moment în care mi-a mãrturisit cu nostalgie, poate
chiar cu mâhnire, sentimente fireºti care ne încearcã pe fiecare
atunci când pe þãrmurile lãuntrice din noi fluturã pãrelnic
goana hainã a anilor trecuþi, cum este nãpãdit uneori de
stolurile amintirilor ºi gândul efemeritãþii omeneºti. Mi-a
vorbit cu aceeaºi patimã despre Sud, revista inimii sale, care
a devenit, cum spuneam mai sus, de peste 10 ani, menirea
vieþii sale.

– Am mai obosit ºi eu, mãi Dumitricã! Era puþin abãtut,
dar nu resemnat. O, tempora!... Nimeni nu scapã de astfel
de stãri, Nene Titi. I-am spus apoi într-o doarã:

– Nene Titi, poþi fi fericit cã ai un fiu în floarea vieþii, care
poate duce acest frumos ideal al dumitale mai departe. Ajutã-
l, între timp, pentru a continua acest drum! I-am simþit glasul
parcã mai tremurat ºi ochii umezi. Era, cu certitudine, vorba
de acel profund simþãmânt ca suntem trecãtori, totdeodatã
împletit cu crezãmântul cã un fiu urmând idealul pãrintelui
sãu înseamnã zaua – zalele care dau continuitatea veºniciei
noastre în faþa nesfârºirii timpului cel de neînfrânt. ªi parca
i-am simþit în acele clipe acea supremã mângâiere lãuntricã ºi
o luminã tainicã în privire.

– Ai multã dreptate, mãi Dumitricã ºi chiar dacã aceasta
mi-au mai spus-o ºi alþii, eu îþi mulþumesc din suflet pentru
cã mi-ai spus ºi tu...

Fiul sãu, Dan Carbarãu, lucreazã de ani buni în domeniul presei,
dovadã cã aºchia nu sare departe de trunchi, bineînþeles, în sensul
bun al expresiei.

Fost consilier în Ministerul Culturii, domnul Constantin Carbarãu
a avut prilejul sã cunoascã bine, în deplasãrile sale, Africa, acest
„continent negru” cum este denumit, continent ce a dat lumii atâtea
valori. Se pare cã ºi din acest motiv cuvântul Sud i-a cãzut drag ºi
poate ºi de aici titlul revistei cãreia, de altfel, nu i s-ar fi putut da o
denumire mai inspiratã. Dar domnul Carbarãu este ºi un om care
deþine, cum se spune, o panã fermecatã de scriitor, dovedind-o în
nenumãrate rânduri. Cartea sa, De la basm la roman, apãrutã în

2007, ne dezvãluie cu talent imaginea unei lumi fascinante, aceea a
Africii. Da, o carte fascinantã despre o lume fascinantã...

Multe ar fi de spus despre profesorul Ion Carbarãu ºi despre fiul
sãu Constantin Carbarãu... Poate cã, din astrul în care s-a strãmutat
pentru a veghea fãrã timp mirificele întinderi rãsfrânte în undele de
dor ºi poveste ale Argeºului ºi Sabarului, poetul Dimitrie Bolintineanu
poate privi împãcat ca existã asemenea fii aici, pe plaiurile sale natale,
care atât de potrivit se pot încadra în crezul sãu rostit în versul Viitor
de aur þara noastrã are...

Dumnezeu sã te aibã în pazã, Nene Titi!...

O viaþã arzând în numele unui frumos ideal

În ultima sãptãmânã din luna martie a.c., în casa pãrinteascã
din Bolintin Vale, a încetat din viaþã Constantin Carbarãu, filosof,
jurnalist de talent ºi scriitor, activist cultural valoros la nivel local
ºi naþional. Absolvent al facultãþii de filosofie a lucrat din tinereþe
în presã, fiindu-i apreciate talentul ºi curajul civic, apoi la
Ministerul Culturii, devenind un promotor remarcabil al relaþiilor
culturale ºi al valorilor româneºti în spaþiul afro-asiatic un fin
cunoscãtor al culturii ºi civilizaþiei acestor popoare, mãrturie fiind
cele douã cãrþi publicate despre literatura Africii negre.

În ultimii 15 ani, numele lui C. Carbarãu a fost profund
ataºat unor preocupãri cu adevãrat deosebite, vizând o mai bunã
cunoaºtere ºi rãspândire a operei lui Dimitrie Bolintineanu –
poetul genial ºi democrat-revoluþionar nãscut la Bolintin, unde
îºi aflã, de 140 de ani ºi locul de veci. În anul 1996, împreunã cu
un grup de intelectuali din generaþii diferite, s-au pus bazele
Fundaþiei purtând numele autorului Florilor Bosforului, sub egida
cãreia se va edita revista de culturã Sud, primul redactor ºef
devenind bolintineanul, însufleþit de un puternic patriotism local,
C. Carbarãu. Pânã în aprilie 2011, Sud s-a aflat în atenþia lumii
literare ºi a cititorilor prin þinuta sa elevatã ºi accesibilã totodatã,
tematica interesantã, graþie unei echipe valoroase ºi constante de
colaboratori, academicieni, scriitori de renume, poeþi ºi critici
literari recunoscuþi, editorialiºti, oameni de artã, istorici, educatori,
etc., inclusiv „sudiºti”, al cãror ataºament faþã de revistã ºi
redactorul ºef a devenit emblematic.

Revista a organizat, anual, concursul de creaþie literarã
consacrat operei lui D. Bolintineanu, prilej minunat debutului ºi
consacrãrii pentru mulþi participanþi, pe care îi regãsim în Caietele
Sud ºi în volumul omagial la împlinirea a 10 ani de activitate.
Definitorii, prin impactul în conºtiinþa publicã, rãmân activitãþile
iniþiate de Sud ºi redactorul ºef, dedicate cercetãrii istoriei seculare

a Bolintinului, de la prima atestare (1433) pânã la aspecte
locale ale unor evenimente contemporane, cruciale. Rezultatul,
cu adevãrat remarcabil în viaþa spiritualã a urbei, l-a constituit
prima lucrare monograficã, Bolintinul, bolintinenii,

Bolintineanu, coordonator C. Carbarãu, realizatã prin contribuþia
meritorie a unui grup de autori din spaþiul sudic, cu ocazia aniversãrii
a 570 de ani de la atestarea documentarã.

Apariþia regulatã ºi îndelungatã a unei reviste de culturã în orãºelul
Bolintin Vale, în ciuda vicisitudinilor multiple, menþinerea unui nivel,
unanim recunoscut, ca ridicat ºi necompromisoriu, a produs multora
o uimire autenticã, nu însã celor apropiaþi ºi implicaþi de la începuturi
în fenomen. Meritul incontestabil al acestei performanþe revine lui C.
Carbarãu, care, prin argumente, pasiune ºi inteligenþã a reuºit sã se
facã înþeles ºi sã convingã asupra rostului, dorinþei ºi capacitãþii sale
de a realiza ceva durabil pentru comunitate, precum gloriosul sãu
înaintaº bolintinean, astfel cã sprijinul diriguitorilor urbei, necesar ºi
permanent, a fost decisiv. Cu aceeaºi grijã a fost formatã în timp
echipa de colaboratori, elite confirmate, dornice ºi capabile sã-ºi
plieze contributiile pe exigenþe ºi pe cititor, uºa rãmânând deschisã
pentru oricine propunea creaþii sau puncte de vedere valoroase.

Am admirat, de-a lungul a cincisprezece ani de colaborare,
convingerea redactorului ºef asupra faptului cã viitorul va vorbi cu
mândrie despre revista Sud, precum se întâmplã cu gazeta Poporul
Suveran, editatã, timp de trei luni, în furtunosul an 1848, de cãtre
familia Bolintineanu, tenacitatea, capacitatea de efort ºi mobilizare, a
sa ºi a colaboratorilor, pentru ca revista sã aparã în cele mai bune
condiþii ºi la timp.

Profesionist desãvârºit, cu o iubire sincerã faþã de urbea natalã,
oamenii ºi valorile ei, onest ºi neinvidios, ironic în mediul mediocritãþii
ºi mai puþin prudent faþã de sine, Constantin Carbarãu înscrie o
paginã referenþialã în istoria Bolintinului, unde s-a nãscut în urmã cu
73 de ani ºi îºi doarme somnul de veci, alãturi de pãrinþi ºi soþie,
peste drum de marele sãu mentor, poetul naþional Dimitrie
Bolintineanu.

Salut ºi urez viaþã lungã revistei Sud.

Constantin CARBARÃU
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ÎNGERUL LOCURILOR IUBIRII

Avu legendã, nu Istorie,
fuse adevãrat ºi nu de tot,
n-a putut sã moarã, n-a putut
fi fum în adierea vântului!

Unde iubirea a trãit
ar putea sã nu se mai simtã zborul
cuvântului sãu prin aer,
jelaniei sale-n tãcere?

N-am ºtiinþã cine îl scrijeleºte
însã-n vãzduh se poate citi.Uitaþi-vã bine:
Când ajunge
aproape de sol, se opreºte;
nu atinge pãmântul: cheamã,
Pare chemând.
Se pare.

CICATRICEA

Fiecãrui om ar trebui sã-i vorbim într-o
limbã anume,
fiecãrui prieten ar trebui sã-i vorbim cu o voce anume
pentru ca sã ne poatã-nþelege,
însã limba personalã îºi este într-atât de fidelã,
de incomunicabilã
încât vorbele-s ca sicriele
ducând numai din om în om
structura lor agonizantã,
permanenta tãcere,
horcãitul,
precum acea dimineaþã
în care aºezându-mã-n autobuz
vãzui lângã mine o bãtrânã monedã romanã,
o efigie
o piatrã de mormânt
ce vorbea mestecând cuvintele:
era o þãrancã deja îmbibatã
de vicisitudinea nopþii pe dibuite
ºi de la viaþã pe orbecãite,
ce mã privea cu un fir de doliu-n pupile
ce-ar fi dorit a mã primi,
ºi eu nu ºtiui ce-i rãspunde,
ºi eu tãceam lângã ea
pentru cã propria-mi limbã mi-e inventatã,
literarã ºi emfaticã,
ºi cum nu-mi serveºte comunicãrii
cu un lucrãtor sau cu un copil,
ºi cum nu mã poate absolvi de pãcate,
adeseori sunt nevoit a o ascunde
precum se ascund banii din portofel,
adesea trebuie sã tac,
cum am fãcut atunci,
simþind acut
incomunicarea
precum un fâlfâit de liliac
cu lovitura sa de otreapã,
ºi cu scârba rãsfiratã pe chip
unde gura ce tace se preface-n stigmat.

CÂNTEC CE ÎNCEARCÃ SÃ ARATE
CÃ ÎNDRÃGOSTIÞII NU AR TREBUI
SÃ SE ASEMENE PREA MULT

Pentru a mã convinge
îmi amintesc cã zise:
deja nu ne mai putem iubi,
amândoi vrem la fel.

Text ºi traducere din limba spaniolã (castilianã)
Vasile GRIGORESCU

(1910-1992)
Luis Rosales

Campus universitar
ce fuse-n ochii tãi vãzut,
ºi tu va sã vezi încã de Dumnezeu vrea
în alþi ochi, º-apoi

toþi simþi-vor zãrindu-l
o iubire crescândã
suindu-le-nspre buze
ºi te vor iubi fãrã ºtiinþã;

Fãrã s-o ºtie te vor iubi
pentru cã este pe-aci un înger orbit
împãrþind ce încã mai este
din a noastrã iubire în vânt.

NANI...

Dormi-mi copile,
floare a inimii,
luceafãr de grijã,
luminã umblândã.

De umbre lungesc
deasupra copacilor,
dupã trunchi fiecare
luptã un înger.

De stele coboarã
ca sã te vadã,
dupã stea fiecare
umblã un înger.

De neaua s-aºterne
peste-a ta carne,
dupã fulg fiecare
scânceºte un înger.

De-ajunge chiar marea
sã te sãrute,
dupã val fiecare
scânteie un înger.
Sã aibã somnul în ochii tãi
spaþiu s-adaste?
Dormi nou nãscute
pâine din carnea-mi,
luceafãr de grijã,
luminã umblândã,
dormi, cã ºi vânt-o sã tacã..,
zi-i ca sã tacã.

CÂNTIC CE NICIODATÃ
PUNE PICIORUL PE JOS

Neaua vorbeºte.
Azi
a înnebunit:
Se pare
cã bate cu pumnii
din poartã-n poartã.
Vine, se duce.

CÃLUGÃRENI – 1595
În stilul Bolintineanului...

Vântul sunã aspru, prin mlaºtini, lichenii,
Neajlovu-ºi târãºte mohorâta lamã –
Zei privesc tainic azi Cãlugãrenii
Din Olimp pândind a-ncleºtãrii vamã.

Ceru-ºi lasã-n dealuri mohorâta frunte,
De un veac þinutul parcã este mort –
Voievodu-nfruntã gândurile crunte:
Parcã întreg neamul este-n al lui cort.

Ochii lui de vultur scapãrã departe,
Peste sfânta glie cu rodiri mãnoase...
Simte urcând viaþa rãzbãtând din moarte,
Din pãmântul þãrii înþesat cu oase...

De atâtea nopþi n-a putut sã doarmã.
O poruncã vie rãzbãtând din lut
În auz îi poartã a izbândei larmã
Ce pecetluieºte falnicul trecut.

De la Glad ºi Mircea, la ªtefan ºi Vlad
Anii îºi mânarã plumburia turmã –
Rãscruci de furtunã în fãpturã-i cad,
Timpul n-a putut ºterge a lor urmã...

Greu cerea balanþa, jertfã ºi durere:
Lupta nemiloasã cu soarta hapsânã,
Dar prin legãmânt el simþea putere
Urcând în oºtire din maica þãrânã.

ªtia cã-or sã cadã mame ºi copii
Rãpuºi fãrã milã de al morþii bici.
Ei vor fi seminþe pentru veºnicii
Însã neînfrânþi vom rãmâne-aici...

ªi visã prin veacuri soarta cum se schimbã
ªtiind sã plãteascã pentru ea cu sânge:
Cãci nu piere-un neam de aceeaºi limbã
ªi din tatã-n fiu viaþa nu se frânge.

Sângerii coroane cãpãta pãdurea,
Ca inima lui bat ale ei scuturi –
Vom sculpta-n izbândã soarta cu securea,
Fulger vestitor altor începuturi...

ªi când oastea sa se lupta din greu
Ca un fulger, el, prins în legãmânt,
Înclinã izbânda cu un braþ de Zeu –
Chiar murind, Mihai a rãmas ne-nfrânt.

IMNUL NESFÂRªIT AL IERBII...

Lunca ºi-a deschis aharul,
Vine-o aha o primãvarã
Spre nemãrginiri Sabarul,
Doru-mi poartã-a câta oarã..?

...Când te-ajung doruri haine
ªi-acel timp þi-l aminteºti,
Sã-ntrebi iarba despre mine
Pe oriunde rãtãceºti...

ªi ascultã-i imnul sfânt
Pe sub zare, în câmpie.
Când îºi reazimã de vânt
Firul ei din veºnicie...

Sub albastrele genuni,
Dupã arºiþe ºi ger
Glasul blânzilor strãbuni
Ea, îl saltã cãtre cer...

d-nului Constantin Carbarãu, cu prietenie,
3 martie 2009, lângã malul Sabarului.

AVE BOLINTIN!...

Chemat de amintiri, ades spre tine vin
Cãci dorului mi-ai pus mereu câte-o adendã –
În lume porþi cu falã un nume: Bolintin,
Pãzit de douã râuri de cântec ºi legendã...

Timpul prin veºnicii îºi mânã tainic carul
Când ºesuri însorite îþi ºoptesc aleanul –
Cerul rãsfrânt în unde îl va picta Sabarul,
Pe sânul tãu blazon, e-n veci Bolintineanu...

ªi pavãzã ºi leagãn prin veºnicii rãmâi
Sub firul de luminã cu fiii tãi prin veac –
Prin tine îºi zidesc speranþele dintâi
Cãci vatra ta strãveche e-al dorurilor leac...

Cu primãveri albastre care din vreme vin,
Cu fluturii prin zãri urzindu-ºi menuetul,
Azi cupa-aniversãrii cu inimã þi-o-nchin,
Sã urci spre „viitor” cum a prezis poetul!...
Ave bãtrâne ºi veºnic tânãr Bolintin!...

Bolintinului la 579 de ani.
Martie 2012.

Dumitru Dumitricã

Luis Rosales Camacho, pe numele întreg, se nãºtea pe
31 mai 1910 în sânul unei familii de o ferventã credinþã
catolicã în atât de frumosul oraº andaluz Granada.

Autor profund, care oscileazã între aºa numitele generaþii
´´27 ºi ́ ´36 ale literelor spaniole, creaþiei sale poetice nu i-a
fost dat pânã acum sã se bucure de difuzarea ce-i corespundea
indubitabilei ei calitãþi. Fiind considerat un poet al
cotidianului, acest umanist militant deþine o operã înnoitoare
ºi liberã, de profundã inspiraþie intimistã, în care detaliul de
rutinã ºi aparent insignifiant se acoperã de un bogat veºmânt
afectiv.

Martor al dramaticelor viziuni ale unui rãzboi civil ale
cãrui consecinþe aveau sã-l însoþeascã mereu, poezia
protagonistului nostru se reconstituie într-o onestã
autobiografie sentimentalã în care convieþuiesc iubirea ºi
nostalgia, disperarea ºi blândeþea, amiciþia, ironia,
simplitatea simþãmintelor pure. . . În esenþã, tot ceea ce
alcãtuieºte el contenido del corazon.

Vorbind despre Luis Rosales ne este imposibil sã-l
desprindem de Federico Garcia Lorca, de cultul formei ºi de
atitudinea de profund compromis cu vremea sa. În poemele
sale recunoaºtem aceastã intimã simþire atât de marcat
andaluzã aflatã în dialog deschis cu alte accente de caracter
universal. Luis Rosales este, aºadar, unul dintre marii
scriitori contemporani, un autor copleºitor care tulburã
apele veacului sãu pentru a-ºi emoþiona lectorii cu un cuvânt
pãtrunzãtor, plin de autenticitate ºi frumuseþe, uºor de
perceput.
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Era în primãvarã...
Oare de ce suntem atât de rãi ºi indiferenþi, încât nu ne mai

putem recunoaºte propriile noastre fãpturi? Ce enigmatice ºi de
nepãtruns stari ne stapânesc lãuntric, dând naºtere în noi unor
meschine simþiri ºi impulsuri, dorinþe barbare, stârnite de un
orgoliu inuman?

Era în primãvarã...
Dorul îndelungat dupã reînvierea naturii, visul fascinant,

avântat ca un navalnic torent spre a ma cufunda în povestea atât
de vie, de realã a primãverii, fiorul fascinant al poeziei, poate, ori
alt simþãmânt de nepãtruns, mi-au condus în neºtire paºii spre
gradina casei.

Câmpul îmbracase primul sau veºmânt de un verde crud, în
timp ce zãrile îºi redeschiseserã porþile lor fãrã gratii, lasând sã
nãvãleascã acea atât de mult aºteptatã invazie de albastru ºi
luminã, inundatã de vis, de extaz ºi de viaþã.

De lângã mine, alungându-mi neaºteptat gândurile rãvãºite
de o astfel de stare, a sãrit un iepure. Era mare ºi dupã culoarea
vineþie-roºcatã pãrea sã fi fost bãtrân. S-a rãsucit o clipã ca un
arc ºi a pornit-o ca fulgerul cãtre largul câmpiei.

La rãzor, s-a încurcat în plasa de sârma a gardului care i-a
barat drumul spre libertate... Se retrãsese ºi el, împreuna cu alte
vieþuitoare ale câmpului, prin grãdinile oamenilor de la marginea
satului, unde se puteau hrãni cu diferite plante ºi rãdãcini rãmase
încã de sub vama pustie a iernii...

Era în primãvarã...
De ce oare suntem atât de cruzi în unele momente ale vieþii?

Ce fiarã sãlbaticã ascunsã în noi reînvie instincte ce ne mutileazã
sufletul? Ce aveam cu acea vietate atât de nevinovatã, care aºtepta,
ca ºi noi, oamenii, sã intre cu existenþa ei atât de gingaºã ºi
prigonitã în zodia de paradis a primãverii? Cum poate omul sã
treacã atât de neaºteptat ºi de nesimþitor dintr-o stare de vis, de
dorinþi nemãrginite ºi poezie, la cea stare de cruzime sãlbaticã?

Era în primãvarã...
Când oare ne vom tãmãdui noi, oamenii, de boli blestemate

care de veacuri ne tot supun ºi ne înrobesc?
L-am prins în braþe asemeni uliului cel hapsân care-ºi înhaþã

prada. A fost un instinct întunecat care a ales rãul în locul binelui
în acele clipe. Nici o clipã însa nu am avut gândul sã-i fac vreun
rãu sau poate aºa gândim apoi, pentru a ne dezvinovãþi dupã ce
sãvârºim nelegiuirea.

Aveam doar meschinul simþãmânt al omului care prinde o
pasãre rarã, frumoasã ori altceva pe care nu-l poate poseda orgoliul
lui câinos.

Inima îi bãtea cu repeziciune, fãcându-mã sa percep infernul
ºi groaza care se stârniserã înlãuntrul fiinþei sale fragile.

Era în primãvarã...
Cât de uºor, cât de dezolanþi putem deveni uneori, lipsiþi de

suflet. Libertatea lui, viaþa aceea atât de hãrþuitã, se afla în mâinile
mele ºi i-o puteam cruþa, dar iatã cum rostesc acest cuvânt cruþa,
când, de fapt, cine îmi dã mie dreptul, doar cã sunt om, sã stãpânesc
viaþa altei fãpturi? ªi totuºi nu am fãcut-o. De ce n-am fãcut-o?
ªi cât loc existã, Doamne, pe acest pãmânt, sub soarele care
numai el poate fi dãtãtor de viaþã, egal în lumina tuturor.

Am plecat cu el spre casã. Tot timpul mã privea cu acei ochi
mari speriaþi, plini de groazã fãrã de margini, împlorându-mã
parcã, cu acea disperare pe care numai un criminal fãrã simþire ºi
milã nu o poate înþelege. Nici forþã de a se zbate nu mai avea. Era
probabil înfrânt de groaznica fricã ce-i pãtrunsese pânã în mãduva
oaselor de spectrul negru al morþii.

Nici o clipã nu mi-a trecut prin gând sã-i iau viaþa. Dar de ce
nu i-am lãsat-o liberã aºa cum mai fãcusem pânã atunci cu
nenumãrate vietãþi?

Blestemat simþãmânt, întunecat orgoliu de fãþãrnicie, de
mândrie poate, de oribila curiozitate care atât de mult rãu poate
dezlãnþui.

Era în primãvarã...
Suntem totuºi rãi, neîndurãtori, lipsiþi de suflet adeseori...
De cum m-au vãzut ai mei au exclamat într-un glas ca la o

poruncã meschinã: „Taie-l, ia cuþitul ºi taie-l!”
La auzul acestui îndemn respingãtor parcã m-am lovit în

mersul meu de o stâncã nevãzutã, parcã asupra mea cãzuse deodatã
o grea povarã, povara unei învinuiri care mã copleºea. Nu mã
aºteptam la o astfel de reacþie asprã din partea lor. Speram, în
viziunea mea de atunci neºtiutoare desigur, de copil care încã nu
dãduse piept cu durerile vieþii pentru a putea înþelege ce-i rãu ºi
bine, ce-i milã ºi dreptate, sã-l þin prin ograda noastrã, sã-l cresc,
sã-mi aparþinã totuºi...

Ce gând meschin!
Nu ºtiu ce înþeleg vietãþile cu grai sau fãrã de grai din vorbirea

oamenilor, dar când ei, strânºi roatã în jurul meu, ca niste cãlãi au

Dumitru Dumitricã
Fragment din romanul Adio copilãrie!...

(în curs de apariþie)

IEPURELE

rostit cu sãlbãticie acea exclamaþie, l-am simþit deodatã parcã mai
greu pe braþele mele. Trupul lui cu blanã mângâietoare s-a aºternut
molatec pe mâinile mele, iar ochii aceia curaþi, nevinovaþi ºi adânci
încât pareau niºte fântâni ale infinitului, care, ca pe o pedeapsã
neîndurãtoare, meritatã ºi nicicând definitiv ispãºitã, au rãmas
privind fix, nemiºcaþi în privirile mele de cãlãu crud. Murise. Nu
ºtiu cum de am avut puterea totuºi sã-l mai þin în braþe.

Mã ancorase o stare de hipnozã parcã, de sub forþa cãreia nu
puteam sã ma desprind.

Era în primãvarã...
Am regretat cu toþii, trezindu-ne parcã în faþa unei apãsãtoare

greºeli de neiertat. Dar era prea târziu... Dar oare este de ajuns
aceastã oribilã scuzã, fãþãrnicie mai bine zis? Cât putem deveni
de laºi, cât rãu ireparabil putem face noi oamenii, care ne
considerãm fiinþele cele mai inteligente ale planetei! Nu-mi
amintesc decât niºte vagi învinuiri din partea lor, care parca voiau
astfel sã se elibereze de tot rãul aruncându-l asupra mea, care,
potrivit spuselor lor, nu am fost în stare sã tai un iepure...

Fãrã sã-i aud bine ºi fãrã sã-l las jos din braþe, stãpânit de
acea stare de neiertãtoare crimã, am pornit-o înapoi spre grãdinã.
De data aceasta într-o cãlãtorie pe care el n-o mai ºtia. Cãlãtorea
acum dincolo de vãmile deºarte ale nefiinþei.

Totul se petrecuse cu repeziciune, ca scena unei mascarade
de teatru, diabolic puse la punct, sfârºitul bietului iepure fiind
grabnic, neaºteptat, într-o albastrã fereastrã a acelei primaveri,
care avea sã fie ultima din viaþa lui nevinovatã, curatã ca un
poem, pe care nicicând noi oamenii nu-l vom putea egala prin
puritatea sufletului cu existenþa noastrã atât de agresivã.

Da, într-o fereastrã de paradis a primãverii când oricãrei
fãpturi îi este atât de scumpã viaþa.

În locul în care l-am prins, unind absurd vama înºelãtoare a
vieþii lui cu hãul sumbru al morþii, i-am sãpat o groapã ºi l-am
aºezat acolo cu amarele lacrimi ale remuºcãrii. Prea târziu însã...
Pãmântul reavãn al primãverii era tot atât de cald ca ºi trupul lui
din care viaþa trãdãtoare se furiºase fãrã cruþare. Curând el a
devenit un tot cu lutul ºi veºnicia.

Era în primãvarã...
De-am putea fi mai buni, de ne-am putea privi deschis în

adâncul fapturii în unele momente ale vieþii, de ne-am putea
înfrânge adevãraþii duºmani care pândesc în noi, am face cu
adevarat un poem din viaþa nostrã ºi nu ar rãmâne totul o fãþãrnicie
meschinã, mascatã de lumini false, pretinse drept binefãcãtoare,
dar crude ºi atât de înºelãtoare pentru vietãþile ce-ºi duc viaþa în
preajma noastrã. De-am putea...

Era în primãvarã...
Am povestit unui prieten trista întâmplare cu acea simþire

deschisã a celui care destãinuind îºi mai despovãreazã inima...
ªtiþi ce mi-a rãspuns la sfârºit: „Þi-a murit iepurele în braþe...?
Bãã, de nimic ai fost..!”

Ce aº mai putea spune? Este jalnic sã descoperi cã existã ºi
un astfel de chip dezolant al omului!

IntIntIntIntInterererererviu cu pictviu cu pictviu cu pictviu cu pictviu cu pictorororororululululul
Radu Costinescu - UN BOLINTINEANU

Pe domnul Radu Costinescu numai întâmplarea a fãcut sã
ajungem a-l cunoaºte. Însã acel gen de întâmplare care nu se
poate petrece oriºicui, ci numai celor pregãtiþi sã recunoascã
norocul când li se pune în cale. Cãutatã...

Aveam ºtiinþã cã undeva, prin 1969, un anume Petre
Costinescu a venit cu o serie de noi ºi cuprinzãtoare informaþii
privitoare la neamul din care provenea marele nostru consãtean
Dimitrie Bolintineanu, informaþii pe care, asimilându-le, am
gândit cã puteau proveni numai de la cineva din proximitatea
familiei. Gând rãmas în stadiu de ipotezã deºi i-am dat îndelung
târcoale. Petre Costinescu era, rãmânea o enigmã biograficã.

ªi, într-o bunã zi, aflaþi într-o vizitã de documentare acasã la
un personaj de o calitate cu totul specialã al anturajului nostru
cultural, la Gheorghe Iacob, sculptor, pictor, om de artã, locuitor
al strãzii Boierului din Malu Spart, acesta ne dã vestea cã a avut
coleg de expoziþie cu ceva timp în urmã pe cineva ce se revendica
a fi urmaº al Bolintinenilor. Numai cã numele îi scãpa,
deocamdatã, din amintire. Prin încercãri – Popescu, Vasilescu,
etc, ne spune: Parcã ceva cu C... ªi gata! N-o fi Costinescu, c-
ar fi unul pe care nu ºtiu de unde sã îl iau!?

Aºa începe povestea lui Radu Costinescu, fiul Floricãi
Athanasie Bolintineanu ºi al lui Scarlat Costinescu, a cãrui
ascendenþã în neamul Bolintinenilor, stãpâni ºi ctitori de biserici
la Bolintin ºi nu numai, coboarã hãt departe, cãtre începuturile
Þãrii Româneºti. Am avut plãcerea sã îl cunoaºtem ºi sã ne
întâlnim în mai multe rânduri, ce ar merita povestite de-a fir-a-
pãr, când l-am ascultat vorbindu-ne cu pasiune despre acest
neam ºi despre zilele petrecute în conacul de la Bolintin.

Pictor de vocaþie ºi profesie, locuind pe strada Icoanei din
Bucureºti într-o clãdire de familie, construcþie interbelicã unde

aveam sã-i descoperim ºi creaþiile purtând o aurã nu prea marcatã
de modernism, vibrând în lumina ce pãrea sã se nascã tremurãtoare
din vitralii gotice ºi arcuiri ale romanicului târziu. Ca o genezã a
luminii, transfiguratã. Aici începe discuþia noastrã despre ale
neamului Bolintinenilor ºi despre strãluciri ale unor vremi apuse.
Dialogul are drept pretext partea privitoare la genealogia familiei
Bolintineanu, scrisã de domnul Radu Costinescu ºi inclusã în
volumul al doilea, pe atunci (2011) în curs de apariþie, din
Familiile boiereºti din Moldova ºi Þara Româneascã,
coordonator ºi coautor Mihai Dim. Sturdza.

Vasile Grigorescu (V.G.): – ªtim cã fratele dumneavoastrã,
Petre Costinescu, a fost preocupat de trecutul Bolintinenilor,
publicând chiar. Am aflat cu plãcere cã dumneavoastrã sunteþi
încã ºi mai implicat în descoperirea trecutului neamului, fãcând
ample cercetãri prin arhive ºi posedând bunã parte din documentele
de familie.

Radu Costinescu (R.C.): – În 1983, când am fãcut studiul
ãsta1, acum poate cã sunt publicate (documentele n.r.), atunci nu
erau publicate, le-am gãsit la Arhivele Statului. Tot ce am gãsit
referitor la Grãjdan, la partea de deasupra lui, inclusiv cu Nedelco
postelnic din Mârºa, am gãsit-o la mãnãstirea Stavropoleos (Fond
M-rea Stavropoleos de la Arhivele Naþionale, n.r.). Acolo se
gãsesc informaþiile toate. Am mai cercetat ºi DIR-ul (Documente

Athanasie Bolintineanu, bunicul matern al
lui Radu Costinescu.

(continuare în pag. 19)

Interviu realizat de
Vasile Grigorescu ºi ªtefan Crudu
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Ramona DOBRICÃ,
Liceul „V. Madgearu”,
18 ani, Bolintin

GRÃDINÃ ªI ALTAR

Ai alunecat
Din casã-n uºã, gros, pãcatul te-a rãpus
Pe spinarea ta s-a uns, ca plugul în zale
Rostogol, în grãdina dinapoi te alungã
de dinainte de noi
de dinainte de încifrarea astralului car cu boi.

Aici, lacul îþi rumegã ochii
ºi plante negre, prin vene îþi umblã stafii
Când avalul lor se terminã, tu stai pe mal
Un Adam, aºteptând întoarcerea în mineral
Adulmeci Cuvântul, sec acum
Seva lui s-a scurs,
Atunci când ai decis s-o pui pe ea, stea
în visul tãu ascuns.

Când grãdina ta în cioc duce memoria
Tu, în litere de sol îþi plantezi istoria
În rãsãrit, în mare, în sare tu te-neci
Bezmetic, te-amãgeºti!
Ea nu mai vine
O umbrã pe un soare alb, rãspicat, rãmâne.

Atingi copaci fãrã chip
Trunchiurile, roº, te-au gãsit
Ele nu-þi ºoptesc trecutul
Din golul lor, îþi scoþi acum amurgul
Neclipind, spre cer, în colþuri de retinã o priveºti
Inima, astup-al sãu trup, cu orizontul.

ªtreang îþi e al ei altar,
Un mãr, pe-o creangã, supurând amar
ªi când pãcatul dulce te-a rãpus,
În gât ai douã inimi, într-un singur puls
Bãtãi trecute te salveazã
Înapoi în casã te aduc
Din grãdinã-n vesperal, un infern al inimii ascuns.

Ana-Maria ªTEFAN,
clasa a VII-a,
Bolintin Vale

TERRA...

Într-un trecut mult prea îndepãrtat
Pe când Soarele era-mpãrat
Nouã surori de o nobleþe princiarã,
Dansând statornic, se aliniarã.

ªi vrând sã-ºi arate talentul cel de preþ
Amãgite într-un vis mãreþ
Fiecare, mai micã, mai mare,
Îºi urma dansul în aºteptare.

Terra, în piruete elegante
Între douã uºi legate
Privea spre Soare-ncrezãtoare
Simþind mireasmã ºi ardoare.

Dupã o îndelungã cercetare,
Astralul domn, fãr d-ezitare,
O-ncoronã, cu bune intenþii
Pe Terra, Regina Vieþii.

I-a dãruit veºmânt de galã
Haine de zi, ca ºi de searã,
Ca sã le poarte, rând pe rând,
ªi sã-i rãmânã, Reginei, suflet blând.

Minunatul veºmânt regal,
Luminã-a zilei, ingredient normal,
Ne-nbie cu prezenþa lui deplinã
Sã ducem o viaþã cât mai divinã.

Denysa FILIP,
clasa a VII-a,
Bolintin Vale

Aª VREA...

Aº vrea sã fiu o frunzã,
Sã cad în mâna ta.
Aº vrea sã fiu un flutur,
Mereu sã pot zbura.

Aº vrea sã fiu albinã,
Pelinul sã-l culeg.
Aº vrea sã fiu o cãprioarã,
Pe câmpuri sã alerg.

Aº vrea sã prind luminã,
În palme s-o culeg.
Sã pot sã-þi dau ºi þie,
ªi lumea s-o-nþeleg.

TÃRÂMUL DE STIHURI

Tãrâmul de stihuri:
O mare de nori
Vopsitã în rânduri
Cu mii de culori.

„Vino ºi tu
Sã cunoºti lumea mea
ªi sã poþi sã culegi
În palmã o stea.

Drumul cel bun,
De îl vei gãsi,
De-ndatã ºtiinþe
Îþi vei însuºi.”

Maria Alexandra RÃDUÞÃ,
clasa a IX-a,
Crivina

EU...

O carte, coperte, file, pagini, prefaþã, postfaþã, cuprins,
capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, subtitluri, fraze, propoziþii,
cuvinte, litere ºi ,,Eu” – un  alt cuvânt.

Alerg, mã sucesc, mã rãsucesc, privesc, þip ºi nimic... Mã
sperii... Oare cum am ajuns eu aici? Cine m-a închis? De ce m-
a pedepsit sã stau strivitã ºi înghesuitã? Sunt în centrul paginii,
mai exact capitolul V, subcapitolul VI. Celelalte cuvinte mã
chinuie, mã înþeapã, râd de mine, spun cã sunt urât... Dar ce le-
am fãcut eu? Sunt la fel ca ei: o alãturare de litere, iar dacã
Marele Creator ne-ar fi fãcut pe toþi urâþi sau frumoºi,viaþa ar fi
fost monotonã!

Încep sã alerg din nou, frunzãresc paginile în cãutarea unui
loc liniºtit, caut pacea. Însã nimic... Pe prima filã este o pozã.
Cine o fi? Mã apropii încet; este un domn solid, încruntat, cu
pãrul alb... De îndatã ce mã zareºte îmi aruncã o privire
înspãimântãtoare strigând la mine sã plec.

Oare de ce nimeni nu mã vrea prin preajmã? Caut doar niºte
rãspunsuri.

Deja nu mai pot alerga ºi am obosit sã fiu gonit... Renunþ...
Într-un sfârsit am ajuns la a patra filã. Era goalã, mã voi odihni ºi
plec mai târziu…

Au trecut douã luni în care nu m-am miºcat deloc, când
voinþa îmi spuse cã trebuie sã plec, dar surprizã, nu-mi mai pot
ridica literele... Douã zile ce au trecut în goanã, în care am încercat
sã mã ridic, dar nu am reuºit. Sunt disperat, iar teama face cerneala
sã svâcneascã din mine.

Deodatã cartea s-a cutremurat puternic, folia ce ne þinea
îngrãdiþi pe toþi se rupe încet, cu un zgomot asurzitor ºi o vibraþie
teribilã. Iar la sfârsit mi-am dat seama de ce mã blocasem:  se
uscase cerneala.

Coperta greoaie ce mã apãsa se ridicã, iar prima pagina este
zgâriatã ºi un nou cuvânt se naºte, e un nume... scrie... Eva.

Când niºte degete firave ating ºi fila a patra zãresc un chip
angelic: era o fatã cu pielea albã, pãr blond ºi creþ, buze cãrnoase,
zâmbet larg ºi cu ochii mari, cãprui. În clipa aceea am rãmas
ºocat, fiorul dragostei m-a atins. Însã cât de mare mi-a fost
bucuria, atât de mare a fost ºi dezamãgirea când Eva a întors
pagina. De atunci nu am mai vãzut-o, dar ca semn al dragostei
mele nemãrginite, am încercat sã mã remodelez în forma chipului
ei. Iar mare i-a fost surprinderea când ºi-a vãzut imaginea în
filele cãrþii. Atunci alte douã cuvinte s-au nãscut: ,,Te Iubesc!”

O frumoasã poveste de dragoste luã naºtere între mine – un
cuvânt - ºi între o fiinþã din cale afarã de frumoasã. Dar cum fãrã
probleme nu se poate, am început sã îmi pun întrebãri: dacã vom
avea copii cum îi vom numi? Dacã ea se va sãtura sã aibã grijã
singurã de ei? Oare câþi vor fi? Vom scrie un alt roman? Vor fi
cuvinte problemã? Din ce îi vom creºte? Vor alerga prin toatã
cartea... eu nu mai pot sã-i mai urmez... cerneala e uscatã... Eva
nu va mai vrea sã mai rãsfoiascã aceeaºi carte de o mie de ori...
eu fiind prins în carte nu voi putea avea control asupra ei. Poate
cã va întâlni un alt bãrbat la suprafaþã... eu nu-i voi putea oferi
ceea ce-ºi doreºte... poate cã mã va uita curând.

Aceste gânduri mã mãcinau ºi începusem sã judec mai pe
îndelete situaþia în care mã aflam. Am analizat fiecare amãnunt
care-mi trecea prin minte, nu mã mai odihneam deloc, gândirea
mea era afectatã destul de mult având în vedere natura situaþiei,
eram pus la  pãmânt... nu ºtiam ce sã mai fac, iar cu cât mã
gândeam mai mult la asta îmi încolþeau mai multe ºi mai multe
gânduri rele...

Eram din ce în ce mai bulversat când îmi aminteam cum ne-
am întâlnit prima datã... dar tot visând am cãzut într-un somn
adânc pânã când  un soi de cutremur mã trezi.

Cineva sau ceva mã tot zguduia, simþeam cum cartea este
strânsã, legatã ºi împachetatã.

Apoi lucrurile s-au liniºtit iar... ºi din nou un seism mã tulburã,
de data asta era ceva serios.

Aºteptam cuminte, nu scoteam nici un sunet... îmi tremurau
toate literele de fricã ºi de curiozitate.

Aºa s-au dus vreo douã ore în care un sunet de roþi se auzea
constant. Deodatã se opreºte, cartea iar a fost strânsã ºi intrãm
intr-o încapere în care muzica te surzea, fumul de þigarã te îneca,
iar luminile te orbeau .

Ne-am oprit. O mânã puternicã, de bãrbat, cuprinde cartea ºi
o aruncã unde nimereºte, cãzând deschisã chiar la fila a patra,
într-o camerã liniºtitã, cu multe pungi de cadou, flori ºi hârtie
creponatã. Îndatã am înteles ce se intâmpla ºi unde eram... eram
la o petrecere unde  cu siguranþã am fost invitaþi... iar eu stau aici
deoarece Eva s-a gândit la mine ºi la migrenele mele continue.

În vreme ce stãteam acolo începusem sã mã plictisesc... când
se aud cântece, aplauze, felicitãri ºi artificii. Petrecerea revine la
ritmul ei normal iar o uºã trântitã se aude. Erau acel bãrbat ºi
iubita mea Eva.

Dar ce... cum se poate?! Se þin de mânã, se-mbrãþiºazã...
Nu-mi pot crede literelor, nici nu ne-am cãsãtorit ºi deja mã
înºalã... Nu-i mai pot privi cum se sãrutã... Chiar in faþa mea?!

Mã simt un cuvânt murdar, folosit... Toatã viaþa mea am fost
tratat ca un preº, am fost batjocorit, alungat... Mi s-au întâmplat
foarte multe necazuri, peste care am trecut – mai greu, ce-i drept,
dar am trecut. Însã asta le întrece pe toate... înºelat de cea care era
centrul universului meu, chiar în faþã... RENUNÞ... vreau sã mã
închidã cineva ºi sã mã ºteargã!

Cred cã mereu am fost, sunt ºi voi rãmâne „EU” – O PATÃ
DE CERNEALÃ pe o foaie albã ºi asta nicicând nu se va
schimba...

DEBUTURI
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Constanþa Crudu

Aº fi vrut sã încep cu „a fost odatã”, însã CASA
despre care am sã vã povestesc nu vã trimite într-un
neobiºnuit in illo tempore, ci la începutul secolului
trecut ºi are ca protagoniºi bolintineni cunoscuþi ºi
respectaþi în epocã, oameni care se impuneau pe atunci
în sat în primul rând prin situaþia materialã la care
ajunseserã prin eforturi ºi merite proprii. Este vorba
despre casa ce are „dãltuitã” la intrare o siglã – CRM

– adicã Costicã al lui Radu Manolache, finalizatã, aºa
cum a rãmas mãrturie inscripþia de pe ziduri, în anul
1935.

Costicã Manolache s-a nãscut într-o familie
obiºnuitã, de simpli agricultori, în 1898, din pãrinþii
Radu ºi Bãlaºa care au avut trei copii: Costicã, Vasile ºi
Lina (cea mai mare ca vârstã, cãreia i s-a dat o zestre
substanþialã constând în cea mai mare parte din pãmântul
deþinut de ai sãi, un lot de casã de aproximativ 5.000 de
m²), vecinã cu fraþii ei. Divizat în trei, locul din mijloc i-
a revenit lui Costicã (2.800 m²) ºi un altul identic fratelui
Vasile, lângã el.

Cei doi fraþi învãþaserã ceva carte ºi aveau o
inteligenþã nativã, fapt ce i-a propulsat în lumea micilor
întreprinzãtori bolintineni, ambii ajungând negustori
vestiþi în perioada interbelicã. În timp ce Vasile
Manolache se cãsãtoreºte de trei ori (una dintre soþii a
murit în timp ce mergea – asemenea Anei din baladã – sã
îi ducã mâncare pe front) ºi are opt copii, Costicã pare
mai fericit în cãsnicie, ajungând sã trãiascã „pânã la
adânci bãtrâneþi” cu Maria (cunoscutã drept coana
Marioara sau Miþa, cum îi spuneau apropiaþii), mai tânãra
ºi delicata lui soþie (nãscutã în 1908), fostã Stãnescu,
fiicã de negustori din Bucureºti, a cãrei familie locuia
pe la Chirigiu ºi care avea un frate mecanic de avioane.

Strângând ceva bani din negustorie, se hotãrãºte sã
înalþe o clãdire durabilã, de aproximativ 250 de m² ºi cu
ºapte încãperi, cu turlã impozantã ce se putea zãri de
departe. Aºa cum se poate observa ºi astãzi, casa avea
cinci intrãri: douã în faþã, la prãvãlii (una cu program
zilnic ºi o salã de festivitãþi destinatã evenimentelor
importante din sat: nunþi, botezuri, etc.), una spre sud
(intrarea familiei, individualizatã printr-o frumoasã
arcadã) ºi douã în spate (una spre bucãtãrie ºi baie, alta
tot în spate, unde se afla covrigãria ce funcþiona înainte
de Paºte ºi de Crãciun). Construitã din cãrãmidã, lucru
destul de rar la vremea aceea în zonã, cu plafoane din
lemn ºmiruit, se poate constata cã în interiorul destinat
locuirii nu s-au fãcut modificãri, actualii locatari

susþinând cã este chiar casa originalã, cu aceleaºi sobe
din teracotã, ce pot fi vãzute ºi în fotografiile de familie.
De asemenea, existau grajduri pentru animalele proprii
sau ale clienþilor ºi crama (cãci familia poseda ºi 4.200
de m² cultivaþi cu viþã altoitã, la ai cãrei struguri dolofani
jinduiau copiii din împrejurimi). Teren arabil nu aveau
prea mult, doar trei hectare, însã fratele lui Costicã, Vasile,
avea mai mult, de pildã 30 de hectare tocmai la marginea
localitãþii Gãiseni. Via le-a rãmas, totuºi, pânã în toamna
lui 1974, când a decedat  Costicã Radu Manolache.

Afacerea era prosperã, mai ales cã avea „vad”, casa
fiind situatã la intersecþia unor drumuri circulate,
membrii familiei trãiau fericiþi (au avut un singur fiu,
Manolache Dumitru – Miticã), fiindcã timpul era
rãbdãtor cu oamenii. Persoane vesele, caracterizate prin

bonomie ºi ospitalitate, aveau prãvãlia plinã de clienþi
pe care îi omeneau cum se cuvine, nelipsindu-le bãutura
– mai ales cea producþie proprie, dar ºi mâncarea pregãtitã
de coana Marioara, ajutatã mai târziu ºi de frumoasa ºi
harnica ei norã, tot o Marioara. Norocul le surâdea ºi
toate le mergeau dupã pofta inimii.

Iatã însã cã dupã al II-lea Rãzboi Mondial regimul se
schimbã, iar Costicã Manolache este trecut pe lista
neagrã, a chiaburilor. La 10 august 1960, chiar în ziua
când i se nãºtea cel de-al doilea nepot, Valentin, este
silit sã se înscrie în C.A.P. cu pãmânturile ºi casa. Fiul
sãu fusese dat afarã ºi el de la liceul „Gheorghe ªincai”
din Bucureºti, nemaiavând ºansa de a-ºi continua
studiile, iar familia deposedatã ºi de pãmânt avea sã
suporte multe frustrãri. Casa nu a fost naþionalizatã, aºa

cum s-a întâmplat cu cea a fratelui Vasile, mult mai
atrãgãtoare prin dimensiuni ºi arhitecturã. Sunt obligaþi
însã sã primeascã o serie de chiriaºi (în locul prãvãliilor
apar Lãptaria, pe care am apucat-o ºi eu, ºi un centru de

achiziþii agricole), familiei rãmânându-i doar douã
dormitoare ºi o bucãtãrie. Covrigãria s-a desfiinþat,
grajdurile s-au deteriorat, iar în 1974, fiului i-a fost luat
ºi terenul cu viþa-de-vie altoitã (prin metode abuzive,
prin semnãturã în alb).

Pentru ca sã nu aibã niciun moment de tihnã, la fiecare
10 mai (ziua naþionalã în trecut, Ziua Regelui) erau
chemaþi ºi anchetaþi. Dupã 1989, partea „închiriatã” ºi
pãmânturile sunt revendicate ºi retrocedate. Acolo unde
altãdatã erau prãvãliile, s-a închiriat din nou: sala cea
micã mai ales pentru magazine alimentare, sala cea mare
fiind rând pe rând discotecã, salã de sport, depozit de
geamuri, de mobilã, etc.

Mai trebuie menþionat faptul, relatat de nepoþi, cã
domnul Costicã al lui Radu era un om „dintr-o bucatã”,

corect, punctual, vesel la un pahar sub „bolta lui Bachus”
din curte, sever, filantrop (au avut zeci de fini, distinºi
sau amãrâþi, au dat o mânã de ajutor la înmormântarea
sãracilor, la necazuri). Bunica lor, coana Marioara, era o
fiinþã blajinã, jovialã, receptivã, la curent cu tot ceea ce
se petrecea în Bolintin, datoritã statutului ei de soþie de
cârciumar.

Bãtrâneþea le-a fost destul de amarã, din tot ceea ce
au dobândit nerãmânându-le decât camerele de locuit,
tristeþea ºi respectul oamenilor. S-au stins din viaþã „de
inimã rea”, unul dupã altul, el în 1973 (la 75 de ani), ea
un an mai târziu.

Reînviind vremurile de altãdatã prin bunãvoinþa
celor doi nepoþi, actualii proprietari, Mihai (53 de ani)
ºi Valentin Manolache (52 de ani), care le pãstreazã o

pioasã amintire, sperãm ca istoria acestei case sã nu se
piardã în negura uitãrii, iar aceasta sã ne mai încânte
privirea încã mulþi ani de acum încolo, ca o dovadã a
faptului cã aici au trãit niºte oameni adevãraþi.

Miticã Manolache în prãvãlia lui Costicã ªtefãnescu

În curte la Vasile Manolache

Costicã Radu Manolache



88888 1872-2012: BOLINTINEANU 140 DE ANI1872-2012: BOLINTINEANU 140 DE ANI1872-2012: BOLINTINEANU 140 DE ANI1872-2012: BOLINTINEANU 140 DE ANI1872-2012: BOLINTINEANU 140 DE ANI

Mihai Dinu
Oricât de pretabilã la critici ºi contestãri, traducerea poeziei

are o anumitã legitimitate, pe care o confirma neîncetat faptul cã
ea continuã sã fie practicatã ºi cã îºi extinde chiar, sub ochii
noºtri, domeniul cãtre spaþii lingvistice tot mai exotice. Dar dacã
acceptãm drept justificat demersul traducãtorului, care constã
tocmai în a rescrie poezia într-un cod lingvistic diferit, va trebui

sã admitem ºi validitatea aplicãrii în sens invers a aceleiaºi
proceduri, adicã însoþirea traducerii de o retroversiune, al cãrei
rezultat final va fi dublarea textului iniþial printr-un avatar al sãu
revenit în limba-sursã, în straie schimbate, dupã efectuarea unui
ocol într-un idiom strãin.

În cazul lui Bolintineanu, recurgerea la acest algoritm este cu
atât mai simplã cu cât poetul însuºi ºi-a tradus în francezã cele
mai reprezentative creaþii lirice, astfel încât nu ne mai rãmâne
decât sã le transpunem în româneºte pentru a obþine cele douã
versiuni reclamate de analiza noastrã comparativã. Este ceea ce
am ºi fãcut cu poeziile din ciclul Brises d’Orient, versiunea
francezã a culegerii Florile Bosforului.

Examinarea comparativã a originalului românesc cu
retroversiunea efectuatã de noi dupã traducerea lui Bolintineanu
evidenþiazã o serie de deosebiri, mai mari sau mai mici, care sunt
rezultatul trecerii temporare a textului printr-un intermediar
francez. Apariþia acestora se explicã, în primul rând, prin
decupajul semantic diferit la care limbi diferite supun o aceeaºi

Un alt BOLINTINEANU
realitate extralingvisticã. Dacã, precum se ºtie, sinonimia lexicalã
absolutã nu existã nici mãcar în interiorul unei unice limbi, cu
atât mai mult este evident cã de o eventualã „sinonimie
interlingvisticã” nu poate fi vorba. Chiar fãrã a fi nevoie sã
apelãm la cunoscuta ipotezã formulatã de Edward Sapir ºi
Benjamin Lee Whorf, potrivit cãreia limbi diferite reflectã lumea
în maniere diferite, vom putea anticipa faptul cã dupa un ocol
printr-un alt idiom, precum cel pe care îl propunem, înþelesurile
unui text poetic vor suferi schimbãri mai mult sau mai puþin
însemnate.

În al doilea rând, constrângerile prozodice ºi sistemele
metrico-ritmice neidentice din limbile implicate în acest transfer
semnatic vor contribui ºi ele la creºterea distanþei dintre sensurile
textului iniþial ºi cele ale avatarului sãu final.

Sã vedem cum stau lucrurile într-un caz concret. Prezentãm
mai jos, în paralel, trei versiuni ale unei miniaturi lirice
caracteristice pentru atmosfera Florilor Bosforului: poezia Se
scaldã, în versiunea originalã (B), în traducerea francezã a lui
Bolintineanu revãzutã de Cantel sub titlul La baigneuse (F) ºi în
retroversiunea care ne aparþine (D).

SE SCALDÃ (B)

Vedeþi voi la umbra plinã
Unor sãlcii ce se-nclin
Pe aceastã mare linã
Un corp dulce ca un crin?

E-o ghiaurã, albã, junã
Ce se scaldã, o vedeþi?
Venerea ieºind din spumã
Cu cosiþi de aur creþi.

Unda bea cu voluptate
Corpul ei amãgitor;
Ea o sparge ºi o bate;
Face spumã din picior;

Iar prin spumã capu-i dulce,
Coperit de par bãlai,
Pare luna, vrând sã culce
Dupe codri ninºi de plai.

Apa face garofiþe
Peste corpu-i rãpitor
ªi îi soarbe din cosiþe
Aurul strãlucitor.

Singurile ei vesminte
Este apa de cristal,
Iar amorul, cu-ochi fierbinte,
Stã sub flori ascuns pe mal.

LA BAIGNEUSE (F)

Voyez-vous tout près de la rive,
A l’ombre du saule pleureur,
Sur les eaux de la mer plaintive,
Un corps blanc et pur, douce fleur?

C’est une jeune et belle femme
Qui vient se baigner chaque soir,
Avec ses cheveux blonds de flamme !
C’est Venus, la déesse, a voir.

La mer entoure avec ivresse
Son corps onduleux et nageant,
Et le flot lascif la caresse
De baisers d’azur et d’argent.

Sur l’écume sa belle tête,
Couverte de ses cheveux blonds,
Est semblable a la lune, au faîte
Couvert de neige des hauts monts.

Son corps, qui ruisselle, se couvre
Des jasmins de l’amour heureux,
Et le flot s’élargit et s’ouvre,
En buvant l’or de ses cheveux.

Le seul vêtement qui la garde,
C’est le flot d’azur incertain ;
Sur la rive l’amour regarde
Cache sous les fleurs du jasmin.

LA SCÃLDAT (D)

În umbra salciei ce plânge
Pe þãrmu-ndureratei mãri,
Vedeþi în val cum se rãsfrânge
Un trup, izvor de desfãtãri,

O mândrã, tânãrã femeie
Ce vine seara la scãldat?
Cosiþa-i blondã viu scânteie.
E Venus, care s-a-ntrupat

Din marea ce-i dezmiardã beatã
Unduitorul trup gingaº,
Când valurile calde catã
S-o-mbrãþiºeze pãtimaº.

Ca luna-n munþi pe creste ninse
Strãlumineazã chipu-i blând,
Cu pletele-n amurg aprinse
Prin spuma mãrii lunecând.

Pe trupu-i ºiroind îþi pare
Cã dragostea aºterne flori
ªi valul bea cu-o sãrutare
Din pãr prea scumpele-i comori.

Ca-mbrãcãminte nu pãstreazã
Decât o undã de azur,
Iar Cupidon sfios vegheazã
Ascuns în tufele din jur.

(Un alt Bolintineanu: gânduri despre natura poeziei,
Bucureºti, Spandugino, 2011)

Constantin Bãrbutã,

Activitatea publicistului Dimitrie BOLINTINEANU

În luna august, din aceastã varã fierbinte, la propriu ºi nu
numai, se împlinesc 140 de ani de la trecerea în lumea veºnicã a
lui Dimitrie Bolintineanu, poet genial ºi democrat-revoluþionar,
nãscut la Bolintin, despre care contemporanul ºi prietenul sãu
Vasile Alecsandri, la aflarea tristei veºti, a spus cã prin operã ºi
caracter a fost românul ce „a depus pe altarul patriei toate
comorile sufletului sãu”.

Comemorarea îi gãseºte pe urmaºii autorului Legendelor
istorice, în vâltoarea unor realitãþi ºi evenimente aprige, apropiate
oarecum, dar în alt cadru social-politic, cu cele trãite de el în

primul deceniu dupã revenirea din exil, când Europa, prin
Convenþia de la Paris (1858), aruncase ºi pe tãrâmul nostru
„sãmânþa civilizaþiei”. Martor ºi participant activ la înfãptuirea
Unirii ºi la marile reforme ale epocii lui Cuza pânã la detronarea
sa forþatã, Bolintineanu va continua sã militeze pentru progresul
þãrii folosind în lipsa averii cuvântul scris, publicistica, domeniu
în care se remarcã prin talent ºi curaj, motivatie superioarã ºi
incisivitate criticã, dar, mai ales, clarviziune analiticã, având
„ecouri pânã în zilele noastre” cum constatã, cu deplinã justeþe,
exegetul T. Vârgolici.

Dupã un secol ºi jumãtate, când bãtrâna Europã, redefinitã
UE, continuã sã se manifeste prin repere valorice incontestabile,
apare mai mult decât necesarã, rememorarea acelor idei-forþã,
care au constituit resortul intim al publicistului bolintinean cu
inima pulsând de amor patriotic, ce pot lumina într-o epoca de
confuzii, sensul unor evoluþii ºi evenimente recente dense ºi
amplificate semantic, de la „complot”, „loviturã de stat”,
„monstruoasã coaliþie” la „mineriadã”, „blitzkrieg”, „atac
mafiot”, „haos”, „dictaturã” º.a. într-un moment când þara
„geme” sub povara prioritãþilor de tot felul, economice îndeosebi.

Rezonanþa în actualitate, continuã sã reprezinte trãsãtura
dominantã a ideilor susþinute cu consecvenþã ºi fervoare de
publicistul-poet, opinãm cã, dacã, în timp, fie ºi parþial, acestea
ar fi încolþit în solul alunecos al politicii dâmboviþene, progresul
þãrii nu ar fi întârziat pânã la nedemnul statut de coadã a Europei.
El ºi-a atras stima ºi preþuirea contemporanilor ºi a posteritãþii
graþie preocupãrilor pentru cele mai arzãtoare probleme ale þãrii,
de la coerenþa ºi logica adoptãrii ºi aplicãrii legilor, activitatea
guvernelor, justiþia, ºcoala, finanþele, presa, biserica, pânã la
moralitatea publicã, pe care le-a tratat cu responsabilitate,
intransigenþã criticã ºi onestitate. Prin articolele sale a militat
pentru legi electorale echitabile, viitorii deputaþi sã fie integri, cu
un trecut nepãtat; ei trebuie sã lase deoparte orice cugetare egoistã
sau vis ambiþios, sã treacã peste patimi meschine ºi vanitate
personalã, pe care o identificã drept „fiicã a disoluþiei, ce înjugã
la carul sãu societatea”. Capul þãrii, Domnul, trebuie sã se
supunã unor norme morale severe, el nu trebuia sã aibã nici o

(continuare în pag. 11)
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Mama poetului Dimitrie Bolintineanu „se numea Anica ºi
era fiica moºneanului Caloian. Spiþa bolintinencii poate fi
urmãritã, departe în urmã, pânã pe timpul domniei lui Radu
Mihnea, când cei dintâi strãmoºi cunoscuþi au coborât din
Maramureº ca sã se stabileascã la Târgoviste. Prin cãsãtorie
ºi moºteniri, familia a adunat ceva pãmânt, între altele ºi în
satul Rodea, care se va numi mai târziu Bolintin” (Ion Roman,
Dimitrie Bolintineanu, Bucureºti, Editura Tineretului, 1962, p.
13).

Credinþa aceasta, cã la un moment dat, în evoluþia sa istoricã,

Bolintinul ar fi purtat numele de Rodea, are o vechime de mai
mult de 100 de ani, fiind încã viguros înrãdãcinatã în gândirea
multora dintre cei cu pasiune pentru aceste meleaguri. În ceea ce

ne priveºte, cu mai bine de un deceniu în urmã, încredinþam spre
publicare în revista Sud unui articol ce reunea cercetãrile ºi
concluziile noastre pe aceastã temã, temã care ne-a contrariat
încã din clipa în care ne-a fost adusã la cunoºtinþã. Materialul
propus atunci era menit sã clarifice acest aspect. Din diverse
motive acesta nu a vãzut niciodatã lumina tiparului, ci într-o
formã mult schimbatã, prin care se modifica însãºi tema discuþiei,
eliminând-o, apãrea în volumul de însemnãri monografice

Bolintinul, bolintinenii, Bolintineanu (coord. C-tin Carbarãu,
Bucureºti, Editura Dominor, 2004).

În urma acestor întâmplãri am considerat nimerit sã folosesc

controversele binomului Bolintin – Rodea ca pretext pentru o
carte în care tratam genealogia familiei Bolintineanu prin prisma
informaþiilor deþinute pânã la acea datã (Vasile Grigorescu, Studii
bolintinene. Neamuri, Bucureºti, Editura RawexComs, 2009).
Aici, pe baza unei anchete logice, sprijinite documentar, refãceam

traseul acestei erori, de la cel care o enunþase (Constantin ªt.
Bolintineanu), enumerându-i pe cei care o preluaserã (Nicu Dinu,
Ion Carbarãu, Ion Roman, Petre Costinescu, Teodor Vârgolici,
George Cãlinescu, etc.), ºi pânã în momentul de faþã, când încã
continuã sã fie folositã.

Spuneam acolo cã acest Constantin ªt. Bolintineanu, în
cercetãrile lui despre genealogia propriei familii ºi despre istoria
satului Bolintin, întâlnise, în arhiva familiei, o serie de vechi
hrisoave slavoneºti în care apãrea toponimul Rodea, pe care el,
pe baza unor calcule nu lipsite de temei însã slab argumentate
documentar, pentru cã se vorbea în ele despre Argeº ºi Rãstoacã
ºi pentru cã erau amintite unele nume de locuri familiare spaþiului
bolintinean (Rãstoacea Uscatã, Vâlceaua Stejarului, etc.), a
ajuns la concluzia cã Rodea = Bolintin ºi cã, la un moment dat,
de prin veacul al XVII-lea mai ales, Bolintinul ar fi purtat numele
Rodea. De la dumnealui, ca unul ce era considerat în primele
decade ale secolului XX maxima autoritate în cunoaºterea istoriei
Bolintinului ºi a neamului Bolintineanu, prin filiera Athanasie
Bolintineanu ºi Nicu Dinu, opinia avea sã capete rãspândire ºi
notorietate. În studiul nostru, citat mai sus, demontam aceastã
greºitã impresie, localizând acest sat Rodea ca fiind actualul sat
Brâncoveni din judeþul Dâmboviþa, mult mai spre nord de
Bolintin, însã, la momentul acela, nu puteam aduce în spriin
niciun document care sã spunã clar, negru pe alb, cã Rodea este
în locul precizat sau sã argumenteze irefutabil transformãrile
sale în timp: Rodea (1607) – Suseni la Rod – Suseni – Voineºti
– Brâncoveanu (2012).

Un arbore genealogic al familiei Voinescu care
surprinde trecerea moºiei Rodea (Suseni, Voineºti) de
la un stãpân la altul.

Fragment din însemnãrile originale ale lui C-tin
ªt. Bolintineanu (Arhiva Radu Costinescu): „..., moºie
în ocina (corpul) moºnenilor ªtirbeºti din satul Rodea –
Bolintinul din Vale (ªtirbeºti)...”

Varianta elaboratã în 1914 a
genealogiei familiei Bolintineanu-ªtirbeºti
(Arhiva Radu Costinescu).

Varianta elaboratã în 1900 a genealogiei familiei
Bolintineanu (Arhiva Radu Costinescu).

Traducere a hrisovului din 1607 cu sublinierile
fãcute de C-tin ªt. Bolintineanu: Drãgan – Rodea –
Rãstoacea uscatã (Arhiva Radu Costinescu).

Traducere a hrisovului din 1616 cu sublinierile
fãcute de C-tin ªt. Bolintineanu: Drãgan (cu notã de
subsol cum cã ar fi acelaºi cu Grãjdan) – Suseni pe
Rod – Vâlceaua Stejarului – Rãstoacea uscatã (Arhiva
Radu Costinescu).

(continuare în pag.13)

Demonstraþia se baza, cu precãdere, pe argumente logice,
juridice ºi de bun-simþ. Suficiente în opinia noastrã, însã, cum
scepticismul are dintotdeauna rãdãcini adânci, punând în discuþie
uneori numai de dragul contrazicerii o demonstraþie bine
fundamentatã, cãutãrile noastre pentru gãsirea unei dovezi
definitive nu s-au oprit. ªi iatã cã îndelungile cãutãri prin arhive
ne-au fost rãsplãtite, gãsind, în sfârºit, acest preþios document
menit sã punã punct final controversei ºi sã ne permitã, fãrã
absolut niciun fel de dubiu, sã afirmãm cã Bolintinul nu s-a

numit niciodatã Rodea ºi cã Rodea a fost o veche moºtenire de
familie, ajunsã în posesia Bolintinenilor prin intermediul
strãbunicii lui Constantin ªt. Bolintineanu, anume Stana Voinescu,
sora treti logofãtului Cârsticã Voinescu.

7254 (1746) august 20. Grigore Miuleþu adevereºte pentru
pricina avutã cu Radu Voinescu logofãt, obligându-se sã-ºi ridice
moara de pe Rãstoaca Uscatã. Arhivele Statului Bucureºti, Colecþia
Achiziþii Noi, MMDCCLXII/63.

« † Adecã eu, Gligore Miuleþu, dat-am scrisoarea mea la
mâna logofãtului Radu Voinescu, precum sã se ºtie cã având
pricina cu dumnealui pentru un codru de pãmânt, din Rãstoaca
Uscatã pânã în Rãstoaca ceia ce au fost cu mori a cãpitanului
Eftemie, care codru sã chiamã Sãpata, iarã în hrisoave îi zice
Rodea ºi judecându-ne la boiari ºi luundã ºi hotarnici ºi luundã
logofãtul carte de judecatã, iarãºi ºi înaintea mãrii sale lui vodã, ºi
mãriia sa iar ne-au rânduitã la boiarii judecãtori ºi dumnealor

D o c u m e n t u l
inedit din 20 august
1746: „...Sãpata, iar în
hrisoavã îi zice
Rodea...”.
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Virginia-Maria Pilat

6 august 1905.
Bolintineanu a fost, putem zice, copilul rãsfãþat al

generaþiei dintre 1840-1870. De când a publicat prima
poezie, a primit din toate pãrþile laude, pe care poate
singur nu le aºtepta ºi pe care puþini scriitori
contemporani cu el le-au cãpãtat de la prima lor apariþie
pe domeniul literaturii.

La 1844 tipãreºte Bolintineanu prima lui poezie, în
„Curierul de ambe sexe” al lui Eliade Rãdulescu, poezia
O fatã tânãrã pe patul morþii. La sfârºitul poeziei Eliade
a adãugat o notiþã, în care recomandã publicului pe acest
nou venit în literaturã ºi în acelaºi timp aratã calitãþile
de care dãdea probe tânãrul poet. Citãm aci pasagiu l

pentru a vedea cu ce entuziasm recomanda Eliade pe
Bolintineanu la 1844:

Câþi cunosc frumuseþile poeziei, acea legãnatã ºi
linã cadenþare, acel repaus regulat al semistihului, acele
expresii ºi asemãnãri rãpitoare ce întineresc inima; câþi
pe lângã aceasta mai cer ºi o limbã de la poet, pot judeca
versurile D-lui Bolintineanu, acestui june necunoscut
încã, ca floricella împresuratã în mijlocul unei lese; a-
i saluta talentul ºi a aºtepta dela dânsul opere de un
secol mai ferice1.

Viaþa lui Bolintineanu în partea ei dintâi nu e tocmai
uºor de reconstituit. S-a nãscut la Bolintin, aproape de

Bucureºti. Tatãl sãu era de originã macedoneanã. Numele
lui, dupã cum se dã, era Enache Cosmad. Ocupase o
funcþiune în admenistraþie ºi se retrãsese la Bolintinul
din Vale, unde avea oarecari moºii ºi se bucura de oarecare
vazã.

Nu se poate preciza data naºterii lui Bolintineanu.
Se dã ca datã a naºterii 1824, în alte pãrþi 1825-26 ºi se
dã ºi 1819. Aceastã din urmã datã e admisã de Anghel

Demetriescu ºi e aprobatã ºi de D-l Chiþiu într-o
conferinþã ce a þinut la Craiova la 1886. Argumentul pe
care se întemeiazã Anghel Demetriescu e urmãtorul: În

ediþia dela 1855 gãsim o poezie intitulatã La ziua
aniversãrii2, care începe:

Douãzeci ºi ºase astãzi au bãtut,
Ani ai vieþii mele ce-n dar au trecut!
În josul poeziei gãsim data 1845, deci scãzând avem:

1845 – 26 = 1819. Dar poezia a fost tipãritã în diferite
ediþii, la 1852, 1855; în ediþia dela 1865 versurile cele
dintâi lipsesc ºi gãsim ca datã a compunerii 1846 în loc
de 1845, lucru ce a constatat ºi Anghel Demetriescu ºi se
întreabã ce datã trebue admisã ca datã a compunerii ºi se
decide pentru 1845, pentru cã în ediþia dela 1855 aceastã
datã (1845) e pusã ca data compunerii, iar mai târziu la
1865 se poate sã se fi pus 1846 din scãpare de vedere a
poetului.

Mai probabil însã este cã s-a nãscut la 1825; deci la
1845 avea numai 20 de ani ºi trebuindu-i încã trei silabe
în vers a pus 26 în loc de 20. Bolintineanu a spus singur
într-un rând, într-o scrisoare adresatã amicului sãu Gh.
Sion, cã s-a nascut la 1825. Bolintineanu îºi face apariþia
în literatura la 1844; el a fost un talent precoce, încã din
ºcoalã fãcea poezii, aºa cã este foarte posibil cã
Bolintineanu, ca toþi autorii de pe atunci ce-ºi fãceau
debutul de timpuriu în literaturã, cum e de exemplu
Cârlova, e posibil deci, ca ºi Bolintineanu sã fi început
a scrie de tânãr.

DIMITRIE BOLINTINEANUDIMITRIE BOLINTINEANUDIMITRIE BOLINTINEANUDIMITRIE BOLINTINEANUDIMITRIE BOLINTINEANU

 „Caetul” de comentarii literare al Virginiei Miclescu.

Pagina de început al capitolului referitor la
Dimitrie Bolintineanu.

Mitrolitul Moldovei Sofronie Miclescu.

Mitropolitul-primat al BOR, Calinic Miclescu.

Liceul „Regina Maria” din Bucureºti, azi Facultatea de
Geologie ºi Geofizicã.

(continuare în pag. 13)

Pãrinþii lui Bolintineanu s-au despãrþit ºi curând în
urmã au murit ºi Bolintineanu a rãmas singur, pe mâna
neamurilor sale, care s-au îngrijit pe cât au putut de
educaþia lui.

La 1829 se spune cã e adus în Bucureºti, unde începe
a învãþa puþinã carte în familie de la un profesor. Mai
târziu e trimis la ºcoala de la Colþea ºi de la Sf. Sava,
unde se vede cã nu fãcea studii superioare. Lipsa unei
instrucþii mai serioase se resimte în toatã activitatea
literarã a lui Bolintineanu. A pãrãsit din vreme ºcoala,
cultivându-se numai singur prin citiri personale. A
preferat cariera spinoasã a funcþionarismului.

La 1843 îl vedem secretar sau chiar copist la
Ministerul de Externe: avea deci atunci 16-17 ani.

Când a publicat poezia O fatã tânãrã pe patul morþii
în „Curierul de ambe sexe”, a atras imediat atenþia
cercurilor conducãtoare. Bibescu s-a interesat de el; fraþii
Goleºti, Bãlcescu ºi alþii au cãutat sã înlesneascã
trimiterea lui în strãinãtate. Se admite data de 1846 ca
acea a plecãrii lui Bolintineanu în strãinãtate.

Petrece doi ani în Franþa ºi se întoarce chemat de
evenimentele din þarã. Întors, începe redactarea unui
jurnal: „Poporul Suveran”. Dupã desnodãmântul
revoluþiei de la 1848 pãrãseºte þara. Petrece câtva timp
în Transilvania, dupã aceea câteva luni la
Constantinopole ºi de acolo merge la Paris, unde ajunge
la 1849 ºi stã pânã la 1851, când se întoarce la

Constantinopole. Petrece 6 ani în Orient, 1851-1857,
stând mai mult la Constantinopole, dar cãlãtorind ºi în
Egipt, Siria.

Se întoarce în þarã la 1857, dupã ce a compus în
timpul ºederii lui în Orient Florile Bosforului. La 1858
publicã Cãlãtorii în Moldova, în care spune cã lipsia de
10 ani din þarã.

Întors în þarã la 1858, se amestecã mult în politicã.
Datoritã prietenilor ºi în special legãturilor sale cu Cuza,
intrã chiar în Ministerul de Externe, 1861. În acelaºi an
petrece câtva timp la Constantinopole, dar Bosforul nu-
l încântã ca între 1850-1857 ºi iatã ce spune într-o
scrisoare: Le Bosphore est toujours bien, mais je ne le
vois plus avec l’ardente poesie d’autre fois.

Întors la Bucureºti se plânge în corespondenþa lui de
plictiseala vieþii noastre ºi pentru ca sã uite acea
plictisealã face diferite planuri de cãsãtorie la care, în
cele din urmã, renunþã.

La 1863 îl vedem Ministru de Culte, ocupând funcþia
aceea dela octombrie 1863 pânã la iunie 1864. Aceasta
este a doua ºi cea din urmã oarã când Bolintineanu a
luat un Minister. Dupã 1863 a petrecut când în Bucureºti,
când în Bolintin, pânã la 1871.

La 1872 cade greu bolnav ºi e internat la Spitalul
Pantelimon. În mizerie, dat uitãrii de prietenii care-l
lãudase atâta înainte, pentru ca sã i se vie în ajutor se
înfiinþeazã o loterie ºi cu produsul aceii loterii se mai
poate uºura el de mizerie.

Bolintineanu moare la 20 august 1872.
De la el ne-a rãmas mult, foarte mult. A scris poezii

încã de tânãr, pe care le-a intitulat Floricele de primãvarã.
E caracteristic acest titlu dat de Bolintineanu primelor
compuneri ale sale, caracteristic prin faptul cã vedem
aceleaºi cuvinte de care a abuzat în toate poeziile lui.
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Oameni de lângã noi - Constantin ªt. Bolintineanu

(urmare din pagina 8) Activitatea publicistului Dimitrie Bolintineanu
îndatorire personalã faþã de oricare categorie de pãmânteni, sã
stigmatizeze corupþia ºi abuzurile în administraþie, sã preþuiascã
meritul ºi talentul, iar, faþã de rude ºi amici sã manifeste o
intoleranþã totalã.

În articolul Morala politicã, publicat în „Trompeta Carpaþilor”
în septembrie 1867, Bolintineanu a luat în vizor pe cei responsabili
de aplicarea corectã a legilor, guvernul ºi miniºtrii, ideile sale
clare, criticile incisive ºi viabile, par a fi adresate ºi spre vremuri
ce ating acest început  de secol. El cere ca guvernul sã frâneze
corupþia, pedepsind prompt, deopotrivã „pre corupãtor ºi
corupt”, sã nu facã din administraþie o bandã de „hrãpitori”, iar
din magistraturã un „biurou unde dreptatea se dã celor ce sprijinã
guvernul sau celor ce o cumpãrã”, legile sã nu se încalce în
favoarea unor „partide”, iar funcþiile statului nu trebuie date la
„favoriþi sau incapabili”.

Publicist patriot, responsabil, Bolintineanu nu a ezitat sã-i
reproºeze chiar idolului sãu, Cuza, în alegerea cãruia credea
sincer cã „viitorul a învins trecutul”, faptul de a fi tolerat corupþia
dupã ce constatase cu amãrãciune cã pe timpul domniei „nici un
ministru nu a fost judecat ºi osândit, deºi mulþi fãcurã fapte
pentru care ar fi trebuit sã rãspundã”. Dezamãgit de evoluþiile
anarhice ºi rãul aproape generalizat dupã evenimentele din
februarie 1866, publicistul european se concentreazã asupra
carenþelor din justiþie, strigând Daþi justiþia þãrii! ºi pledând
pentru inamovibilitate, aplicarea pânã la religiozitate a legii, care
sã garanteze interesele tuturora, luând ca model administraþia ºi
justiþia Franciei. Atitudinea sa combativã stârneºte încã adeziune
ºi ecou prin articolele dedicate responsabilitãþii ministeriale, a
cãrui esenþã (Românul, 5 aprilie 1870) constã în a „da socotealã
supt o sancþiune penalã de serviciul regulat al puterii” precum
ºi atunci când cere ca orice ministru dovedit incapabil sau abuziv

sã-ºi dea demisia de onoare, mai ales dacã se constatã cã „devorã”
fonduri prin „faceri de contracte” în urma cãrora „jumãtate din
sumã se înlãtura de la destinarea ei”. Tema fiind actualã ºi
acutã, lupta lãudabilã a presei continuã!

Þara va fi cum e ºcoala, poporul trebuie luminat, progresul
naþiunii este posibil dacã legea e tare, iar pregãtirea, meritul ºi
toate inteligenþele sunt antrenate ºi se va înþelege cã pentru rãul

solidificat în substanþa societãþii „toþi suntem greºiþi, avem votul
în mânã dar dãm imunitate unor impostori lacomi, parlamentari
sau miniºtri”. Acest crez adânc pentru care poetul ºi publicistul
Dimitrie Bolintineanu a militat întreaga sa viaþã cu fapta ºi
cuvântul, ne îndreptãþesc a-l considera contemporanul nostru, la
fel de necesar precum Europa.

Vasile Grigorescu

Asupra personalitãþii ºi realizãrilor lui Constantin ªt.
Bolintineanu (Conu’ Costache sau Costicã, zis ºi Boieru’), cel
care la început de veac XX rectitorea practic biserica Adormirii

Maicii Domnului1, s-a aºternut vãlul uitãrii, puþini mai amintindu-
ºi de acest adevãrat pãrinte al Bolintinului, cel pe care l-am putea
numi, fãrã nici o teamã de a greºi, cel mai mare dintre

bolintineni. Deºi mult mai puþin celebru decât vãrul sãu de al
treilea, omul politic ºi de culturã Dimitrie Bolintineanu, pentru
localitatea noastrã, conu Costicã cum îl numeau consãtenii, a
fãcut infinit mai mult decât mai cunoscuta sa rudã. ªi dacã
poetului, care nu a scris mai nimic despre satul natal, Bolintinul
– ofrandã totuºi cuvenitã unei personalitãþi mari pentru naþiune –
îi cinsteºte amintirea2, asupra lui Constantin ªt. Bolintineanu nu
se face nicio pomenire, cu toate cã localitatea noastrã îi datoreazã
multe din realizãrile sale materiale ºi spirituale. Începând chiar

cu dezvelirea aceastei noi pisanii în care sunt menþionate refacerile
de amploare ale sfântului lãcaº din anii 1889 ºi 1909, înfiinþarea
târgurilor sãptãmânale (iniþial se þineau sâmbãta) ºi anuale (de
Sf. Dumitru), ridicarea de prãvãlii ºi ºoproane aducãtoare de
venituri în folosul bisericii. Apoi, pe când era primar al
Bolintinului, a înãlþat clãdirea ºcolii, ªcoala Veche, lãsatã în
paraginã dupã 1989 de cãtre administraþie ºi care, la data
inaugurãrii, era cea mai de soi dintre toate comunele rurale ale
judeþului Ilfov. Cãminul Cultural, ridicat din banii sãi proprii,
cãruia îi lãsa ºi fonduri pentru funcþionare, a fost culcat la pãmânt
de elanul ceauºist, în vara lui 1989, fãrã ca din partea noastrã sã
se audã cel mai mic protest. Puþurile vechi, cele mari, întâlnite pe
strãzi ºi la rãscruci, binecuvântate cu apã rece ºi dulce, menite sã
ostoiascã setea întregului sat, tot lui Constantin ªt. Bolintineanu
i le datorãm. Pe timpul lui se fãcurã ºi Primãria (azi sediul Clubului
Elevilor ºi al Fundaþiei Culturale Dimitrie Bolintineanu), sediul
Preturii de plasã (azi Primãria) ºi Poºta Veche (azi Biblioteca).
Pentru familia proprie ºi nu numai, va construi conacul3, numit
Bãbeanu mai târziu, culcat la pãmânt de oameni ºi de cutremurul
din 1977, precum ºi moara cu valþuri din Centru, zisã a lu’
Boieru, aflatã acum peste drum de Godac (înainte Bidirici), trecutã
prin mai multe mâini dupã epopeea decembristã ºi astãzi ajunsã
inutilã ºi inutilizabilã. În amintirea vãrului sãu, Poetul, s-a îngrijit
sã i se înalþe un monument pe mãsurã, în curtea bisericii, fostã

Constantin ªt. Bolintineanu.

ªtefan C-tin Bolintineanu, tatãl precedentului.

Biserica Adormirii Maicii Domnului din Bolintinul din Vale
– Moºteni, rectitoritã de cãtre C-tin ªt. Bolintineanu.

ªcoala Veche din Bolintin Vale.

þarinã a neamului. În plan cultural a fost sufletul ºi impulsorul
asociaþiilor Iubire de neam ºi al Asociaþiei culturale de educaþie
civicã Bolintineanu.

În pregãtirea lucrãrilor de refacere a bisericii, din dorinþa de
a pune o nouã pisanie care sã consemneze multele schimbãri
petrecute între prima ctitorie, din 1832-1833 ºi cea din 1909,
Constantin ªt. Bolintineanu a purces la cercetãri prin arhive,
prin actele personale ºi printre membrii familiei, dând la ivealã,
dupã mai multe încercãri, textului pisaniei aºa cum îl cunoaºtem
astãzi. Dorinþa dumnealui, pe lângã elaborarea textului pietrei
comemorative, era sã dea la ivealã ºi o scurtã istorii a neamului
Bolintinenilor ºi a satului, intenþie pe care, din pãcate, nu a putut
sã o materializeze4. El a fost cel care a dat primele informaþii
despre trecutul satului nostru învãþãtorului Nicu Dinu de la care
aveau sã se rãspândeascã, mai apoi, la preotul Vasile Radu, la
prof. Ion Carbarãu, la Ion Roman sau Teodor Vârgolici.

Constantin Bolintineanu se nãºtea în anul 1841 (dupã
propriile spuse), la Bucureºti, ca fiu al lui ªtefan C-tin
Bolintineanu (1805-1881) ºi al Anei Heriºescu (1821-1906). A
fost funcþionar al primãriei Bucureºtilor ºi în mai multe rânduri
primar, din partea P.N.L., al comunei Bolintin Vale. Cãsãtorit
din 3 iulie 1882 cu ªtefania (Fanny), fiica consulului francez
Eugeniu Hory, nu a avut copii, lãsând fratelui sãu mai mic,
Athanasie Bolintineanu, toatã agonisita ºi visurile sale. Pe lângã

cãminul bãºtinaº de la Bolintin mai avea case ºi la Bucuresti, pe
strada Primãverii (pe lângã P-þa Amzei, azi strada Mendeleev) la
numãrul 28. Moartea soþiei, petrecutã în anul 1922, îl va afecta
peste mãsurã ºi acest fapt reiese, dureros, din rândurile unei
scrisori pe care Costache Bolintineanu o trimitea unui om de
încredere al sãu, de la Bolintin, pe nume Dumitru: „Dupã marea
nenorocire care m-a lovit (...) am încredinþat fratelui meu, Sicã,
toatã averea ºi gospodãria mea de acolo (de la Bolintin, n.n.)

(continuare în pag. 17)

Casa din Str. Negustori nr. 16, Bucureºti, ultima locuinþã a lui Dimitrie Bolintineanu
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Romulus Dinu
Amintirile din copilãrie ale medicului neurolog Romulus

Dinu, nãscut în Bolintinul din Vale, se constituie într-un
preþios document istoric ce surprinde cu nostalgie
întâmplãri, locuri, personaje ºi apucãturi autohtone din
perioada interbelicã.

Romulus Dinu era fiul unui bolintinean cu totul special,
Nicu Dinu, unul dintre primii ºi cei mai pasionaþi
monografiºti ai localitãþii natale, fost institutor al ºcolii
noastre, director între 1918-1920, mai apoi profesor al
liceului „Gheorghe Lazãr” din Capitalã. Dacã tatãlui nu i
se cunosc lucrãri publicate (ºtim de existenþa unei
micromonografii a Bolintinului realizatã de profesorul Nicu
Dinu, împreunã cu elevi ai liceului unde preda în timpul
celui de al doilea Rãzboi Mondial, însã ne-a fost peste
putinþã a gãsi orice urmã a acesteia), fiul deþine mai multe
realizãri în domeniul literar: Vitejiile lui Rustem, o
repovestire pentru copii a renumitei epopei persane, precum
ºi Proximalul sau Dintr-o lume congelatã ... ºi false ficþiuni
– prozã ºtiinþifico-fantasticã.

Amintirile doctorului Dinu despre copilãria sa
bolintineanã au fost adunate într-un volum intitulat Paznic
la pepeni, apãrut în anul 1982 la editura „Ion Creangã”.
De aici am ales sã spicuim, spre plãcutã aducere aminte ºi
delectare a cititorilor revistei Sud, sub forma unui foileton,
rândurile care urmeazã.

LISTÃ DE PERSOANE
Întâmplãrile din cãrticica de faþã acoperã caþiva ani asezaþi la

jumãtatea drumului dintre cele douã rãzboaie mondiale. Pe primul,
lumea îl cam uitase, pe-al doilea nici nu-l bãnuia cã o sã vinã. Era
o vreme de pace nu prea aºezatã, cu multe frãmântari, pe care
noi, abia mai târziu aveam sã le înþelegem.

Tata. Învãþãtor la Bolintinul din Vale, unde se nãscuse, apoi
pe la Cãscioarele-Vlaºca (pedepsit cã l-a ocãrît pe rege), apoi iar
la Bolintin, unde-l iubeau sãtenii, ca pe fiul satului ce era, ºi
pentru felul „cum de învaþã copiii carte”. Nici azi nu l-au uitat pe
Nicu Dinu, învãþãtorul, dupã 50-60 de ani de când a plecat de-
acolo la Bucureºti, sã urmeze facultatea de litere ºi istoria. Atâta
l-a fãcut tata pe rege în fel si chip prin Bolintin ºi satele din jur,
încît, pânã la urmã, l-au luat jandarmii – care o vreme închiseserã
ochii, cã, deh, erau ºi ei tot þãrani de pe unde or fi fost – i-au
„dresat proces-verbal de comunist ºi lese-majeste” ºi l-au dus
din post în post la Bucureºti sã-l judece, dar s-a ales doar cu
mutarea disciplinarã la Cãscioarele din Vlaºca, cu mama ºi cu
mine, într-o casã fãrã sobe ºi cu pãmînt pe jos, la o ºcoalã ca o

ruinã, fãrã gard ºi mai ales fãrã copii, cã oamenii nu se-ndemnau
sã-i trimitã la clasã în pãragina aceea.

Peste doi ani, dupã ce a reparat ºcoala ºi mai ales a umplut-
o cu ºcolari, i-a fost ridicatã pedeapsa. Satul n-avea brutãrie ºi
nici o altã prãvãlie, afarã de o cîrciumã prãpãditã.

La Cãºcioarele-Vlaºca, în bãjenia noastrã deci, s-a nãscut
sora mea, Lia. Cînd am plecat din Cãscioarele – venisem trei
plecam patru – am încãput bine, cu lucruri cu tot – abia acum îmi

dau seama ce sãraci eram – într-o singurã cãruþã, iar sãtenii au
venit dupã noi pânã în capul satului, ca dupã mort spre cimitir, cã
ziceau cã aºa învãþãtori ca mama ºi tata n-o sã mai aibã ei.

Ajunºi din nou la Bolintin s-au pus amândoi la treabã, cã
nici ºcoala aia nu mergea prea bine. Erau pe-atunci „învãþãtori”
ºi doi popi din sat, care dacã se certau la bisericã, treaba lor, dar
nu prea dãdeau pe la ºcoalã. Oamenii cam pierduserã obiceiul
sã-ºi trimitã copiii, fiindcã „n-aveau de la cine sã înveþe, ºi decât
sã se batã la ºcoalã, mai bine sã vadã de vite acasã”.

Apoi mama a hotãrât sã meargã la facultate. Ea întîi, apoi,
dupã un an-doi, ºi tata. Nu puteau rãmîne numai cu ce învãþaserã
în ªcoala Normalã. ªi aºa a fãcut. Tata a rãmas cu noi la þarã, s-
o aºteptãm sîmbãta... Ne îngrijeau mãtuºile, þãrãnci, care nu prea
vedeau cu ochi buni „fumurile mamei” ºi i-o spuneau de-a
dreptul. Mama plângea, nu se lãsa, ºi tata era de pãrerea ei.

Mama, învãþãtoare ºi ea ca ºi tata, dupã ce ºi-a luat licenþa în
românã ºi francezã, a fost revizorul ºcolar al judeþului Ilfov
printr-un examen-concurs fãcut de marele profesor Nicolae Iorga,
pe cînd era ministru ºi la care ea a ieºit prima, fiindcã era tare
deºteaptã ºi cultã, dupã cît spuneau toþi. Gurile rele glumeau
zicînd cã fiind singura femeie, la acea vreme, care a avut curajul
sã se prezinte la concurs, bãrbaþii, politicoºi, au lãsat-o sã iasã
prima!

Mama scria poezii ºi cãrþi de ºcoalã sau despre cum se face
ºcoala, dar mai mult bãtea drumurile, sãraca, iarnã-varã, în lung
ºi-n lat în inspecþii pe la ºcoli, fãcând sã tremure trei sute de
învãþãtori când era plecatã pe teren – ºi era bine de mine ºi de
nãzdrãvãniile mele – ºi sã tremur eu, cuminþit ca prin minune,
când se întorcea acasã.

Dar mama nu era ea aºa din firea ei. Viaþa o înãsprise. Era o
fire veselã, voioasã, râdea cristalin ºi cânta minunat mai ales
când nu avea necazuri. Ce coruri fãcea împreunã cu tata, la ºcoala
din Bolintin, ºi ce cântece patriotice cântau elevii la 24 Ianuarie,
strãbãtând toatã ºcoala, cu cârdul, satul, cu steguleþe tricolore!

Bunicul meu, Costicã Grigorescu, cel pe care nu-l
cunoscusem fiindcã eram prea mic cînd a murit, era „venetic” în
Bolintin ºi fãcea comerþ cu tutun adus de pe Vlaºca ºi dus de el
la Bucureºti. Se zice cã era blând, bun ºi darnic ca mama, dar ºi
repezit, drept ºi neîngãduitor cu lenea sau necinstea, tot ca ea,
fiica lui.

Bunicul avea un frate. Ãsta a fost cineva. Îl chema Eremia
(Miluþã) Grigorescu. Era general ºi i-a bãtut rãu pe nemþi la
Oituz ºi la Mãrãºeºti, cã a fost chiar poreclit „Eroul de la
Mãrãºeºti” ºi, cînd a murit, l-au îngropat tot acolo, într-un
mausoleu, sub un pietroi uriaº, frumos cioplit, în mijlocul
ostaºilor lui care cãzuserã pe cîmpul de bãtãlie.

Bunica, mama mamei, fusese moaºã de plasã la Bolintin. Te
pomeneºti cã de aia ne-am fãcut noi toþi trei fraþii medici: sã
moºtenim ºi ceva de la ea. Murise când avea fata ei abia 13 ani,
aºa cã...

Mama-mare – mama tatei, murise ºi ea când sã tot fi avut tata
vreo nouã ani. E de speriat ce de oameni pot sã moarã cu vremea...
Cred cã moartea este cel mai rãspîndit lucru de pe lume, fiindcã
de nãscut un om poate sã nu se nascã – mie, de pildã nu mi s-a
nãscut un al patrulea frate – dar de murit, dacã a apucat sã se
nascã, n-are cum scãpa.

Tata-mare era þãran moºnean din Bolintinul din Vale, fiul lui
Dinu Soare. Ar fi trebuit sã-l cheme deci Tãnase Soare – frumos
nume aº fi avut! – dar ãi de la primãrie au greºit ºi i-au zis
Tãnase Dinu. Aºa a rãmas. Moº Tãnase, cum l-am apucat eu,
avusese nu mai puþin de 16 (ºaiºpe) copii (fãrã a socoti doi
gemeni nãscuþi morþi sau morþi de dalac la cîteva zile, nu mai

ºtiu), dintre care, mai cu rãzboiul din ’916, mai cu bolile, în
copilãria mea mai trãiau vreo nouã, zece, mai mult fete cu nenoroc
în cãsnicie. Ca ºi lui moº Tãnase la mai toþi le greºise numele la
primãrie, fetele ºi-l schimbaserã prin mãritiº, cã era o harababurã
de nume de ziceai cã nu-s fraþi buni, dintr-un tatã ºi-o mamã.

Tata ºi deci ºi eu, ne-am nimerit „Dinu” ºi aºa am rãmas pânã
s-au trezit cei de la armatã sã-l schimbe pe-al tatei, în loc de
„Dinu Tãnase Nicu” i-au zis „Tãnase Dinu Nicu”, ca sã n-aibã
cum sã-l gãseascã ordinele de concentrare la timp ºi aproape sã
dea de bucluc cu militãria.

Cu tata mare am avut eu multã treabã, fiindcã ne deosebeam
în pãreri tot timpul mã ameninþa dupã fiecare boroboaþã cã „o sã
vãd eu pe dracu îmbrãcat în straie nemþeºti”, „ticãlos ce sunt”,
etc. Nu vã spun aici despre el decît cã, om în puterea vârstei în
1907 – avea vreo ºapte copii – s-a aprins rãu cînd a auzit de
rãscoalele þãrãneºti care izbucniserã mai peste tot, ºi s-a adunat
cu alþi oameni din sat sã discute zvonurile. Zicea cã aºa le trebuie
boierilor, cã destul au rãbdat þãranii ºi are ºi rãbdarea asta o
margine. Au venit ºi niºte þãrani din Stoieneºti-Palanga, din
apropiere, care aveau un boier rãu ºi le-a zis alor noºtri: „Duceþi-
vã ºi voi la boierul vostru”. S-au dus unii, dar cu boierul lor nu
prea aveau necazuri, deoarece Costicã Bolintineanu, un fel de
nepot sau altã rudã bunã cu poetul Dimitrie Bolintineanu, de la
noi din sat, era om cumsecade cu þãranii, le fãcuse ºcoalã ºi nici

nu avea moºie mare – era sat de moºneni, mici proprietari de
pãmînt de 3-4 secole.

– Mãi, oameni buni, le-a zis tata-mare. Nu aici, la noi, e
buba. Avem noi destule necazuri, da nu cu alde Bolintineanu.

Era pe searã. Au aprins toatã noaptea claie mare dupã claie
mare de paie sã se vadã foc straºnic din Stoieneºti. ªi-au plecat
numai dupã ce l-au stins, sã nu ardã casele Bolintinului. Azi, în
casele ºi grãdinile lui Bolintineanu, cu adausuri noi, este liceul
de 12 clase din Bolintinul din Vale, satul poetului Dimitrie.

Cu tata mare, în casa batrâneascã, trãiau la Bolintin douã din
fetele lui, tuºa Vasilica ºi tuºa Lixandra, ºi un bãiat, ultimul din
ºir, Fane, infirm, cã avusese o boalã la creier în copilãrie.

Tuºa Vasilica fusese mãritatã cu unul de la oraº care murise.
Era o femeie acrã, fusese bãtrînã de mic copil ºi a murit tot aºa.

Tuºa Lixandra fusese ºi ea mãritatã cu un contabil din Bolintin,
dar nu-i trãise nici ei decît ºase luni bãrbatul. Nu se mai mãritase
deºi era grasã ºi frumoasã, veselã ºi bunã. Se nãscuse tânãrã ºi
pe la 78 de ani tot tânãrã a murit. Aºa era ea.

Fane – unchiu meu – era bãiat deºtept, ºtia aritmeticã, nu
glumã, dar nu plecase de acasã la Bucureºti sã înveþe, cum fãcuserã
ceilalþi fraþi, din pricina beteºugului. De-aia era cam posac ºi
avea ºi ulcer la stomac de supãrare. Pe ceilalþi unchi, mãtuºi,
nepoþi, etc., nu-i mai înºir – ar trebui sã umplu o carte fãrã rost.

Eu, fraþii mei ºi unii veri ai noºtri stãteam la Bucureºti, la
ºcoalã, de toamna pânã vara, cu pãrinþi cu tot, iar vara ne gãseam
raiul de joacã al vacanþei la þarã, la tata mare ºi mãtuºi, unde ne
adunam uneori cîte zece-doiºpe la masã, departe de ochiul scrutãtor
al pãrinþilor ºi de grija lecþiilor. [...]

Gheorghiþã, vãrul meu cel mai drag ºi cel mai de seamã
tovarãº de joacã, bãiatul lui Nea Andrei (pîine caldã) ºi al tuºii
Marioara (cam iabraºe, cã de-aia îi ieºeau murãturile bune: aºa se
zice). Veþi avea toate amãnuntele despre el mai tîrziu, fiindcã
sãracu, era sclavul meu supus, luând parte la toate nãzbâtiile ºi
„încasând” uneori în locul meu ce meritam eu singur, din plin!
Nu pot sã uit însã cã a murit stupid, la 22 de ani, împuns în
pîntec, noaptea, de un neamþ care fugea, la sfîrºitul rãzboiului, ºi
îngrijit de mine la Filantropia, sãptãmîni lungi. A avut peritonitã

(continuare în pag. 13)

Preotul Augustin SCURTESCU.
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„PRIVITOR CA LA TEATRU”
(urmare din pagina 9)

luundu-ne suma cu amãruntã ºi citindu-ne zapisile ºi hrisoavele
cu amãruntul ºi de pe o parte ºi dintre-alta, am rãmas eu de
judecatã, dându-i judecata ca sã-ºi facã moara unde au avut ºi
tatã-sãu ºi sã stãpâneascã Rãstoaca Uscatã ºi pânã în ªuþa. ªi
luîndã logofãtul Radu carte de judecatã ºi fiind ca sã eºim iarãºi
înaintea mãrii sale lu vodã ºi cunoscândã ºi eu cã are dumnealui
dreptate, ne-am învoitã între noi ca sã nu mai eºim la Divan, ci sã
stãpâneascã dumnealui moºiia dupã cum îi scrie hrisoavele. ªi
eu am a rãdica mora din Rãstoaca Uscatã de vreme ce mi-au dat
judecata cã n-am treabã în Rãstoaca Uscatã. ªi sã-ºi ridice zãgaz
din gura Rãstocii cei cu vadul de morã, ca sã curgã apa pân matca
cea veche, unde au cursu ºi mai înainte. ªi de acum înainte sã nu
mai avem a cãta judecatã pentru aceastã pricinã, nici eu, nici
copiii miei, nici logofãtul Radu. ªi sã avem a trãi vecineºte ºi cu
pace.

ªi pentru creadinþa m-am iscãlitã mai jos ca sã se creazã.
Av[gust] 20 dni, 7254 (1746).

Gligore Miuleþu, Ilie Mãr[...] martor, Zo[..]ta Ia[..] cupeþ
martor.

ªi am scris eu, Stanciul, cu zisa dumnealor. »

Bolintinul nu s-a numit
niciodatã RODEA

Hartã pe care apare trecut satul Voineºti, numit
astãzi Brâncoveanu.

Nu ºtim ce ar fi fost acele Floricele de primãvarã pe care le-
a compus pe la vârsta de 20 de ani; cu toate acestea putem sã ne
facem o idee despre acele improvizãri din câteva poezii ce a
intercalat în romanul Manoil, poezii în genul celor urmãtoare:

Copiliþe tinerele,
Ce tot staþi ºi vã gândiþi,
Adunaþi la floricele
ªi ghirlande-mi împletiþi.
Pân ce câmpul e în floare,
Pe amor încununaþi,
Cãci ca mâne, floarea moare
ªi de dor o sã oftaþi.
ªi când flori nu veþi afla,
La ghirlande veþi visa.

Nu numai atât, dar la 1869 când era spre declin, Bolintineanu
publica un volum cu desãvârºire condamnabil pentru reputaþia
lui de poet, volum intitulat: Poezii din tinereþe unde, în adevãr,
gãsim poezii în genul celor din Manoil.

Se poate foarte bine ca Floricelele scrise la 20 de ani sã fi
gãsit ospitalitate în volumul de la 1869.

Prima ediþie a poeziilor lui apare la 1847 ºi e o colecþiune de
elegii, câteva cântece foarte pretenþioase ºi mai multe balade.

A doua ediþie, de la 1852, e foarte cunoscutã ºi cuprinde
câteva compuneri ce meritã a ne fixa atenþia, cum e de exemplu O
noapte pe cal pe care n-o gãsim în nici o ediþie mai nouã. De
asemenea Râul Beþiei (sic! – de fapt Rîul Vieþei, n.n.), ce lipseºte
în alte ediþii, ºi curioasa poezie Ciobanul, scrisã în stilul Mioriþei,
în spirit cu desãvârºire popular. Iatã câteva versuri din aceastã
poezie care amintesc foarte bine sfârºitul baladei lui Alecsandri:

Stele, floriºoare,
Ce ardeþi lucitoare
În cosiþa serii
Când sânt limpezi cerii,

Voi sã-mi fiþi, drãguþe,
Mândre candeluþe,
Iar voi, vântuleþi,
Seara sã plângeþi,
În brazii mãreþi.

Rezultã din aceastã poezie cã Bolintineanu, pe lângã influenþa
strãinã, a mai primit ºi influenþã popularã. Aceastã influenþã o
putem urmãri mai departe decât 1852. În adevãr, în Foaia pentru
minte din anul 1844, No 33, gãsim o poezie trimisã de Bolintineanu,
sub formã de cântec popular ºi intitulatã: Cântec popular din
vremea lui Mihai Viteazul. Nu e tocmai un cântec popular, e
alterat, prefãcut de Bolintineanu, dar se poate foarte bine sã fi
luat canavaua dintr-o baladã. Deci la 1844 îl vedem pe
Bolintineanu cunoscãtor al literaturii populare. Vom constata
influenþa aceasta la el într-o poezie cum e Pandurul, unde-s
versuri cu desãvârºire populare. Iatã de ce ediþia din 1852 e
importantã, pentru cã ne releveazã o parte nouã în studiul activitãþii
literare a lui Bolintineanu.

1 Citatul, în lectura lui Teodor Vârgolici, sunã astfel:
Câþi cunosc frumuseþile poeziei, acea legãnatã ºi linã cadenþare,
acel repaos regulat al semistihului, acele expresii ºi asemãnãri
rãpitoare ce întineresc inima, cãci, pe lângã acestea dupa
dreptate, mai cer ºi o limbã de la poet, pot judica versurile
domnului Bolintineanul, acestui june necunoscut încã ca floricela
împresurata în mijlocul unei lese, a-i saluta talentul, ºi a aºtepta
de la dânsul opere vrednice de un veac mai ferice. (Teodor
Vârgolici, Dimitrie Bolintineanu ºi epoca sa, Bucureºti, Editura
Minerva, 1971, p.30)
2 În volumul Poesiile veki ºi noue ale D-lui Bolintineanu, îngrijit
de G. Sion. Poezia era intitulatã La zioa aniversalã. (Idem, p.18.)

(urmare din pagina 10)

Dimitrie Bolintineanu

ºi pe atunci nu existau antibiotice. Eram în anul V ºi mi-a venit sã
urlu ºi sã mã las de medicinã când, pe patul de-alãturi, îi dãdeam
din sîngele meu (aºa se fãcea pe atunci transfuzia, de-a dreptul),
ºi Gheorghiþã mi-a spus „degeaba, mãi frate... degeaba... s-a
rupt firul...” M-am încãpãþânat, am luptat cu transfuzii ºi l-am
mai þinut în viaþã câteva sãptãmîni. Dar firul se rupsese, într-
adevãr. De unde o fi ºtiut Gheorghiþã? Mã întreb ºi azi, printre
lacrimi. Fãnel, fratele lui, normalist în ultimii ani, nu prea se
amesteca pe atunci în treburile noastre, deºi venea ºi el la Bolintin.

ªi cam asta cu familia. Trec la bolintineni.
Întâi vine Alexandru Mihai – pentru noi, cei mai mici, nea

Lixandru – prieten bun cu tata din copilãrie. Om deºtept, chiar
foarte, zicea lumea. Ar fi putut ajunge profesor de matematici,
aici era tãria lui. N-a ajuns, c-a fost prea sãrac, orfan ºi pe vremea
aceea nu puteai, dacã nu aveai bani de taxe, gazdã, haine, cãrþi.
Toate se plãteau. Nea Lixandru ãsta cât era de inteligent, avea un
cusur: nu cu rãutate, nu cu urã, ci cu un zâmbet uºor batjocoritor
contrazicea pe toatã lumea! Dacã unul spunea neagrã, el îi
dovedea, cu potop de vorbe ºi cu mãiestrie, cã problema era albã,
albã toatã ziua. ªi îi bãga în cap omului cã e albã... Dacã peste
cîteva zile omul îi spunea, despre absolut aceeaºi chestie, cã ar fi
albã, cum zicea nea Lixandru mai înainte, nea Lixandru zâmbea
superior, îl lua cu biniºorul ºi-i dovedea cu risipã de argumente
ºi fãrã drept de rãspuns cã vezi, dom-le, deci, chestiunea nu stã
chiar aºa, ci... e neagrã toatã ziua.

A fost pentru mine un mister pe care nu l-am putut dezlega
decît hãt, târziu, cã trebuie sã fii foarte deºtept ºi antrenat, ca
filozofii greci numiþi sofiºti, sã reuºeºti sã susþii la fel de bine
douã cauze opuse ºi sã le faci sã triumfe separat. Ce avocat ar fi
fost nea Lixandru pe-atunci! Dar aºa, fiindcã nu era socotit decît
un „om sucit”, n-a izbutit mare lucru în viaþã ºi într-o vreme ºi-
a luat lumea în cap ºi-a plecat din sat. Nu s-a întors decît tot
sãrac, sã moarã destul de tînar, de o boalã rea, singur în casa în
care se nãscuse. Dar pe timpul meu, nea Lixandru era un pescar
faimos ºi un vînãtor-povestitor de ne înþepenea, pe noi copiii, cu
ceasurile, când dãdea drumul la cîte o întamplare.

Constantin Postelnicu – nenea Titi, bãiatul lui naº Ioniþã
cizmarul – era un strãlucit elev al tatei, dar numai cu vreo opt-
nouã ani mai tînãr decît el. Erau prieteni buni, dar nenea Titi nici
peste treizeci de ani când diferenþa dintre vârstele apropiate se
ºterge, nu-i spunea pe nume tatii, ci doar cu respect, ºefule sau
maestre. Nu ºtiu de ce, cã nimeni nu-i mai zicea aºa. Fãcuse
liceul la „Lazãr”, ºi aproape toatã facultatea de litere. Nu ºi-a dat
licenþa ca sã nu moarã de foame. S-a angajat. Lucra la o revistã
literarã. Citea mult,scria frumos. Scânteia în glume care erau
numai ale lui. Nu imita pe nimeni. Dar se de rãdãcinase de sat,fãrã
sã se poatã lipi de oraº. Aºa cã nu-i mai era bine nicãieri...Ba da!
Pe nisipul fierbinte de la Argeº sau în bulboanele Sabarului, cele

douã rîuri între care stãtea satul ca într-o furcã de argint lichid ºi
care de ºase sute de ani scãlda, cu varã ºi soare, toþi copiii
Bolintinului, þintuindu-le inimile pentru toatã viaþa în sat chiar
dacã trupurile le plecau pe alte meleaguri. Zic ºase sute de ani
fiindcã asta ar cam fi vîrsta Bolintinului nostru, pomenit pentru
prima oarã în documente (gãsite de tata la Arhivele Satului) în
anul 1433 – mai exact, 16 martie 1433, ca sã nu-l supãr pe nea
Nae-Document, porecla tatei – într-un hrisov al lui Alexandru
Aldea Voievod, fiul lui Mircea cel Bãtrîn. Vodã Aldea dãdea
jumãtate din sat mãnãstirii Bolintin ºi-l scutea de „vinãrici”.
Vlad Dracul, tot fiu al lui Mircea cel Bãtrân, întãreºte acest
hrisov dat la Tîrgoviºte în 23 august 1437. Acum 550 de ani. Cât
de vechi ºi mare trebuie sã fi fost pe atunci satul, dacã-i interesa
pe voievozi!

Nicu Dinu, Alexandru Mihai, C. Postelnicu, popa Tãnase ºi
popa Scurtescu,vreo doi-trei învãþãtori suplinitori, doi avocaþi,
judecãtorul, dirigintele poºtei ºi alþi câþiva erau intelectualii satului,
fie cã locuiau acolo, fie cã veneau din oraº în vacanþe. Restul,
sãtenii, nu erau ºi nu sunt nici azi prea deosebiþi de þãranii români
ai cîmpiei dintre Burnaz ºi Bãrãgan, mãrginitã la nord de resturi
mari din Codrul Vlãsiei – unde fãceam noi, copiii, marile excursii,
patru kilometri depãrtare, nu ca azi.

ªi-acum,despre cine sã mai scriu?
Despre Ilie al lui Lapte-gol, care era aºa de sãrãntoc încît n-

a gãsit decât un naº pentru toþi patru bãieþi ai lui, pe Gheorghe-
al-lui-Cârstoi, curelar nemaipomenit, cã stãteam bãtut în cuie
ceasuri la geamul prãvãliei lui de lîngã moara sistematicã, cu
ochii la hamuri, hãþuri, chimire, curele, ºei ºi valtrapuri,
împodobite de el cu ºuviþe de piele albã ºi lânicã vopsitã în toate
felurile.

Despre Piriuþã, tãbãcarul, cel mai frumos ºi glumeþ om din
sat, cel mai popicar, însã dupã unchi-meu, Fane-Strîmbu sau
Schiopu, care-i smintea pe toþi la popice cã întrebuinþând toatã
viaþa numai mâna dreaptã, era de zece ori mai puternicã decât
dreapta altora sau decât stînga lui rãmasã nevolnicã. Fane Strâmbu
ar fi fost azi campion mondial de bowling – popice, pe englezeºte
– zic eu.

Sau despre nea Vasile-al-lui-Tînjalã, însurat cu o sorã a tatei,
mort dupã cai ºi cãruþã, care cînd vrea sã-þi spunã s-o iei la
dreapta zicea s-o iei mai art, sau la stânga, mai hãþ, dupã cum era
înþelegerea lui cu caii la hãþuri. Cã a fost ultimul om din sat care
ºi-a vândut, pe nimic, caii pentru tãiere, când credeau unii din ãia
de la oraº cã nu mai e nevoie de atelaje dacã vin tractoarele. Dar
uite, vezi, cã azi maºinile mãnâncã petrol de care este nevoie în
altã parte ºi stau pe brânci dacã n-au ºi atelajele vor face ispravã
bunã, cã au fînul ºi iarba la nas. ªi nea Vasile, coliliu, cã se
apropie de 90 de ani – zice aºa, ca pentru el: “Hei taicã, sã am eu
iapa aia murgã ºi calu ãla roib, le-aº arãta eu transporturi
ieftine!”. Dar chiar aºa, fãrã cai, nea Vasile-al-lui-Tînjalã a fost
aproape de 80 de ani paznic de noapte la C.A.P.

Dar despre Bolintinul din Vale ar fi multe de povestit, mai
ales fiindcã are ceva deosebit...

(urmare din pagina 12)
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Istorie culturalã

ilustratã

Florentin Popescu, Nicolea Sugurel, primarul Bolintinului, poetul
Laurin Stãnchescu ºi Constantin Carbarãu la deschiderea
festivitãþilor  la Festivalului “Dimitrie Bolintineanu” în anul 2005
(foto: Vasile Blendea)

Constantin Carbarãu ºi Florentin Popescu, participanþi la
Festivalul “Duilui Zamfirescu” (Focºani, 2004)

Scriitori participanþi la Festivalul “Dimitrie Bolintineanu” în anul
2005 (foto: Vasile Blendea)
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Tâlhãria de la Via BumbãcaruluiFAPTUL DIVERS
Anunþ de licitaþie pentru vânzarea în ziua de 2 mai

1908 a „terenului numit Zãvoiul-Bãcanului, de pe moºia
Ogrezeni, pe plan litera A, în întindere totalã ca de 7 ha,
190 mp, situat în comuna Ogrezeni, plasa Bolintin, fost
pendinte de monastirea Mihai Vodã, învecinându-se: la
nord cu delimitarea locuitorilor; la sud cu moºia d-lui
Sãveanu; la est cu rîul Argeº; la vest cu porþiunea datã
locuitorului Ilie Ilie Constantin pentru complectarea
lotului no 161. Arendat pe periodul 1904-1909. Garanþia
lei 354. Concurenþa începe de la suma lei 3510".
(Monitorul Oficial, 15/28 martie 1908, nr. 277, p. 10462)

Ministerul Justiþiei, Ds nr. 5/1787/946. „Domnul
Niculae Manea, nãscut la 24 ianuarie 1907 în comuna
Bolintinul din Vale, judeþul Ilfov, domiciliat în Bucureºti,
strada Caragiale, nr. 32, a fãcut cerere acestui minister sã
schimbe numele sãu paronimic de Manea în acela de
Mãnescu-Bolintin, spre a se numi Niculae Mãnescu-
Bolintin”. (Monitorul Oficial, 5 august 1946, partea I b,
nr. 179, p. 8403)

RÃÞETÃ
de

GÃLBINARE

O linguriþã de praf de chihlimbar de cel bun, sã-l
puie în 25 dramuri rachiu de drojdii curat, încãlzit bine
ºi amestecându-l sã-l bea dimineaþa pe nemâncate.

ªi aºa sã urmeze 15 zile, darã sã sã fereascã a nu mânca
pãtimaºu acrituri, sãrãturi, brânzeturi ºi lapturi, asemenea
nici vin sau rachiu sã nu bea.

Sã fereascã ºi de rãcealã.

(cc. 1850)

Nae SPIÞERU

Recomandãrile provin din arhiva familiei
Bolintineanu. Se pãstreazã la A.N.B.,
Fond Achiziþii Noi, MMDCCLXV/58.

RÃÞETÃ
de

SCULAMENT
(cc. 1850)

Scoarþã de China, drahme 8,
fierbele o ¾ de ceas
în strecurãtoare de unþii 8.
Pune balsam copaiv cu mucilagã
de gumã arabicã 2-3 sau ½ unþie.
Sirup opiat unþii 2.
Sã ia la 3 ceasuri un feligean.

DECISIUNE

Camera de punere sub acusaþiune a Curþei de Apel din
Bucuresci.

Ascultând raportul cu No. 6.121, fãcut de D. Procuror-
general al Curþei, despre procedura instruitã înaintea judelui de
instrucþiune al Tribunalului Ilfov contra: Enache Bobe, din
comuna Malu- Spart, de ani 50, român, agricultor; Ioniþã
Constantin, din comuna Malu-Spart, de ani 24, român, plugar,
mai fost dat judecãþei; Iancu Matei Cãlinescu, din comuna Malu-
Spart, de ani 29, român, cârciumar; Ioana lui Nicolae Pãrciu,
fãrã domiciliu stabil, de ani 18, þigancã, muncitoare; Maria Ion
Gligore, fãrã domiciliu stabil, de ani 20, þigancã, muncitoare;
Nicolae Pãrciu, ce-i zice ºi Duluman, din comuna Copãceni, fãrã
domiciliu stabil, de 30 de ani, þigan, cismar, dat judecãþei de mai

multe ori; Ion Gligore, ce îi zice ºi Andrei Gligore, þigan (dosit);
Stan Sandu, din comuna Corbii-Ciungi, de ani 26, român, plugar,
preveniþi pentru tâlhãrie; Vãzând memoriul prevenitului I.
Constantinescu; vãzând toate actele procedurei ºi rechisitorul D-
lui procuror-general al Curþei, cu data de astãzi, scris ºi subscris
de D. Procuror de secþie M. Zenide în urmãtoarea coprindere:

Având în vedere Ordonanþa No. 96, de la 20 Maiu 1881, a
D-lui Jude de instrucþie pe lângã Tribunalul Ilfov, prin care declarã
cã sunt sarcini ºi indicii suficiente de culpabilitate contra lui
Niculae Pãrciu Duluman, Ion Gligore ºi Stan Sandu, cu aplicaþia
art. 317, 318, al.2, 3 ºi 4 ºi 319, al.1, C.P., iar contra lui I.
Constantinescu cu aplicaþia art. 53, al. 2, combinat cu art. 54 C.P.

Având în vedere procedura urmatã contra inculpaþilor, din
care resultã cã în seara de 11 Aprilie a.c., cei dîntâiu 3 inculpaþi,
prin violinþã ºi rele tratamente a jefuit pe Marin Radu pe ºoseaua
dintre Jilava ºi Bucuresci, drum public, de un poºtalion cu 2 cai,
precum ºi de obiectele ce în calitatea sa de precupeþ cumpãrase
din comuna Malu-Spart, iar cel d-al patrulea, cã cu sciinþã a
tãinuit poºtalionul rãpit lui Marin Radu;

Având în vedere cã faptul se dovedesce din interogatoriile
femeilor Maria lui Grigore ºi Ioana lui Nicolae Pãrciu, din
interogatoriile inculpaþilor, din procesele-verbale de constatarea
faptului ºi din deposiþiunile martorilor ascultaþi la instrucþie;

Pentru aceste motive, cerem de la Onor Camerã de punere
sub acusaþiune, ca prin decisiunea ce va binevoi sã pronunþe, sã
declare cã sunt sarcini ºi indicii suficiente de culpabilitate contra
numiþilor inculpaþi, cu aplicaþia articolelor prevãzute în menþionata
Ordonanþã, ºi sã ordone trãmiterea lor înaintea Curþei cu juraþi
din Ilfov, spre a fi judecaþi conform legei.

Dupã ce actele, memoriul ºi rechisitorul sus menþionat, s-a
citit in presenþa D-lui Procuror de secþie ºi a grefierului ºi s-a
depus pe masã, dupã ce D. Procuror ºi grefierul s-a retras din
Camerã, Curtea deliberând ºi considerând faptul de care sunt
preveniþi Nicolae Pãrciu Duluman (dosit), Ion Grigore (dosit),
Stan Sandu ºi Ioniþã Constantinescu, este prevãzut ºi calificat
crimã de art. 317, 318, al. 2, 3 ºi 4 ºi 53 ºi 54 C.P., ºi cã din toatã
procedura urmatã contra lor, resultã sarcini ºi indicii de
culpabilitate de ajuns ca sã motiveze punerea lor sub acusaþiune
ºi trãmiterea lor înaintea Curþei juraþilor.

În unire cu rechisitorul D-lui Procuror-general, adoptând
faptele ºi motivele dintr-nsul, declarã cã este loc de a se pune în
acusaþiune.

1. Nicolae Pãrciu Duluman (dosit), Ion Grigore(dosit) ºi
Stan Sandu (majori), cã în seara de 11 Aprilie 1881, au rãpit prin
violenþã ºi cu cuget de a-ºi însuºi pe nedrept o cãruþã cu cai ºi
obiecte ale lui Marin Radu, fiind în numãr de mai multe persoane,
pe drum public, întrebuinþând bãtãi ºi rele tratamente, fapt
prevãzut ºi penat de artic. 317, 318 al. 2, 3 ºi 4 C.P.

2. Ioniþã Constantinescu, cã cu bunã sciinþã a cumpãrat un
poºtalion de la acusaþii de mai sus, cunoscând cã acest poºtalion
provenea din tâlharia comisã de aceºtia, fapt prevãzut de art. 53,
al. I ºi penat de art. 54 C.P.

În consecinþã trãmite pe preveniþii de mai sus înaintea Curþei
juraþilor din Ilfov, ca sã fie judecaþi conform legei. Spre acest
finit, D. Procuror-general va redigia actul de acusaþie contra lor.

Curtea, ordonã tuturor portãreilor sau agenþilor puterei
publice, sã punã mâna pe numiþii de mai sus a cãror etate, profesie
ºi domiciliu se arãt la începutul acestei decisiuni, ºi sã conducã
pe Nicolae Pãrciu Duluman ºi Ion Grigore de la domiciliurile lor
sau ori de-i vor gãsi, iar pe Stan Sandu ºi Ioniþã Constantinescu
de la arestul Tribunalului la casa de oprealã a Curþei cu juraþi din
Ilfov, ºi sã fie înscriºi în registrul zisei case de oprealã, ca acusaþi
de faptul enunþat în dispositivul decisiunei de facia ºi constitutiv
de crimã prevãzutã prin art. 317, 318 al. 2, 3 ºi 4 ºi 53 , 54 Codul
Penal.

Iar la cas de nu se vor putea gãsi cei dosiþi, se vor îndeplini
disposiþiile art. 239, pr. C.P.

Pronunciatã la Curtea de Apel din Bucuresci, Camera de
punere sub acusaþiune, la 10 iunie 1881, preºedatã de D.A. Filitis,
iar membrii D.M. Poenaru-Borea ºi Gr.T. Brãtianu, cari au sub-
semnat, precum ºi grefierul.

No. 133.

Act de acusaþiune

Camera de punere sub acusaþiune a Curþei de Apel din
Bucuresci, prin decisia sa cu No. 133, de la 10 Iunie 1881,  a
declarat cã sunt sarcini ºi indicii suficiente de culpabilitate pentru
a fi puºi sub acusaþiune: Nicolae Pãrciu Duluman, Ion Grigore
ºi Stan Sandu, pentru faptele prevãzute ºi penate de art. 317,
318, alineatele 2, 3 ºi 4 C.P., iar Ioniþã Constantinescu pentru
faptul prevezut ºi penat de art. 53 al. 1 ºi 54 C.P., ºi a ordonat
trãmiterea lor înaintea Curþei juraþilor din Ilfov, spre a fi judecaþi
conform legei.

Noi, Procurorul general pe lângã Curtea de Apel din
Bucuresci, în esecutarea sus zisei decisiuni ºi dupã o nouã
esaminare a actelor de procedurã, espunem urmatoarele: Marin
Radu, precupeþ din Bucuresci, se afla în 11 Aprilie, anul acesta,
împreunã cu Ghiþã Marin, fiul sãu, prin judeþ spre a se aprovisiona

de marfa trebuincioasã negoþului sãu. La 11  Aprilie, cãtre searã,
se întorcea de la Malu-Spart, într-un poºtalion cu dric verde ºi
roatele roºii ºi 2 cai, unul bãlan, altul murg, mergând pe ºoseaua
dintre Jilava-Bucuresci ajunge în dreptul viei Bumbãcarului, când,
se pomenesce cu 3 indivizi cari le tae drumul, îi opresc ºi unul
din ei lovesce cu un ciomag în cap pe Marin Radu care cade jos
din trãsurã, apoi cu toþii îl isbesc fãrã deosebire pe corp. Fiul
sãu, Ghiþã, voind sã-l scape, îi aplicã ºi lui mai multe lovituri ºi
voesc sã pue mâna pe el. Acesta vãzând cã se atentezã la viaþa lor,
nevãzând nici o scãpare posibilã, nici un ajutor de nicãeri, fuge
lãsând pe tatãl sãu în mânele tâlharilor.

Pe când Marin Radu zãcea în nesimþire lângã carul sãu, cei 3
tâlhari se sue într-nsu ºi se întorc în direcþiunea Jilava. Ei încarcã
iute marfa din poºtalion, care se compunea între altele ºi din mai
multe mii de ouã. Le aruncau jos în dreptul comunei Jilava, pe
câmp, mai lepãdând o tinichea de gaz, o palanþã micã, fiare de cai
ºi altele. Astfel uºuraþi, ei dispar. Ghiþã Marin însã se dusese
acasã, însciinþase pe muma sa despre infortuna lor ºi anunþa
poliþia care a rãdicat dupã câmp pe Marin Radu ºi l-a trãmis în
cãutarea spitalului Brâncovenesc.

A doua zi Maria, soþia lui Marin Radu, se duce la spital,
unde bãrbatul sãu povestesce cu deamãnuntul cum a fost cãlcaþi,
ºi unde, cãci despre autori nu putu sã-i spue nimic, nici nu-i
cunoscuse ºi nici posibilitatea de a-i cunosce nu avusese; cãci pe
de o parte întunerecul, pe de altã parte lovitura ce primise la cap
ºi care-l ameþise, îl pusese în neputinþa de a-i observa sau de a le
reþine semnalmentele. Cu informaþiunile primite, Maria pleacã la

(continuare în pag. 16)

Poºtalion cu un cal

Picturã de la Voroneþ cu scene de bãtaie.
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Comuna Floreºti-Stoeneºti, din judetul Giurgiu, este situatã
la 30 de kilometri de Bucureºti, în partea de vest a Câmpiei
Vlãsiei, pe interfluviul Argeº-Sabar. Ea este compusã din trei
sate mari: Floreºti, Palanca ºi Stoeneºti, cu un istoric cunoscut
încã din perioada medievalã a secolului al XV-lea. Aflatã într-o
zonã de interferenþe etnografice ºi folclorice, pãstreazã încã
numeroase tradiþii ºi obiceiuri strãvechi privind diferite etape din
viaþa omului. Este greu sã mai gãseºti acum astfel de tradiþii ºi
obiceiuri datoritã apropierii de Bucureºti, capitala þãrii.

Viaþa satelor a explodat în ultimele decenii, îndepãrtând tinerii
de tradiþiile ºi obiceiurile locale. Puþinele tradiþii ºi obiceiuri pe
care le-am aflat de la bãtrânii din comunã, sunt cele privind
naºterea – botezul, cãsãtoria – nunta, decesul – înmormântarea.
Bãtrânii îºi amintesc foarte bine aceste etape din viaþa fiecãrui
om ºi ni le-au relatat cu mare bucurie în suflet, ºtiind cã au trecut
prin ele dar ºi cu regretul cã astãzi se mai pãstreazã foarte puþin.
Unul dintre aceste obiceiuri de nuntã este cel al colãcerilor.

Ginerele era însoþit pe tot parcursul nunþii de colãceri. Colãcerii
erau flãcãi, prieteni ºi rude ai ginerelui. Alaiul format din ginere,
socrii mari, colãceri, rude ºi prieteni se îndrepta în cântec, joc ºi
chiuituri spre casa naºilor. Apoi, împreunã cu naºii, mergeau la
casa miresei.

La poarta miresei alaiul era întâmpinat de copii cu cãldari
pline cu apã, simbolizând bunãstarea ºi belºugul. Intrarea în
curtea miresei era plãtitã de ginere ºi naºi cu bani puºi în cãldãrile
cu apã. În curtea miresei erau întâmpinaþi de socrii mici ºi rudele
acestora. Soacra micã dãruia colãcerilor ºtergare, iar socrul mic
îi cinstea cu vin ºi þuicã. În acest timp mireasa, din casã, privea
printr-un inel la ginerele aflat în curte. Prin aceasta ea îºi exprima
dorinþa ca ginerele sã rãmânã pânã la bãtrâneþe tânãr ºi frumos.

În curtea miresei se desfãºura ritualul cererii miresei de cãtre
colãceri, de la socrii mici, printr-un dialog comic:

- Bunã ziua, cinstiþi socrii mari!
- Mulþumim, dumneavoastrã, colãceri!
- Da, nu ne întrebaþi ce cãutãm?
- Ce umblaþi? Ce cãutaþi?
- Ce umblãm? La nimeni n-avem seamã sã dãm.
Multe þãri am bãtut,
Multe mãri am trecut
ªi orase ºi sate de departe
Dar nimeni nu ne-a întrebat
Pe unde noi am colindat,
ªi la nimeni seama n-am dat.
- Dar cine sunteþi dumneavoastrã,
De veniþi la casa noastrã?
- Noi venim din partea unui tânãr împãrat
Ce de dimineaþã s-a sculat,
Faþa albã ºi-a spãlat,
Haine noi ºi-a îmbrãcat,
ªi pe cal a-ncãlecat,
Sã aleagã un loc curat.
ªi în scãri el s-a urcat
ªi în zãri cã s-a uitat
Ca sã vadã loc curat.
ªi ne-a trimis pe noi

NUNTA. COLÃCERII VORNICEI

Corneliu STATE,
profesor, ºcoala nr. 2, Stoeneºti,

comuna Floreºti-Stoeneºti.

ªase lipani cu ºase jugani,
Cu frâiele aurite,
Cu târnãcoape d-argint
Am venit
Sã scoatem floarea din pãmânt,
Din pãmânt, din rãdãcinã,
La-mpãrat s-o sãdim în grãdinã.
Ea acolo sã-nfloreascã, sã rodeascã,
Locul sã-i priascã,
Nu sã se veºtejeascã.
Cã aici la dumneavoastrã
Floarea o sã se ofileascã,
Iar noi am venit, floarea s-o gãtim.
- Dar noi nu vã cunoaºtem
ªi nu dãm floarea noastrã dupã niºte drumari.
- Socrii mari,
Dacã ne credeþi tâlhari
Noi de la împãrãþie avem firman.
Avem carte cu peceþi
ªi trebuie s-o citiþi de vreþi.
Sã ne aduceþi socrii mari
Oameni cu carte, cãrturari,
Firmanu sã ni-l citeascã
Sau vreun popã cu barbã deasã
Sã ne citeascã carte aleasã.
Sã nu fie cu barbã cãnitã
Sã rãmâie cartea necititã
Sau vreunul cu barba rarã
Sã ne þinã pânã-n searã,
Ci unul cu barba ca fusul
Sã ne dea curând rãspunsul.
- Rãspunsul nostru este
ªase pahare de vin
ªase mahãre de in
Cusute cu fluturi ºi arnici
Sã fie de mãtase,
Sã fie de-aici din casã
De la cinstita mireasã
Sã nu fie de la vecine,
Sã pãþim vreo ruºine.
Cã va fi ocara noastrã
ªi cinstirea dumneavoastrã.
- Socrii mari, bate soarele spre searã
ªi noi avem grabã mare,
Sã lãrgiþi casa,
Sã întindeþi masa
Cã vine împãratul îndatã,
Cu toatã casa de voinici
Cu o sutã cincizeci ºi cinci.
Sã aveþi boi graºi, clopãtaºi
Vaci lãptoase ºi mai grase.
Sã aveþi socrii mari ºi lãutari
Noi am mai sta ºi-am mai ura,
Dar n-avem la cai ce da
S-aveþi fân ghizdei, cosit verde
În noaptea de Sfântu Gheorghe
Cu roua neluatã

Cu floarea nescuturatã
Strâns în sãrbãtori
De douã fete surori
Caii noºtri sã mãnânce
ªi din capete sã nu dea.
Þine soacre mare,
Astã ploscã cu floare
Astã broascã þestoasã
Din astã rãdãcinã uscatã,
La ºezut crãcãnatã
La cap mare ºi sfãtoasã.
- Ia, închinã soacre odatã,
Sã n-o sãruþi prea tare
Cãciula din cap îþi sare
S-o sãruþi cu biniºor,
Sã-þi parã mai dulciºor,
Ca-i rachiu de la Piteºti
Când îl bei te-nveseleºti
Iar nu þuicã de-a dumneavoastrã
Zeamã de prune
Când bei multã
Te umfli-n burtã
ªi faci burta sobã
De intri dupã sobã
ªi stai cu gãinile de vorbã.
Tot urând, socrii mari vedem
Cã cei dinainte
Stau cu gurile proþãpite
Cei din spate
Au rãmas cu gurile cãscate
Sã-aduceþi la aste cucoane
O strachinã de poame
Sã nu moarã de foame
S-aduceþi un putinei de lapte bãtut
Sã-l rãstoarne dupã gât.
- Tineri ºi cinstiþi colãceri
Fiþi bineveniþi în casa noastrã
Cu tot alaiul dumneavoastrã
Floarea noastrã-i pregãtitã, pentru a fi rãsãditã,
În grãdina împãrãteascã,
Unde o sã-nfloreascã ºi sã rodeascã.
- Hai noroc ºi sãnãtate
ªi s-avem belºug în toate.

Dupã acest moment ginerele se ducea în casã sã ia mireasa.
La uºã trebuia sã plãteascã simbolic soacrei mici luarea miresei.
Ginerele punea bani în sânul soacrei mici. De multe ori, ginerele,
crezând cã se va impune în faþa soacrei mici, încerca sã-i rupã
rochia. Intrat în casã, ginerele, pretinzând ca aranjeazã coafura
miresei, o trãgea în glumã de pãr ºi îi plãtea o sumã simbolicã.

(Urmare în numãrul viitor)

Biografia, ca ºi bibliografia lui Dimitrie Bolintineanu sunt
îndeobºte cunoscute în amãnunt, concitadinul nostru fiind un
punct de reper în lumea literelor, a jurnalisticii sau a politicii,
domenii în care a fost implicat ºi în care a fost un participant
activ. Mai puþin cunoscutã este îndeletnicirea sa de culegãtor de
folclor, de tradiþii, deºi numeroasele balade pe care le-a scris ne-
ar fi putut uºor conduce ºi cãtre o asemenea concluzie.

Venind îngemãnatã articolului domnului profesor Corneliu
State, privitor la obiceiul colãcerilor la nunþi, vã prezentãm Oraþia
ce se zice de colãceri la nuntã în judeþele de lângã Capitalã,
culeasã ºi publicatã de cãtre Dimitrie Bolintineanu în „Calendar
istoric ºi literar pe 1859", la pagina 151. O parte din materialele
lucrãrii profesorului State au fost obþinute, 150 de ani mai târziu
decât Bolintineanu, de la Vlad Dumitru, zis ºi Mitu Fel, în vârstã
de 79 de ani din satul Palanca, comuna Floreºti-Stoeneºti.

Comparaþia este mai mult decât interesantã!

„- Bunã dimineaþa, vouã, socri buni!
- Mulþumitã, vouã, voinicilor juni!
Ce cãtaþi?
Ce îmblaþi?

- Ce cãtãm,
Ce îmblãm,
Seama sã ne dãm.

Ne lãsaþi cu-ncetul, cu încetiºor,
Sã vã spunem lucrul lin ºi biniºor,
Cãci sã ºtiþi cã sîntem tineri fãrã minte,
Sã nu zicem vouã nebuneºti cuvinte.

Ieri de dimineaþã, zi de sãrbatoare,
S-a sculat al nostru tînãr împãrat
Spre vînãtoare
ªi au vînat.

Munþii cu brazii,
Vãile cu tufele,
Cîmpul cu florile,
Cerul cu stelele.

Iar când fuse aproape de soare-n desearã,
Deterãm cu toþii d-o urmã de hearã;
Unii zis-au nouã cã-i floare de zînã
Ce-o sã stea desearã cu domnul de mânã.
Alþii ne mai spuse cã-o floare din rai,
Sã fie cu domnul de prea dulce trai.

Ne alese pe noi,
Pe aceºti cai doi
În coade luminaþi
În sape-ntunecaþi.

Ca ori floarea s-arãtaþi,
Ori rãspunsul sã ne daþi,
Cãci daca nu ni le-aþi da,
Înapoi ne-om înturna,

Oaste mare-om rãdica.
***

Sã ºtiþi, soacrã mare, cã am mai ura;
Dar n-e fricã foarte cã vom însera.

Avem sã trecem vãi adânci
Cu ape reci,
ªi munþi înalþi, rîpoase stînci,
Cu brãduleþi.

ªi vã gãtiþi cãci desearã
Grea oºtire vã-mpresoarã.
ªi vã gãtiþi de vaci grase,
De fetiþe preafrumoase,

De buþi cu vin
ªi cu pelin,

Sã lãrgiþi case,
Sã-ntindeþi mase;

Dar sã vã sfiiþi de nunul cel mare
Cã vine aicea cu fiul cel mare
Sã se afle astãzi p-acest loc frumos,

Pe scaun de os
Cu picioare de chiparos.

Iar de nu ne credeþi, ori credeþi hoþie,
Iatã ºi o carte de la-mpãrãþie.”

ORAÞIA CE SE ZICE DE COLÃCERI LA NUNTÃ
ÎN JUDEÞELE DE LÂNGÃ CAPITALÃ
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locul cãlcãrei, în zioa de 12 Aprilie. Se duce mai întâiu în comuna
Mãgurele, unde denunþã faptul, dupã aceea în Jilava, în acel
timp, Slapia Stan, din comuna Mãgurele-Filipeasca, veni sã
denunþe primarului cã pe câmpul de arãturã dupã zisa proprietate,
mai mulþi locuitori au vãzut risipite pe pãmânt o grãmada de ouã,
o ladã ºi o tinichea, ºi cã fiecare au luat din acele ouã, fãrã sã ºtie
cine a luat lada ºi tinicheoa. O asemenea declaraþiune se fãcea în
acelaºi timp de Mateiu George din Jilava, care gãsise pe hotarul
despãrþitor dintre Jilava ºi Mãgurele o cuºcã cu 7 gãini, 2 rogojini,
o pãturã , un sac ºi 10 ouã. Maria cautã necontenit sã afle ºi
poºtalionul cu cai. Întâmplarea fãcu de întâlnesce în zioa de 28
Aprilie trei femei, Ioana Nicolae Pãrciu,Tudora Const. Iordache
ºi Maria Ion Grigore, în douã cãruþe, cu trei cai ºi un mânz, ce se
conducea, dupã ordinul prefecturei de Ilfov, din comuna Cartojani
la Malu-Spart, spre a fi stabilite la urma lor. Maria recunoasce
caii bãrbatului sãu. Întrebate de Sub-prefectul de Sabar de
provenienþa cailor, Maria Nicolae Pãrciu rãspunde cã sociul ei,
N. Pãrciu, a cumpãrat calul murg-închis, ce s-a gãsit la cãruþa sa,
de la Ioniþã Constantinescu, ce-i zice ºi Chichindel, perceptor în
comuna Malu-Spart, în zioa de 12 Aprilie, iar cel bãlan l-a
cumpãrat tot de la Chichindel, Ioan Grigore, în aceeaºi zi. Acest
Chichindel joacã un rol important în aceastã crimã pentru cã de la
acestã informaþiune plec toate investigaþiunile justiþiei spre a ajunge
la descoperirea autorilor tâlhãriei din seara de 11 Aprilie. În
adevãr, în zioa de 12 Aprilie, Ion Grigore ºi Stan Sandu viind
din Bucuresci în comuna Malu-Spart, trag la casa lui Nicolae
Pãrciu, zis ºi Duluman, cu poºtalionul ºi caii ce s-au recunoscut
cã sunt ai lui Marin Radu. Ion Grigore n-a fost cunoscut în
Malu-spart de nimeni, însã, prin mijlocirea lui Nicolae Pãrciu,
face cunoºtinþã cu Ioniþã Constantinescu, perceptorul, în cârciuma
lui Matei Cãlinescu. Acolo, perceptorul se angagiazã ºi le dã
bilete de circulaþie prin toatã þara, în care atesteazã cã Ion Grigore
(pe care nu-l vãzuse pânã atunci ºi care nu ºezuse nici o zi în
Malu-Spart) este din acea comunã ºi cã trãsurile ºi caii îi aprþin.
Aceste bilete le sub-semneazã dupã stãruinþa sa ºi a lui M.
Cãlinescu, Ene Bobu, primarul, care nu scia carte ºi care s-a
mulþumit pe simpla lui afirmaþiune. Drept rãsplata acestui serviciu
primesce de la acusaþi poºtalionul pacientului Marin, pe care-l
ascunde în coºarul lui T. Floricel. Care ar fi fost interesul acestei
precauþiuni dacã nu chiar frica de a nu fi descoperit ºi deposedat
de adevãratul proprietar, ba încã ce e mai mult, în noaptea de 13
Aprilie stãruesce ca I. Grigore ºi Nicu Pãrciu sã plece din comunã
ºi cu toatã împotrivirea oamenilor ºi a Consiliului Comunal îi
scoate afarã din comunã cu forþa ºi-i însoþesce pânã la marginea
satului cu puscile, atât Chichindel cât ºi M.Cãlinescu.
Instrucþiunea a fost mult împiedicatã prin dispariþiunea acusaþilor
I. Grigore ºi M. Duluman. Cine ºtie dacã aceastã grabã de a-i
scoate din comunã nu ascundea altã temere de o descoperire mai
gravã, al cãrei resultat ar fi fost stabilirea participãrei sale la
tâlhãria de la via Bumbãcarului. Chichindel n-a voit sã dea pe
facia postalionului pânã nu s-a descoperit ºi luat de autoritate.

Cât despre acusaþii Ioniþã Grigore ºi N. Pãrciu Duluman,
plecând din comuna Malu-Spart s-au îndreptat spre Vlaºca ºi au
fost opriþi ºi arestaþi în comuna Cartojani, fiindcã primarul acelei
comune a vãzut cã biletele de drum nu sunt în regulã. Ion Grigore
a evadat din arestul primãriei Cartojani, iar N. Pãrciu din arestul
sub-prefecturei Neajlovul. Acest din urmã a fost prins ºi a
compãrut înaintea Judecãtorului de instrucþiune, însã, la 24 Maiu
1880, fiind cerut de procurorul Tribunalului Dâmboviþa spre a
compare înaintea Curþei juraþilor în o altã tâlharie, la 15 Noembre
1880 a scãpat din mâinele cãlãraºilor care-l întorcea în penitenciarul
de la Vãcãresci. Tot în acest an mai fusese condamnat de
Tribunalul Ilfov, prin Sentinþa No. 684, din 1880, la 3 ani
închisoare ºi 500 fr. despãgubire pentru furt. Ioniþã Grigore ºi
Stan Sandu au rãmas nedescoperiþi.

Aºadar, Nicolae Pãrciu Duluman, Ion Grigore ºi Stan Sandu
(dosiþi) sunt acusaþi cã în seara de 11 Aprilie 1881 au rãpit prin
violenþã ºi cu cuget de a-ºi însuºi pe nedrept o cãruþã cu cai ºi
obiecte ale lui Marin Radu, fiind în numãr de mai multe persoane,
pe drum public, întrebuinþând bãtãi ºi rele tratamente, fapt
prevãzut ºi penat de art. 317, 318, al. 2, 3 ºi 4 C.P.; iar Ioniþã
Constantinescu cã cu bunã sciinþã a cumpãrat un poºtalion de la
acusaþii de mai sus, cunoscând cã acest poºtalion provenea din
tâlharia comisã de aceºtia, fapt prevãzut de art. 53, al.I, ºi penat
de art. 54 Cod Penal.

Fãcut la 31 Iulie 1881.

(Monitorul Oficial al României, nr. 109, 15/27 august 1881,
p. 3375-3376.)

(urmare din pagina 14)

Tâlhãria de la
Via Bumbãcarului

Vagoane – ca la Marin Þiganu

În rãscrucea cea mare din Linia Bãleanului, unde se întretaie
drumul ce merge de la Bolintin la Crivina, apucând prin Bordieri,
cu acela ce leagã gârla cea micã (Sabarul-Rãstoaca) cu gârla cea
mare (Argeºul), a fost, de când se fãcu satul acesta, un loc
prielnic pentru negoþ. Aici, pentru a profita de vad, aveau sã se
ridice cârciumi ºi prãvãlii ale cãror construcþii au rezistat pânã la
noi: Nicu Constantinescu Cârciumaru, a lu’ Peliþeanu, Ghiþã
Gheorghe (Gheorghe Ghiþescu, zis Gogu a lu’ Vasile, zis Gogu
Frige-câine). De la acesta din urmã, dupã apucarea puterii de
cãtre comuniºti, afacerile în prãvãlia aºezatã chiar pe colþ – în
faþa locului unde cândva se þinea Hora Þãranilor, pe stânga
când mergi spre balta Crivinei – au trecut în sarcina lui Marin
Frâncu, cunoscut mai bine drept Marin Þiganu. ªi aºa avea sã
ajungã locul sã fie numit ºi cunoscut ca „În Linie la
MarinÞiganu”. Andreea T. Grigore

Trecãtoarea vorbã a lumii...

ªtefan Crudu

Mersul târgului
Târgul din Bolintin, vechi de peste 100 de ani, atrage

permanent, în fiecare duminicã, producãtori, negustori
(intermediari) ºi clienþi. Initial, pânã în anii ‘50 avea loc sâmbãta,
duminica fiind zi de slujbã la bisericã, unde participau toþi oamenii.
Dupã care, „cineva “ a hotãrât sã fie duminica ºi aºa a rãmas pânã
azi.

8.07.2012: Cãldurã mare, preþuri pe mãsurã.
Deºi este început de iulie, când preþurile legumelor ºi ale

fructelor de sezon ar fi trebuit sã scadã, acestea, dimpotrivã, sunt
foarte mari pentru perioada asta. Iarna grea, primãvara întârziatã
ºi seceta de la începutul verii sunt responsabile. Iatã câteva
exemple (preþ pe kg): roºii = 4,00 – 5,00 lei; ardei = 2,50 - 7,00
lei (capia roºii foarte scumpi); castraveþi = 1,50 – 2,00 lei; vinete
= 5,00 lei; varza = 1,50 lei; cartofii = 0,30 – 0,60 lei (cei mai
ieftini); pepeni galbeni = 2,5 lei ºi verzi 1,5 lei (la sfârºit, un
vânzãtor care dorea sã-ºi termine marfa a redus preþul la 1,20 lei
ºi a fost criticat de ceilalþi). Se observã o uniformizare a preþurilor
impusã de existenþa intermediarilor autohtoni. Carnea (15 lei/kg,
de vitã ºi de porc ), laptele cu 7,00 lei/sticla de doi litri, fac
imaginea. Cerealele au preþuri aproape identice: 3,60 – 3,80 de
lei/sac de trei duble. Deºi existã marfã suficientã, preþurile se

menþin, nu existã jocul cererii ºi ofertei.

15.07.2012: Ziua când se saturã câinii.
Este anunþatã (ºi se simte efectiv) ziua cea mai cãlduroasã a

acestui an (circa 40° C la umbrã). Preþurile nu diferã mult faþã de
cele de sãptãmâna trecutã. S-au mai ieftinit roºiile (2,00 – 3,50
lei / kg), vinetele (4,00 – 2,00 lei/kg), ardeii (2,00 – 4,00  lei/ kg).

Cartofii sunt în continuare foarte ieftini ºi din belsug

(producãtorii din Brezoaia ºi Lunguleþu au avut recolte bune de
cartofi timpurii în acest an). Se vând rãsaduri de varzã de toamnã
ºi de praz. Dupã ora 11 târgul este golit aproape în întregime.
Doar câþiva clienþi mai stau sub umbrare bând bere ºi mâncând
mici, discutând politicale ºi încercând sã-ºi impunã convingerile
cu voce cam tare.

Aruncând o privire periscopicã prin târg, parcã te trezeºti în
plin coºmar: resturi, ambalaje de plastic ºi câini, foarte mulþi
câini hãmesiþi care au luat locul oamenilor. Cu toþii au gãsit câte
un os la care rod de zor. Sunt oase rãmase de la tarabele
negustorilor de carne „proaspãtã”, care, sub influenþa cãldurii ºi
a soarelui, ajunsese vânãtã ºi violetã, cu aspect pãstrãmit sub
plasticul subþire ce încerca sã o fereascã de muºte ºi ele atrase de
abundenþa târgului în astfel de marfã. Cumpãrãtori puþini: nu au
luat încã pensia!

22.07.2012: Momentul hienelor sau cum vin unii cu o
paporniþã de marfã ºi pleacã cu cãruþul plin dupã ce au vândut
deja din plin…

Cãldurile ºi seceta instalatã în ultima perioadã au avut urmãri:
marfã de calitate slabã ºi preþuri mari.

Cartofi puþini (0,60 de lei/kg), dar tot ieftini – producãtorii
planteazã de zor varza de toamnã. Legumele de calitate, dar ºi
mai scumpe, s-au vândut la prima orã (pãstãile, de exemplu, cu
4,00 lei/kg). Roºii destule cu preþuri de 2,00 – 3,00 lei/kg; vinete
cu 2,00 lei/kg, dar mici ºi tari; ceapa cu 2,00 lei.

Afarã de incinta târgului, dintr-o remorcã, se vindea ceapa
cu 1,00 leu/kg (în saci de 20 de kg). Cu adevãrat o pleaºcã! Dar
de ce o vinde aºa ieftin?! Vom vedea în timp ce calitate are.
Varza: 2,00 lei/kg. Castraveþi foarte puþini ºi de calitate foarte
slabã: 2,00 lei/kg. Pe ansamblu, marfã de calitate slabã, ca de
sfârºit de sezon. Producãtorii autentici se vãitau de faptul cã în
solarii legumele sunt compromise din cauza cãldurilor ºi a
atacului dãunãtorilor. Atenþie! A explodat preþul cerealelor: circa
45 de lei/sac de trei duble. Semn de secetã certã, ireversibilã.

Spre sfârºitul târgului, când cumpãrãtorii au plecat iar
negustorii îºi adunã marfa rãmasã pe tarabe, 2-3 persoane aleargã
printre ultimii producãtori (în general, ei pleacã ultimii dacã nu
ºi-au vândut în întregime marfa). Sunt „hienele” care iau la preþuri
mici ce mai rãmâne pe tarabe. Obosiþi ºi plictisiþi, producãtorii
care mâine încep munca în grãdini le dau pe mai nimic decât sã
plece cu ele acasã. Aceste „hiene”, mâine producãtori, le vor
vinde în piaþa centralã a Bolintinului (sau în magazinele proprii)
la preþuri de 2-3 ori mai mari. ªi atunci, mai meritã sã produci?!

Prãvãlioara þinea cam de toate, de la gaz ºi sticle de lampã
pânã la zahãr sau ulei pe raþie. Însã, despre orice marfã intrai ºi
întrebai, rãspunsul, plin de bonomie al vânzãtorului-gestionar,
era mereu acelaºi, avea-n-avea:

– Nea Marine, ai bre sticle de lampã?
– Vagoane, taticã!
Sau:
– Lumânãri ai, nea Marine?
– Am taicã. Vagoane – cum sã n-am!
De aici vorba: „Vagoane, ca la Marin Þiganu”, rãspânditã ºi

folositã înainte de 1990, aproape uitatã acum.
Când am auzit-o întâia datã, întrebam un amic de o ºurubelniþã.

ªi el avea ºurubelniþe: „Vagoane, ca la Marin Þiganu”. Se numea
Marincea ºi-i era vecin, mai pe departe.
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1 S-a renovat din temelie, întãrindu-se cu legãturi de fier ºi
contraforþi de sprijin, s-au fãcut sânurile laterale schimbându-se
planul bisericii din dreptunghiular în treflat, s-a adãugat cea de a
treia turlã, s-a fãcut amvonul, s-a pictat biserica la interior, în
ulei, de cãtre pictorul Marin stãnescu, s-au lucrat în lemn
catapeteasma, predicatorul ºi mobilierul.
2 În Bolintinul din Vale existã monumentul dedicat lui Dimitrie
Bolintineanu, operã a lui Storck, înãlþat peste locul unde acum îi
odihnesc osemintele, ca ºi o placã de marmurã aflatã în apropierea
locului iniþial al mormântului. ªcoala Veche, din incinta ªcolii
Generale, deºi ajunsã, o lamentabilã ruinã, poartã o placã amintind
cã aici s-a aflat casa în care s-a nãscut (ceva mai înapoi, de fapt).
Liceul din localitate se numeºte Grupul ªcolar Industrial Dimitrie
Bolintineanu, fiind ºi o stradã Dimitrie Bolintineanu. Din 1996
pânã în 2010 Fundaþia Culturalã Dimitrie Bolintineanu a
organizat, în fiecare an, de Sfântul Dumitru, un concurs literar
menit sã-l omagieze. Într-atât de mare fuse recunoºtinþa încât în
anii “30 ai trecutului secol s-a ajuns la strania extremã de modificare
a numelui Bolintinului în Bolintineanu. Adicã satului care a dat

(urmare din pagina 11)

ca sã pot pribegi pe unde voiu nimeri cât voiu mai fi osândit de
astãzi înainte sã mã târãsc în viaþã...

Sã îngrijeºti de vatra fratelui meu cum ai îngrijit de a mea,
pentru care îþi mulþumesc ºi nu voiu uita sã te rãsplãtesc la
vreme.”5

Din 16 august 1923 îl lãsa pe acelaºi frate ºi la frâiele
„Asociaþiei culturale de educaþie civicã Bolintineanu”, dându-i
în sarcinã ºi îngrijirea, cu devotament, a Aºezãmântului sãu
(Cãminul Cultural ºi fondurile lãsate pentru funcþionare).

Constantin ªt. Bolintineanu se stingea din viaþã în anul 1925,
la Bucureºti, fiind înmormântat la cimitirul Bellu. Asociaþia
noastrã, cea care editeazã revista Sud, (Asociaþia pentru culturã
si tradiþie istoricã Bolintineanu) se doreºte a fi moºtenitoarea
spiritualã a Asociaþiei culturale de educaþie civicã Bolintineanu
ºi continuatoare a idealurilor marelui OM care a fost Conu
Costache.

Fie-i þãrâna uºoarã!

Oameni de lângã noi - Constantin ªt. Bolintineanu

ªtefan Crudu

ªtefan Crudu

Lansare de carte: Gheorghe Dragomir

numele poetului i s-a schimbat numele dupã al poetului care ºi-a
luat numele de la sat!!!
3 În clãdirea lui au funcþionat, pânã în 1977, liceul ºi internatul
acestuia. Astãzi, în vasta curte a conacului se aflã clãdirile cele noi
ale liceului precum ºi terenul de fotbal al localitãþii.
4 Documentele adunate cu acest prilej vor ajunge în posesia lui
Petre Costinescu, cel care va publica o parte din ele în anul 1969
– Completãri la biografia lui Dimitrie Bolintineanu, în „Studia et
Acta Musei Nicolae Balcescu”, Bãlceºti pe Topolog, 1969. Ele
fac parte acum din Arhiva Radu Costinescu, cel care ni le-a pus cu
plãcere la dispoziþie împreunã cu fotografiile ce ilustreazã articolul
de faþã. Constantin ªt. Bolintineanu ºi-a început cercetãrile mai
înainte de 1900, elaborând o ultimã variantã în anul 1914, pe
care o va intitula Arborele genealogiei familiei Bolintineanu-
ªtirbeºti, dupã acte gãsite în arhiva Statului, dupã acte vechi de
proprietate ºi dupã cercetãri, alcãtuitã de urmaºul C-tin ªt.
Bolintineanu, posesor al cãminului bãºtinaºu.
5 Scrisoare din 25 iunie 1922 aflatã în posesia familiei.

Lingvistica are o ramurã care este deosebit de incitantã ºi
pasionantã, în special pentru cercetãtori: etimologia. Aflarea
originii cuvintelor a reprezentat o preocupare constantã a
filologilor dar, în acelaºi timp, o permanentã disputã ºi dezlãnþuire
a orgoliilor mai mult sau mai puþin academice. Oricum, este un
domeniu care se aseamãnã cu arheologia: multã muncã, studii
aprofundate ºi o imaginaþie pe mãsurã în analizarea datelor
(relicvele arheologice fiind aici cuvintele, etimoanele). Personal
sunt fascinat de aceastã descoperire târzie pe care nu am aflat-o
în ºcoalã ci ulterior, în dicþionare, cãrþi, articole. Îmi amintesc
despre emisiunile de la radio ale regretatului academician
Alexandru Graur. Erau interesante ºi chiar amuzante uneori prin
ineditul explicaþiilor date. Profesorul meu de limba românã (care
era preocupat de monografia Bolintinului) ne-a explicat faptul cã
afirmaþia “toponimul Bolintin provine de la Bolintineanu” este
falsã. Logic, deoarece Bolintinul este atestat documentar din
1433, martie 15. Din nefericire, cei mai mulþi bolintineni (ºi nu
numai) nu ºtiu acest lucru, inclusiv cadre didactice, intelectuali.

Ideea acestui text mi-a venit dupã ce am citit “Pierit-au dacii”
de B.P. Haºdeu, Dacica, 2009. Referindu-se la verbul a ademeni,
conchide cã ar fi de origine autohtonã. DEX propune ca origine
limba maghiarã (adomány). Tot Haºdeu, ulterior, a considerat cã
este de origine latinã. Bogat în semnificaþii (a atrage, a ispiti, a
momi, a tenta pe cineva, de obicei cu vorbe înºelãtoare, a înºela
pe cineva) cuvântul este seducãtor cu adevãrat (a seduce o femeie
este ultimul sens al cuvântului).

Încerc în continuare sã exprim o explicaþie profanã logicã
bazatã pe limbajul gesturilor. Atunci când ademeneºti pe cineva
o faci de cele mai multe ori cu mâna: pe un copil îl atragi
gesticulând cu mâna (palma) spre tine (hai, vino sã-þi dau ceva!);
pe un animal, tot cu mâna în care þii un os, un smoc de iarbã. Deci
gesticulezi folosind mâna, gest universal, indiferent de limba
vorbitã. Prin gestul acesta, cu mâna - (ad manum) - ademeneºti.

Fane Ispitescu

Lansare de carte:
Mihai Dinu

Etimologii aparent hazlii

6 iunie 2012. Aula Academiei Române, Calea Victoriei,
Bucureºti. Lansarea unei cãrþi cu totul deosebite. Invitaþi speciali
din lumea academicã, diplomaþi, oameni politici, prieteni...

Volumul România între scutul antirachetã ºi Katiuºa
ruseascã: România – timp ºi destin, Editura România în lume,
2012, trateazã, aºa cum autorul, Gheorghe Dragomir, nãscut în
satul Bolintinul din Vale, ne-a obiºnuit, mersul României printre
meandrele ISTORIEI. Acum, sub vânturile iscate dinspre trei
poli: America, Rusia, Europa. Ne spune cã: În urmã cu opt
decenii, Regatul României era la o rãscruce a destinului: sã
aleagã între zvastica nazistã ºi steaua bolºevicã, în speranþa
reîntregirii neamului românesc. Astãzi, în 2012, Republica
România se aflã în faþa unei noi încercãri a destinului: sã aleagã
între vulturul american, nãpârlit de crize ºi rãzboaie, sau ursul
caucazian trezit dintr-o lungã hibernare. Alegerea a fost fãcutã
ºi zarurile aruncate.

Prezenþi la lansare, am dorit sã ne vorbeascã despre rolul
trecutului, al istoriei, al locului natal, în influenþarea gândirii ºi a
percepþiei dumnealui despre România contemporanã, despre
lume.

Gheorghe Dragomir: Doresc mai întâi sã mulþumesc
inimoºilor corespondenþi ai revistei „SUD” pentru interesul
manifestat în legãturã cu lucrarea „ROMÂNIA ÎNTRE SCUTUL
AMERICAN ANTIRACHETÃ ªI KATIUªA RUSEASCÃ.TIMP
ªI DESTIN”, a cãrei lansare a avut loc la 06-06 a.c., la
BIBLIOTECA  ACADEMIEI ROMANE, acþiune pe care au
onorat-o cu prezenþa domniilor lor.

1. Rãspunsul la întrebarea domniei voastre este în
concordanþã cu modul meu de a privi abordarea unor subiecte
actuale de geopoliticã, prin prisma istoriei popoarelor supuse
analizei, ale cãror destine s-au intersectat pe spirala timpului
cu momentele de colaborare înfloritoare, dar ºi cu traumele ºi

prejudecãþile datorate unui trecut imperfect, care apasã greu în
balanþa istoriei, influenþând prezentul ºi viitorul. În aceastã
cheie consider cã este necesar azi, mai mult ca oricând, sã
evocãm momente esenþiale ale genezei civilizaþiei românesti
fãcând recurs la izvoarele antichitãþii, aducând în atenþia
cititorului ºi unele teorii contemporane, care ridicã vãlul ce
acoperã istoria României scrisã, din raþiuni oculte de unii istorici
aflaþi in slujba unor interese strãine poporului român. Mã refer

la teoria, lansatã prin anii 1983, de fundaþia Iosif Constantin
DRÃGAN ºi reluatã în discuþie din mai multe unghiuri de vedere
de Congresele anuale de dacologie, potrivit cãreia noi nu suntem
urmaºii ROMEI, teorie ce a stârnit un val de atacuri nedrepte
din partea mass-mediei româneºti care a ieºit la atac  cu tot
arsenalul, fãrã sã o ia în calcul ca ipotezã de cercetare pentru

arheologi, istorici, lingviºti, ori pentru mediul academic.
Cercetãrile arheologice ale siturilor dacice din zona
HAÞEGULUI au acoperit doar 3% din areal ºi deja au scos la
luminã noi dovezi materiale care fac obiectul studiului. Drept
urmare ar trebui sã avem rãbdare ºi sã se extindã aria cercetãrii
ºi sunt convins cã vom avea parte de surprize. Dacã ne amintim
de scandalul brãþãrilor dacice din aur cand, într-un final, s-a
lansat pe piatã versiunea cã dacii nu au prelucrat aurul pentru
cã nu dispuneau de o asemenea bogãþie, deci brãþãrile reprezinta
un fals grosolan, pentru ca in ultimele luni sã se vorbeascã de
bogãþia auriferã existentã în munþii DACIEI a cãrei exploatare
dateaza din perioada daco-romanã, iar acum ar fi trebuit sã le
concesionãm companiilor strãine, iar BNR sã cumpere aur de
pe pieþele externe, la preþuri extrem de ridicate, pentru a consolida
rezerva valutarã.

2. Cu sigurantã locul de baºtinã îºi pune serios amprenta
asupra modului de gândire ºi personalitãþii individului, cu atât
mai mult cu cât BOLINTINUL DIN VALE a reprezentat ºi
reprezintã pentru nativii din acest areal un motiv de mândrie
pentru nivelul ridicat a calitãþii învãþãmântului, datorat in mare
parte valorii incontestbile a corpului didactic, cât ºi încãrcãturii
spirituale care inconjoarã acest loc binecuvantat de
DUMNEZEU. Sã nu uitãm cã BOLINTINUL a fost conectat la
mai toate evenimentele istorice ale vremurilor, datoritã pozitiei
sale geografice, dar ºi calitãþii fruntaºilor acestei localitãþi, care
au jucat un rol important în luptele de culise pentru putere din
Cetatea de Scaun a ÞÃRII ROMÂNEªTI ºi oamenilor de geniu
pe care i-a produs.

Vã dorim multã putere de muncã dragã domnule Gheorghe
Dragomir. Mai avem încã multe întrebãri la care ne-am dori sã ne
puteþi rãspunde.

Bookfest 2012, Romexpo,
Pavilion C. Lansare de carte la
Editura Spandugino: Mihai Dinu,
Chronosophia – chipuri ale
timpului. Participã academician
Solomon Marcus, prof. Mihai
Zamfir, Lavinia Spandonide –
editor.

Mihai Dinu este profesor la
Facultatea de Litere, Catedra de
Comunicare ºi Relaþii Publice,
Doctor în matematicã, autor de
studii filologice, studii de teoria
comunicãrii ºi interdisciplinare.
Dupã 1989, când au dispãrut
motivele pentru care nu a putut

ajunge profesor, ºi-a schimbat radical profesia. A obþinut prin
concurs postul de lector la Facultatea de Jurnalisticã din cadrul
Universitãþii Bucureºti, ºi apoi, succesiv, în deceniul ce a urmat,
a fost promovat conferenþiar ºi profesor universitar. S-a transferat
în locul în care nãzuise sã ajungã încã din copilãrie: la Facultatea
de Litere.

La zece ani de la prima apariþie a volumului Chronosophia –
chipuri ale timpului, Mihai Dinu readuce în prim-plan, odatã cu
aceastã nouã ediþie revãzutã, un studiu original, extrem de
complex, asupra timpului. Ineditul constã în modalitatea prin
care autorul scruteazã obiectiv tocmai percepþia subiectivã asupra
timpului. Aºadar, un studiu obiectiv asupra timpului subiectiv.
Erudiþia ºi propensiunea pentru interdisciplinaritate ale autorului
se fac simþite prin pluralitatea perspectivelor: timpul este privit în
lumina filosofiei, prihologiei, matematicii, teoriilor muzicii ºi
literaturii ºi, în final, a teologiei.

Sigur cã prin extensie se ademeneºte în multe alte feluri: lumina
ademeneºte (atrage) insectele noaptea, mirosul din bucãtãrie
momeºte pe cei înfometaþi, prin feromoni animalele ademenesc
partenerii, etc. Reclamele (scrise, sã zicem, tot cu mâna)
ademenesc, tenteazã cumpãrãtorii ºi câte alte asemenea exemple.
Existã ºi ademeniri indirecte: bogãþia ademeneºte (seduce)
frumuseþea, politica ademeneºte oportuniºtii, jocurile de noroc
ademenesc împãtimiþi, s.a.m.d.

Alte exemple cãutaþi-le singuri. Ad mentem, nu cu mâna!
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Cristina Lupaºcu
Psiholog

Autismul începe cu o poveste…
1623, Poveste de iarnã, William Shakespeare. La curtea

regelui Leontes, oaspetele ºi prietenul sãu din copilãrie, regele
Polixenes din Boemia se pregãtea de plecare. Curtenii începuserã
sã-ºi ia rãmas bun…

Aºa începe drama psihologicã a unui personaj care, ajuns la
nivelul deþinerii puterii absolute, ajunge sã-i fie afectatã raþiunea

de tot felul de suspiciuni, conspiraþii, gelozii. Aºa îºi începe ºi
Cristina Mureºan lucrarea Autismul infantil, fãcând astfel o trecere

frumoasã cãtre  poveºti strãvechi care îl inspirã pe Shakespeare
pentru “Poveste de iarnã”, iar medicilor de specialitate le oferã
cazuri de studiu asupra minþii umane.

… Pe când Polixenes îºi lua rãmas bun de la regele  Siciliei
acesta din urmã insista sã mai rãmânã. Neavând succes, o roagã
pe soþia sa, Hermoine, sã-l convingã. Însã când aceasta reuºeºte,
regele Leontes înnebuneºte de gelozie. Începe sã vadã dovezi
care nu existã, îºi imagineazã scenarii. Acuzând-o de adulter ºi
pe el de trãdare, ordonã ca aceasta sã fie închisã, el omorât, iar
când apare cel de-al doilea copil al lor îi ordonã lui Antigonus sã
îl ucidã, de asemenea. Soarta copilului va fi însã alta. Aici, inspirat
de poveºti de demult, Shakespeare imagineazã mitul „copilului
sãlbatic”, al copiilor abandonaþi ºi crescuþi de animale. Astfel,
Antigonus reuºeºte sã îl înduplece pe rege sã cruþe viaþa copilului
ºi sã îl abandoneze în pãdure, rugându-se ca animalele sã aibã
grijã de el.

O „confirmare” oficialã a acestor cazuri de copii crescuþi de
animale va veni însã mult mai târziu, în 1799, când Jean-Marc
Gaspard Itard ne prezintã cazul unui astfel de copil, gãsit  într-o
pãdure din sudul Franþei. Trei francezi care explorau acea pãdure
au vãzut un bãiat murdar, dezbrãcat ºi plin de cicatrici, în vârstã
de aproximativ unsprezece sau doisprezece ani. Bãiatul fugea de
ei ºi a fost prins când a vrut sã se caþãre într-un copac. Exploratorii
l-au dus apoi într-un sat din apropiere ºi l-au lãsat în grija unei
vãduve. Ulterior, localnicii au relatat cã mai fusese vãzut, în
pãdure, un copil dezbrãcat, în urmã cu cinci ani. S-a presupus cã
a crescut singur ºi s-a hrãnit cu ce a gãsit sau a prins. A fugit apoi
din grija femeii ºi a rãtãcit urmãtoarea iarnã prin pãduri. Când a
fost din nou prins un oficial al guvernului francez, auzind de el,
a sugerat sã fie adus la Paris pentru a fi studiat ca exemplu pentru
mintea umanã în stadiu primitiv. Primii doctori care l-au examinat
au ajuns la concluzia cã nu este „deloc sãlbatic” ci e un bãiat
deficient mintal, abandonat de curând în pãdure.

Itard, însã, a considerat cã bãiatul a trãit singur in sãlbãticie
cel puþin ºapte ani, aducând drept dovezi profunda lui aversiune
faþã de societate ºi deprinderile lui:  „…privirea lui hoinãreºte
vag, fãrã a arãta o intenþie directã, oprindu-se eventual, pentru
o clipã, asupra vreunui obiect care îi produce uimire. Trãsãturile
feþei sale sunt animate uneori de hohote de râs nemãsurate care
apar la diverse intervale fãrã a avea o cauzã evidentã. Afecþiunea
lui se îndreaptã doar spre o serie de obiecte sau alimente care
îi creeazã satisfacþii, iar îndepãrtarea acestora îi provoacã
adevãrate crize de furie”.

Deºi simþurile vizual ºi auditiv erau bune, rãspunsurile lui la
stimularea senzorialã erau foarte lente sau inexistente. De
exemplu, Victor întoarce capul la cel mai neînsemnat zgomot de
coajã de nucã crãpându-se, dar nu tresare la un foc de armã; nu
prezintã sensibilitate nici la rece nici la cãldurã foarte puternicã,
iar simþul apropierii este mai dezvoltat decât simþul distanþei.

Descrierea aceasta este extrem de interesantã pentru cã aduce
foarte mult cu descrierea unui copil cu autism. Privirea lui
„hoinãrind vag”, interesul doar pentru anumite obiecte, râsetele
necontrolate, atracþia doar pentru unele alimente ºi crizele
provocate de privarea  de aceste obiecte ºi alimente preferate,
toate acestea reprezintã caracterizarea unui copil primitiv ºi a
unui copil autist foarte “din zilele noastre”, adesea, ei, ultimii,
având o pricepere extraordinarã în folosirea calculatorului ºi a
mijloacelor tehnice moderne în general.

Aceastã asociere a copilului  autist cu copilul primitiv ne
face sã ne gândim, logic, la un regres al speciei umane. Cu toate
acestea, cum am spus, copilul cu autism prezintã adesea o atracþie
exacerbatã cãtre calculator iar sociabilitatea sa este foarte scãzutã.
Din acest motiv un prieten a numit, foarte original, autismul ca
fiind de fapt o evoluþie a specie umane: „Acesta este viitorul”.  ªi
ar putea fi. În revista Decât o revistã ( DOR, nr. 8, primãvarã

2012) Nicholas Carr publicã un articol în care citeazã spusele lui
Michael Merzenich: «creierul nostru este modificat pe scarã

largã din punct de vedere fizic ºi funcþional de fiecare datã când
dobândim o nouã dexteritate sau dezvoltãm o nouã capacitate»
descriind Internetul ca fiind ultima descoperire cãreia «oamenii

contemporani pot sã-i consacre milioane de evenimente practice
ºi la care omul obiºnuit de acum o mie de ani nu era câtuºi de
puþin expus». A completat aceastã idee pe blogul sãu spunând cã
«Atunci când cultura determinã schimbãri ale modului în care
ne punem creierul la lucru, ea creeazã un creier DIFERIT».
Iar minþile noastre «întãresc procesele specific îndelung
exersate». «UTILIZAREA LOR INTENS� ARE
CONSECINÞE NEUROLOGICE».

Autismul este, pânã una alta, aºa cum îl descrie Radu
Nedescu: „…aceeaºi lume decât cã tot ce era în jurul nostru nu
avea nici o noimã pentru mine. Nouã ne plãcea foarte mult sã
alergãm pentru cã, neºtiind sã facem nimic, ni se pãrea fascinant
cum simþim energia în noi – energia chineticã.” Acestea sunt
cuvintele unui copil cu autism, primul copil din România
recuperat din autism, spuse într-un documentar realizat de Liliana
Nicolae ºi difuzat la Radio România Actualitãþi.

Prima persoanã din lume care a povestit cum este sã fii autist

O poartã se deschide...

este Temple Grandin, în vârstã acum de 65 de ani ºi care este
medic veterinar în America. Despre ea s-a fãcut ºi un film cu
acelaºi nume ºi care reprezintã o redare foarte fidelã a lumii
autiste.

Autismul nu înseamnã personajul jucat de Dustin Hoffman
în Omul care aduce ploaia (Rain man), în care acesta îºi aduce
aminte combinaþii complicate de numere, dar nu e capabil sã facã
lucruri simple, cum ar fi acela de a pregãti pâinea prãjitã. Nu
înseamnã nici un copil distant, fãrã reacþii, care respinge
îmbrãþiºãrile ºi nu dã dovadã de afecþiune sau incapabilitate de a
înþelege metafore. Desigur, un copil poate prezenta cel puþin una
dintre aceste trãsãturi dar niciodatã in aceeaºi combinaþie.

Din informaþiile pe care le deþinem, la 27 septembrie 2011
erau cunoscute aproape 100 de cazuri de copii crescuþi în
sãlbãticie. Acestea sunt cazuri de comportamente primare care
ne duc cu gândul la o renaºtere a speciei umane, supraîncãrcatã,
care are nevoie sã fie resetatã. Cred în idea cã persoanele cu
autism au un rol important pentru noi. Cred cã înþelegând un
copil ne ajutãm sã ne înþelegem mult mai bine pe noi, sã regãsim
contactul cu noi înºine. Sã fim aºa cum se descrie Radu Nedescu:
„un copil … cum sã zic, o persoanã bunã care îºi doreºte sã-i
ajute pe alþii la probleme, ºi mie îmi place foarte mult, de exemplu,
la lucrurile pe calculator ºi îmi place ºi sã schiez, ºi sã mã dau
pe role, pe patine, sã fac tot felul de sporturi de genul ãsta…”

Ei sunt un viitor de dorit: respectã evoluþia ºtiinþificã, dar nu
îºi uitã natura umanã, fiind sensibili, fãcând lucruri care le fac

plãcere ºi, totodatã, cãrora le pasã de ceilalþi, de fraþii lor:
„Doamne, fã-l pe Ovidiu sã-mi rãspundã când îl strig ºi sã
înveþe bine.” Acestea sunt cuvintele lui Andrei Stan care se roagã

pentru fratele lui geamãn, autist ca ºi el, cuvinte pe care Mihaela
Stan i le spune lui Claudiu Berbece pentru România Liberã.

Sunt oameni care, la fel ca noi, resping ceea ce nu are sens
pentru ei. Când nu înþeleg sensul unei îmbrãþiºãri sau nu ºtiu sã
joace un joc, dau impresia cã nu le place. ªi noi, când nu înþelegem
un joc, avem tendinþa sã spunem cã nu ne place.

Acceptarea noastrã depinde de înþelegerea ºi bunãvoinþa
noastrã. Orice lucru nou dã naºtere la reticenþe tocmai prin faptul
cã nu ºtim nimic despre el: „Ce nu ºtim, nu ne place!!!” spune
Radu Nedescu.

Ei nu au de ce anume sã fie vindecaþi. Sunt doar diferiþi. De
aceea, aºa cum spune o mamã: „avem nevoie de oameni pentru
a depãºi aceste moment grele”. ªi bine spune: momente.

“Dacã ar fi sã schimb ceva ca sã nu mai fiu autistã, nu aº
schimba nimic!” – Temple Grandin.
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Radu Costinescu -
UN BOLINTINEANU

Marian Grigore

Din vecinãtate...

ªTEFANIA CIUBOTARU (DINU, pe numele de dinainte
de cãsãtorie) este nãscutã la Bolintinul din Vale, loc unde a învãþat
pânã la terminarea liceului, fiind demnã urmaºã al unui alt
bolintinean de seamã din familia sa – Nicu Dinu. Doctor în istorie,
are de multã vreme ca preocupare familia regalã a României,
activitatea desfãºuratã în cadrul Muzeului Naþional Cotroceni
nefãcând decât sã-i adânceascã aceastã pasiune. Lucrarea de faþã,
Viaþa cotidianã la Curtea Regalã a României. 1914-1947,
Bucureºti, Editura Cartex, 2011, pe lângã cercetarea amãnunþitã
de specialitate ne aratã ºi o imagine umanã, fireascã, a suveranilor
României ce stârneºte interesul cititorilor de toate genurile.

Zâmbetul unui copil/ A coborât cerul/ Cât sã-l atingi./ Un
mãr a cãzut/ Se leagãnã golul/ Pânã sã îl umple/ Alt fruct. (Geo
Cãlugãru, Centenarul insomniilor – Candori, p. 3) Acesta îmi
pare a fi portretul cel mai succint ºi totuºi cuprinzãtor al poetului
DUMITRU DUMITRICÃ din Bolintinul din Deal. O carte, una,
dintr-un lung ºir, care ne dezvãluie pãrticele din sufletul unui
OM. De citit, simþit ºi de luat aminte. Dumitru DUMITRICÃ,
Slavã, fir de iarbã sfânt!..., Bucureºti, Editura Semne, 2010.

GABRIELA DUMITRU (DAN, înainte de cãsãtorie), fiicã
a Bolintinului din Vale, loc natal care îi rãmâne atât de apropiat
sufletului, recidiveazã în aducerea la luminã a informaþiilor legate
de bãtrâna fundaþie a Buneivestiri. Actualul volum (Gabriela
Dumitru, Buna Vestire, Mãnãstirea de la Bolintin Vale, Editura
Episcopiei Giurgiului, 2011), într-o prezentare graficã de
excepþie, se bucurã de binecuvântarea Preasfinþitului Pãrinte
Ambrozie, Episcopul Giurgiului.

GHEORGHE LAZÃR este doctor în istorie, cercetãtor la
Institutul „Nicolae Iorga” al Academiei ºi unul dintre cei care
face cinste locurilor natale. Nãscut în satul Palanga, unde
uemeazã cursurile gimnaziale, îºi va încheia pregãtirea medie la
liceul din Bolintin Vale. Autor al mai multor studii, coordonator
ºi autor de volume, specializat în viaþa negustoreascã a Vechiului
Regim românesc, prin aceastã carte reînvie o lume de mult apusã.
Mãrturie pentru posteritate: Testamentul negustorului Ioan
Bãluþã din Craiova, Brãila, Muzeul Brãilei – Editura Istros,
2010, mai presus de un studiu istoric exemplar este o carte
despre esenþa sufletului omenesc, despre ciclul vieþii, despre
lumea de apoi...

GHEORGHE DRAGOMIR, nãscut la 16 decembrie 1948
în Bolintin Vale ºi absolvent al liceului de aici, expert politico-
militar ºi autor a numeroase studii ºi articole de politicã externã,
strategie geopoliticã ºi geoeconomicã privind zona Mãrii Negre,
Asia Centralã, Marea Caspicã ºi Orientul Mijlociu este autorul
volumelor I ºi II din seria Recviem pentru Spioni. Cartea de
faþã, Europa cu capul în stele ºi trupul însângerat, Bucureºti,
Editura România în lume, 2011, încearcã sã gãseascã rãspunsuri
cât mai concrete ºi lipsite de prejudecãþi unor întrebãri care ne
frãmântã ºi ne îngrijoreazã: Criza economicã actualã este semnalul
declinului moral al occidentului? Agonia creºtinismului va
produce o nouã religie, alta decât cele cunoscute? Europa este
ameninþatã cu islamizarea în urmãtoarele decenii? Civilizaþia
viitoare va fi spiritualizatã sau rãzboinicã? Este o legãturã între
Evanghelie ºi rãzboi?...

Diplomat de carierã, GEORGE APOSTOIU este nãscut la
Malu Spart, unde încã locuieºte în rãstimpuri, fiind ºi dumnealui
unul dintre absolvenþii de frunte ai liceului din Bolintin Vale.
Scriitor ºi publicist înzestrat cu un deosebit talent ºi clarviziune,
în aceastã carte (Un Talleyrand pentru România. Trecut imperfect,
Prezent obsedant, Bucureºti, Editura România în lume, 2006) ne
vorbeºte despre Europa, de acum, de ieri, de mâine... Gheorghe
Dragomir: Nu ne aflãm în faþa unei cãrþi de istorie. Este în volum
atâta istorie cât sã înþelegem prezentul imediat: consecinþele
pentru România ale ultimului rãzboi mondial, consecinþele pentru
Europa ale rãzboiului rece, consecinþele pentru popoarele
europene ale integrãrii politice a continentului, proces în plinã
consolidare. ªi nici nu este vorba de Talleyrand. Marele diplomat
francez este un pretext, un fel de parabolã. O parabolã conþinutã
de complicatul drum pe care îl parcurge România în Europa de
azi, patria noastrã de mâine. Suntem în faþa unei cãrþi de politicã
externã, de actualitate imediatã, scrisã de un diplomat.
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(continuare în pag. 20)

Privitoare la Istoria României, editat de Academia Românã,
n.r.), am avut ºi documentele de familie. Aºa s-au nãscut aceste
pagini despre Bolintineanu. În orice caz substanþiale din punctul
meu de vedere.

V.G.: – Aveþi acum, când lucrarea vã este la îndemânã, ceva
îndreptãri, observaþii de fãcut în privinþa materialului apãrut?

R.C.: – Încã nu am avut timp sã o consult în întregime. O
am de puþinã vreme.

V.G.: – Vã întreb pentru cã la o privire rapidã vãd aici, în
carte, cã Pârvu Mutu, fiul acelui Grãjdan mai înainte pomenit,
este trecut ca fiind fost cãsãtorit cu o Catrina ªtirbescu, deºi eu
ºtiam cã ar fi vorba despre Cãtãlina.

R.C.: – Da, ar fi câteva observaþii de fãcut, desigur.
Documente despre acest Grãjdan se gãsesc la Fondul M-rea
Stavropoleos, acte de vânzare. Aici, în carte, se mai afirmã cã
Pârvu Mutu ar fi pictor de biserici. Eu nu cred cã este aºa.

V.G.: – Într-adevãr, este o eroare. Sunt doi de Pârvu Mutu,
personaje diferite, contemporane oarecum, dar diferite. Unul
este vestitul pictor de biserici, protejatul Cantacuzinilor, Pârvu
Mutu Zugravul, ºi cu totul altul este Pârvu Mutu al nostru,
proprietar la Mârºa ºi Bolintin.

R.C.: – Da, acuma dumneata îþi faci îndreptãrile pe care le
crezi necesare. Cu studiile dumitale o sã faci un arbore cu anumite
rectificãri ºi-as fi curios sã-l vãd.

ªtefan Crudu (ªt.C.): – Vãd în arbore ºi pe Vidulescu,
care a avut casa chiar lângã Bolintineanu, practic în curte cu
Bãbeanu a stat Vidulescu ãsta. La Bolintin nu prea se mai ºtie ce
a fost cu Vidulescu.

R.C.:– A avut urmaºi, ceva?
ªt.C.: – Un bãiat ºi o nepoatã care nu a fost cãsãtoritã. Au

venit la retrocedare, dar bunicul (Vidulescu, n.r.) a murit sãracul.
L-a gãsit tata mort, cã era poºtaº tata. L-a gãsit mort, mâncat de
ºoareci. A avut ceva pãmânturi ºi o casã frumoasã, cu o terasã
mare pe douã laturi.

R.C.:– Eu nu mi-o amintesc prea bine pentru cã eram copil
atuncea.

ªt.C.: – Au dãrâmat-o acum 25 de ani, când s-a dãrâmat tot
centrul Bolintinului. Sunt blocuri acum. Bradul cel mare din faþa
conacului2 Bãbeanu-Bolintineanu a stat însã pânã acum câþiva
ani, pânã în 2000.

R.C.:– Sã ºtii cã etajul conacului (podul, n.r.) a fost fãcut în
timpul rãzboiului, pentru cã atunci toatã familia s-a refugiat acolo,
cu toate rudele, nu puteau sta în Bucureºti. Tata venea cu maºina
cu Mosgos3. Mosgos era soþul uneia dintre surorile mamei,
celei mai mari. Când se dãdea alarma se urcau în maºinã ºi
plecau. Tata spunea, la un moment dat, cã se simte mai în siguranþã
sub bombardament decât cu Mosgos în maºinã. Avea un coupe,
decapotabil, verde, dintre primele maºini care au apãrut în
Bucureºti ºi avea loc pentru douã persoane în faþã, iar portbagajul
se desfãcea ºi mai încãpeau acolo încã douã persoane. Te urcai
pe o scãriþã. Aºadar etajul a fost amenajat atunci. Exista spaþiul
dar nu era locuibil. De acolo urmãream bombardamentele4. De
noapte mai ales. Se vedeau reflectoarele în depãrtare.

ªt.C.: – Aº dori sã vã întreb, pentru noi, pentru cã am intrat
într-o lume a picturii aici. Pictura este meseria dumneavoastrã de
bazã? Aþi fãcut-o de la început?

R.C.:– Nu am fost de la început. În 1948, când am terminat
liceul, bãtea un gen de realism socialist ºi nu m-am gândit sã
candidez la arte plastice. Aºa cã am fãcut chimie industrialã pânã
în 1953. Între timp lucram ºi mã pregãteam. ªi când am terminat
facultatea, deºi realismul socialist era foarte ferm, eu ºtiam de
acum sã fac niºte desene care fãceau faþã. Pentru cã trebuia

(urmare din pagina 5)
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Portret Radu Costinescu de Vasile Mureºan Murivale

Lansarea volumului doi din Familiile..., la Academia
Românã. Între participanþi: Dan Berindei, Neagu Djuvara,
Mihai Dim. Sturdza.

desenat cu creionul, nu mergea cu cãrbune, pentru cã era prea
burghez, ca sã zic aºa. Între timp mã pregãteam cu sculptorul
Jalea, care era avizat, ºtia ce se cere. Aºa, în 1953 am candidat la
Arte Plastice ºi am intrat. Asta pânã în 1959. În ’59 mai erau încã
rãbufniri din astea, socialiste. Era pe atunci unul, Viorel Tãlãlache,
care fãcea niºte ºedinþe în care ponegrea pe intelectuali. Aºa a
fost Miliþa Pãtraºcu, aºa a fost Mihai Andricu, care era ascultat la

telefon. ªi i se cerea vreo cantatã cu Lenin, cu Stalin, ºi ãsta le
rãspundea: Cam de câþi lei vreþi sã fie? Apoi au început cu
studenþii. Au fãcut niºte ºedinþe cu Institutul de Arte. ªi am avut
niste colegi care erau la pictura monumentalã ºi au avut la lucrarea
de diplomã sã facã un bazin de înot ºi au desenat niºte ornamente
abstracte pe fundul bazinului. Ei bine, atât i-a ponegrit acolo cã,
efectiv, i-au exmatriculat. Între alþii, era un coleg al meu, Eugen
Mihãescu, despre care spuneau cã este burghez. Mie mi s-a
pãrut ceva tâmpit ºi m-am trezit ca spun cã-l cunosc foarte bine ºi
cã n-a fãcut nimic important împotriva orânduirii. ªi m-au
exmatriculat în 1959, la sfârºitul anului V. Dupã asta am început
o luptã din asta, de memorii, în care am fost susþinut de Corneliu
Baba, de profesorul Eugen Popa ºi dupã vreo doi ani
exmatricularea s-a anulat. Între timp începusem activitatea,

intrasem în Uniune ºi de abia în ’71-72 m-am întors la Institut ºi
am terminat; am fãcut anii cinci ºi ºase. Eu, din 1962, intrasem în
Uniunea Artiºtilor Plastici.

ªt.C.: – ªi care ar fi stilul dumneavoastrã?
R.C.:– Aici, jos, am lucrãrile care au fost în expoziþia din

2008 de la Primãria Sectorului 2. Dacã vã amuzã pictura o sã
trecem sã le vedem. Deºi este un critic care m-a catalogat drept
cubist, eu nu prea mã simt. M-au influenþat vitraliile gotice, lumina.
Este un oarecare modernism, dar moderat. Eu nu sunt unul
înfocat. Pictura modernã este pur geometricã, eu am pretenþia sã
sugerez, totuºi, un spaþiu. Eu am fãcut ºi mult peisaj, portrete...

V.G.: – Revenind la carte, aveþi ºtiinþã cumva când va fi
lansarea?

R.C.:– Nu ºtiu când va organiza Academia evenimentul. Eu
sunt mulþumit cã am putut face anumite rectificãri ºi mã intereseazã
ca rectificãrile astea sã existe la cineva care se preocupã de
problemã, ca dumneavoastrã. ªi o sã mai fac niºte corecturi ºi

vreau sã iau contact cu Neagu Djuvara, cu Gorovei ºi cu alþii ºi
sã strecor acolo, ca sã rãmânã.

1 Este vorba despre studiul „Familia Bolintineanu”, prezentat sub
forma unei comunicãri în ziua de 10 mai 1985 la comisia de
genealogie ºi heraldicã a Institutului de Istorie „Nicolae Iorga”.
2În conac a funcþionat, un timp, liceul din Bolintin Vale. A fost
demolat dupã cutremurul din 1977. Pe locul lui se aflã construcþii
ale actualului liceu din localitate.
3 Petre Mosgos (1889-1955), inginer, soþul fiicei celei mari a lui
Athanasie Bolintineanu, ªtefania.
4 Bombardamentele aliaþilor asupra Bucureºtilor, declanºate, mai
ales, dupã aprilie 1944.

Casa de pe strada Icoanei, din Bucureºti.

SIMPOZIONUL
DIMITRIE BOLINTINEANU - EVOCARE LA
140 DE ANI DE LA TRECEREA ÎN VEªNICIE

28 august 2012, Bolintin Vale, orele 17.00

Radu Constantinescu - Vitralii - ulei pe pânzã
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