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Florentin Popescu

Baladã
de Marin Sorescu

Când îndrãgostiþii au luat peste tot foc,
Se prind de mânã
ªi se aruncã amândoi
Într-o verighetã
Cu apã puþinã.
Este o cãdere importantã în viaþã
ªi ei zâmbesc fericiþi
ªi au braþele pline de flori
ªi alunecã duios
ªi alunecã mãreþ pe jos,
Strigându-se pe nume ziua
ªi auzindu-se noaptea.
De la o vreme
Li se amestecã ziua cu noaptea,
Într-un fel de tristeþe deasã...

Verigheta rãspunde
Tocmai pe tãrâmul celãlalt.

N. Gropeanu - Iarna în Ciºmigiu

(continuare în pag. 2)

Ilinca Cerbacev
Amintiri din copilãrie

Neagu Udroiu
Doctorul din Gratia

Luminiþa Cornea
Pe drumurile vieþii

apare din anul 1996

Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie
Istoricã Bolintineanu vã ureazã

Sãrbãtori fericite ºi un an mai bun.

Am citit despre...
O presupusã scriere
de acum 8000 de ani

La colþ de iarnã, albul zãpezii ce stã sã vinã îþi poartã gândul înspre o lume cu fantasme, a
inocenþei ºi iluziilor. Zumzãie în aer sunet de zurgãlãi aºternut de-o zburãtãcitã mantie de colinde.

O iluzie.
Se încheie un an, se naºte un altul, se pun relele cu relele, bunele cu bunele. Multe ºi dintr-o

parte ºi din alta. Þara tremurã.
Dinspre noi, Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu, se pot numãra câteva

realizãri importante. Ne-am fi dorit mai mult însã timpurile sunt cum sunt ºi-i greu de izbândit.
Anul ce vine, cu siguranþã, va fi mai bogat. Avem proiecte ambiþioase legate de sãrbãtorirea a 580
de ani de atestare a Bolintinului, de revista Sud, de mai multe lucrãri pe care le dorim publicate, de
participare ºi organizare de saloane de carte ºi expoziþii, mãcar un simpozion („Dimitrie
Bolintineanu”) ºi încã altele. Suntem optimiºti ºi lucrãm pentru asta.

Vreme de iarnã aºadar, de rememorãri ºi analize, poate propice pentru a isca o discuþie despre
iluzii ºi sentimentul nevinovãþiei la români. Iluzia inocenþei. Pentru cã am observat cã ni se
întãreºte tot mai abitir, de la vlãdicã pânã la opincã, impresia cã alþii poartã vina pentru neîmplinirile
ºi pierderile noastre. Se poate crede cã vãd lucrurile prea în negru, însã pesimismul ar trebui sã ne
îndemne spre îndreptare – optimismul aduce mai degrabã resemnare decât progres.

În urmã cu douã veacuri, într-o reglare de conturi a puternicilor zilei, Rusia, ahtiatã dupã
þinuturi mai calde, strategic aºezate, se fãcea cu o halcã bunã din trupul Moldovei. Aproape acelaºi
teritoriu, spre începuturile istoriei scrise a neamului acesta, þinuse de moºia Basarabilor Þãrii
Româneºti, de unde ºi numele: Basarabia. S-a spus cã atunci, în 1812, Turcia nu ar fi fost în drept
sã înstrãineze, fãrã voia noastrã (care noi?!), un þinut pe care nu-l stãpânea nemijlocit. Or, în mod
„uimitor”, pe toate hãrþile epocii ºi în accepþiune europeanã, peste noi se lãfãia Imperiul Otoman,
acelaºi care îi socotea pe domnii noºtri drept dregãtori de rang înalt – nu de cel mai înalt, însã – ai
sãi, pe care îi putea schimba ºi pedepsi în voie. Era în litera ºi în spiritul legii ºi a castratei nostre
voinþe politice. Urmarea este aiuritoare. În 1856 ni se dau judeþele din sud, lipite de Dunãre. În
1878 Rusia ni le ia, fãrã sã se sinchiseascã. Dupã rãzboi, în care, se zice, am fi învins. Noi ne
facem mici ºi acceptãm. În 1918, deºi necerutã, Basarabia ni se dã întreagã, plinã de aºteptãri ºi

La mulþi ani!
2013

Acolo este o plajã mare
Plinã cu oase îmbrãþiºate
Care dorm cu albul lor ostenit,
Ca niºte scoici frumoase
Care s-au iubit toatã marea.

Prea angrenaþi în vâltoarea mãruntelor noastre preocupãri ºi-n grija existenþei biologice de
azi pe mâine, adesea ne scapã informaþii care în alte locuri ºi-n alte þãri nu numai cã ar face
senzaþie (ºi pe bunã dreptate!), ci ar intra numaidecât în atenþia ºi-n cercetarea minuþioasã a
academiilor ºi a tuturor institutelor de cercetãri din domeniul respectiv.

Mai exact ºi mai la obiect spus, în urmã cu câteva sãptãmâni am citit în presa noastrã despre
descoperirea (cu ocazia unor escavãri fãcute în vederea construirii autostrãzii care urmeazã sã
treacã prin apropierea Sibiului) unor resturi ceramice inscripþionate cu o scriere despre care, la
o primã evaluare, harnicii noºtri istorici n-au putut spune decât cã ar data de acum aproximativ
8000 de ani, adicã fiind mai veche decât toate alfabetele cunoscute pânã acum în lumea toatã
lumea. Anterioarã tãbliþelor de la Uruk ºi Sumer, în acest din urmã loc presupunându-se cã a
„început istoria umanitãþii” (sã ne amintim, bunãoarã, cã unul din marii exploratori S. N.
Kramer îºi intitula o carte chiar aºa „Istoria începe la Sumer”, lucrare apãrutã ºi în traducere
româneascã în 1962).
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Poºta Veche din Bolintin Vale Bolintin Vale, iarna anului 1941 Conacul Bãbeanu-Bolintineanu

iluzii. Era rãzboi. La noi se moare îngrozitor. În 1940 Rusia ne-o ia, ba chiar cu ceva în plus: Herþa.
Noi nimic. Era rãzboi, dar nu pe-aici. Dãm ºi Cadrilaterul, dãm ºi jumãtate Ardealul, numai sã fim
lãsaþi în pace. N-am fost. În 1948, încã o datã, din profundã apreciere pentru marele prieten de la
rãsãrit le vom dãrui o bucatã din Delta Dunãrii ºi, drept mulþumire cã ne-o acceptau, insula
ªerpilor. Fãrã rãzboi, ca un stat suveran ºi independent ce ne aflam. ªi ne plângem cã în 1812 n-
am fi fost!

Aºa s-a scris Istoria, însã am priceput, cu adevãrat, abisul nãscut între noi ºi basarabeni (ei îºi
zic moldoveni) cu ceva ani în urmã pe când mã gãseam amestecat cu mai multe seminþii în solda
statului francez. Am fost nedumerit atunci de ce ai „noºtri”, cei din stânga Prutului, se adunau la un
loc cu cei din fostele state sovietice ºi în special cu ruºii, pe care ar fi trebuit sã-i urascã din motive
istorice evidente. Pe noi, cei câþiva români, ne evitau. Le-am atribuit atitudinea tâmpirii, alienãrii,
anilor de comunism ºi îndoctrinãrii. M-a lãmurit unul dintre ei pe un ton neutru, fãrã ranchiunã, ca
despre un fapt ce nu mai naºte emoþii: ÞARA nu a fãcut nimic pentru Basarabia, nu a vãrsat nici o
picãturã de sânge, nu a riscat nimic. Ruºii le-au arãtat ce-i mãrirea ºi i-au împãrtãºit din prepotenþa
lor, schimbându-i ireversibil. Mi s-a clãtinat astfel credinþa cã român ºi „moldovean” mai fac
aceeaºi naþie, cã mai au un fel comun de a-ºi privi ºi înþelege trecutul ºi lumea în care trãim. Aud cã
pentru Unire s-au manifestat 2000 de oameni la Bucureºti ºi 10.000 la Chiºinãu. O speranþã?! O
iluzie?! Sunt aþele care ne leagã pe noi, marionetele acestei lumi în care ni se fluturã frumos boitã
fantasma inocenþei. Sã nu vedem în noi victime ale conjuncturii, fãrã de vinã ºi fãrã de patã. Nu
spune românul cã nu-i prost ce-l ce cere, ci ce-l ce dã sau, încã mai potrivit: de-i dai nas lui Ivan
se suie pe Divan?

Suntem martori ºi autori deopotrivã ºi ar fi nimerit sã reevaluãm credinþa în ingenuitatea
noastrã, în scuza cã n-am ºtiut, n-am priceput, când sunt dovezi contrare, uneori uluitoare, de
clarviziune politicã ºi strategicã româneascã. Revista Flacãra din 18 iunie 1916 – în plinã
conflagraþie mondialã ºi anterior intrãrii României ºi S.U.A. în luptã – gãzduieºte o analizã de
geopoliticã a lui N. Daºcovici: „Statele Unite au contribuit ºi contribuesc la prelungirea unui rãsboi
istovitor, pe care este drept nu l-ar putea face sã înceteze mai repede decât asigurând victoria
puterilor centrale. În echilibrarea de forþe a celor doui adversari formidabili, ca ºi într-un rezultat
nehotãrât al rãsboiului de astãzi, germen sigur al unui rãsboi viitor, gãsesc yankeii maximum de
beneficiu economic ºi politic”. Era iunie 1916!

Trãim iluzia candoarei noastre, atribuind altora vina – de preferat unui personaj neutru – pentru
patrimoniul ce ne sãrãceºte pe zi ce trece, lãsat pradã intereselor ºi ruinei, când auzim, de exemplu,
despre catapetesme înlocuite de altele, noi ºi mai „frumoase”, biserici râcâite de picturã ºi zugrãvite
„mai bine”, vechi toponime înlocuite ºi uitate, români care ºi-au lãsat copiii ºi acareturile, dându-
ºi sângele pentru aceastã þarã dupã chinuri îngrozitoare, uitaþi cu desãvârºire. La Bolintin, spre
exemplu, pe Monumentul Eroilor cãzuþi în rãzboaiele patriei nu figureazã majoritatea celor cãzuþi
pe frontul de Est. Alt exemplu, de bulversare interesatã a valorilor: „N-am vrut certificat de
revoluþionar. Mi-a zis Bebe Ivanovici sã iau, cã am fost, dar eu am zis cã dacã nu au primit nimic
cei care au luptat în Al Doilea Rãzboi Mondial e penibil sã dai unora care au stat trei ore pe stradã.
Cei din rãzboi au fost în frig, în noroi, degeraþi, mãcelãriþi. Au pãtimit atâtea, ºi pentru ce?” (Victor
Atanasie Stãnculescu, în Adevãrul, 11 decembrie 2012, p. 14). Tot aºa menþinem iluzia respectului
faþã de daniile moºilor ºi strãmoºilor, ale cãror legate sunt uitate, interpretate ºi ignorate ºi ale cãror
rãmasuri sunt astupate sau prefãcute dupã gustul modernitãþii. Încolo, despre limbã, învãþãmânt,
armatã, bun-simþ – numai de bine.

Vom lãsa în acest numãr al revistei noastre sã se audã mai multe voci: Ilinca Cerbacev, D. Iov,
Corneliu State... Sperãm cã vor avea ecou ºi vor deschide potecã spre îndreptare, cãtre mai multã
bunãtate cu noi ºi ai noºtri.

La mulþi ani!
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Desigur, cum se întâmplã mai întotdeauna, descoperirea cu pricina a împãrþit lumea cercetãtorilor
români în douã tabere: una care opteazã ºi susþine cu convingere cã este vorba de o scriere (datoritã
aliniamentelor, formelor, cizelãrilor de pe ceramicã), iar cealaltã (i-aº zice a scepticilor); afirmã cã,
de fapt, am avea de-a face cu simple motive decorative, fãrã vreo semnificaþie sau simbolist cã
anume.

Care sã fie adevãrul?
Fãrã îndoialã cã fragmentele ceramice cu pricina vor trebui sã se mai stea încã multã vreme de

aci înainte în laboratoarele de la noi ºi din alte þãri, vor trebui încã privite la microscop de cãtre mulþi
ochi avizaþi pânã se va ajunge la un verdict definitiv ºi inatacabil.

Dar, oare, în urmã cu aproape douã sute de ani, în 1821, când Champollion reuºea sã descifreze
hieroglifele egiptene, nu erau, ca ºi azi, destui pesimiºti, destui inºi care priveau cu neîncredere
demersurile întreprinse de celebrul egiptolog francez?

Ce a urmat se ºtie, iar astãzi niciun cercetãtor al lumilor ºi civilizaþiilor vechi nu poate trece cu
vederea isprava, cu adevãrat senzaþionalã ºi epocalã a acelui francez.

Nu sunt eu în mãsurã sã mã pronunþ în legãturã cu ce s-a gãsit în locul peste care va trece o
autostradã a viitorului apropiat, însã, ca scriitor (sau chiar ca simplu cetãþean al acestei þãri) nu pot
sã nu cad pe gânduri, nu-mi pot lãsa imaginaþia sã nu se aprindã la auzul unei astfel de veºti. Nu
pot sã nu-mi închipui cã în mirificul spaþiu din zona Sibiului trebuie sã fi existat aºezãri de mii de
ani ºi o civilizaþie (a pietrei, a lutului, a lemnului) pe mãsura ºi la dimensiunile acelor timpuri. ªi
asta chiar dacã este sau nu vorba de o scriere necunoscutã, chiar dacã n-avem a face decât cu
motive decorative nemaiîntâlnite niciunde aiurea.

Însã descoperirea despre care este vorba m-a dus cu gândul ºi în alt plan: cel al felului în care
noi românii ºtim sau nu ºtim sã ne punem în luminã valorile istoriei.

Îmi amintesc, de pildã, cum, în urmã cu vreo zece ani, aflându-mã în Elveþia, gazdele m-au dus
într-o zi lângã o stâncã ºi lângã un pod unde era un adevãrat pelerinaj turistic. Sã nu vã închipuiþi
cã punctul respectiv, înscris în pliante ºi în agendele ghizilor evoca un moment istoric, avea vreo
valoare arhitectonicã, era o ciudãþenie a naturii etc. Nu, pur ºi simplu era vorba de o legendã ca
multe altele. Dar elveþienii s-au gândit (ºi au reuºit) sã dea locului conotaþii de interes mai larg.

ªi m-am gândit atunci cã dacã ºi noi, românii, am face la fel ar trebui sã umplem þara cu „puncte
turistice” de vreme ce avem un folclor ºi o toponimie infinit mai bogate decât cele din patria
cantoanelor.

ªi mai cred cã elveþienii (ºi nu numai ei, ci ºi alþii: francezi, englezi, americani) dacã s-ar fi aflat
în faþa unei descoperiri precum cea de lângã Sibiu ar fi folosit momentul cât se poate de eficient. Ce
dacã n-ar fi avut un verdict definitiv cã e scriere sau nu! Ce dacã ar mai fi trebuit sã aºtepte pânã
sã afle rãspunsul categoric al specialiºtilor!

Probabil cã ar fi înconjurat numaidecât locul, i-ar fi fãcut o „toaletã” corespunzãtoare ºi l-ar fi
introdus în circuitul turistic. ªi, slavã Domnului, ducându-i acolo pe vizitatori nu i-ar fi lãsat
indiferenþi nici faþã de împrejurimi: de satele din Mãrginime, de muzeele ºi monumentele din Sibiu
ºi din zonã.

Pentru noi românii, însã, aºa ceva rãmâne, deocamdatã, un vis îndepãrtat.
Pãcat cã nu facem nimic pentru a ni-l aduce mai aproape.

O presupusã scriere de acum 8000 de ani

Muzeul Brukenthal din Sibiu
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Cele mai fericite momente din copilãrie au fost cele
petrecute la Bolintin, împreunã cu sora mea Alexandra
(Bimbi), fratele meu Vladimir (Vladi), vãrul meu Radu

Costinescu, cu pãrinþii ºi bunicii mei Anastasie ºi Zoe
Bolintineanu.

Îmi aduc aminte de conacul bãtrînesc, cu odãile mari ºi
înalte, de mirosul blînd ºi tandru al lemnului mobilelor vechi.

Îmi amintesc deasemenea, de grãdina plinã de pomi
fructiferi, unde toamna oamenii ºi femeile din sat veneau la
culesul fructelor, porumbului, etc., pe când cântau cântecele
minunate de folclor din regiune – unul dintre ele numit: Mai
devreme, mai tîrziu, spune Leano cînd sã viu!

Seara, când eram singure, sora mea (Bimbi) ºi cu mine,
încercam sã reluãm melodiile auzite pe douã voci. Pot spune

Amintiri din copilãrie - ILINCA CERBACEV

Ilinca Cerbacev a fost una dintre cele mai
de succes ºi iubite interprete de muzicã uºoarã
româneascã. A participat la festivaluri precum cel de
la Mamaia sau „Cerbul de Aur”, a imprimat
numeroase discuri, a fost nelipsitã din emisiunile radio
ºi TV ale anilor 60. A intrat – normal, în condiþiile
epocii – într-un con de umbrã dupã emigrarea în
Statele Unite din anii 70. În afara faptului cã a fost
unul dintre personajele principale ale culturii muzicale
româneºti postbelice, noi, bolintinenii, avem un motiv
în plus pentru a-i arãta afecþiunea ºi preþuirea noastrã:
este bolintineancã ºi Bolintineancã deoarece provine
din acelasi neam precum ilustrul nostru înaintaº
Dimitrie Bolintineanu.

Ilinca Cerbacev (Elena de Hueck, pe numele
actual) se nãºtea în anul 1931 ca fiicã a lui Nikita
Scerbacev (1887-1958), fost Consilier al Legaþiei Ruse
la Bucureºti, ºi a Anei Bolintineanu (1898-1980).
Aceasta din urmã, Ana, era cea de a treia fiicã a lui
Athanasie ªt. Bolintineanu (1854-1937) ºi a Zoei
Sãvescu (1869-1960). Pãrinþii Ilincãi Cerbacev aveau
sã-ºi petreacã o mare parte din timp la Bolintin Vale,
la conacul de aici, fiind, într-o perioadã, cei ce ar fi
trebuit sã-l moºteneascã. Nikita Scerbacev era cel care
avea în grijã „domeniul” (conacul cu dependinþele ºi
cele 33 ha de pãmânt, meticulos lucrat, cu grãdinã,
livadã, plante de culturã ºi zãvoi la Argeº), fiind
administratorul acestuia.

Ilinca Cerbacev pãstreazã amintiri minunate
despre copilãria petrecutã în Bolintinul anilor 30-40,

Ilinca ºi Vladimir Cerbacev în portul popular de la
Bolintin

Atanasie Bolintineanu, soþia sa Zoe împreunã cu nepoþii,
fraþii Cerbacev

cã aceste amintiri m-au inspirat, ani mai tîrziu, sã urmez cariera de
cântãreaþã care m-a dus peste mãri ºi þãri, ca eventual sã ajung aici, în
America, unde m-am cãsãtorit ºi unde locuiesc.

Vara ne urcam în trãsura trasã de Puiu ºi Cezar, cei doi cai,
conduºi de Ioachim, vizitiul familiei.

Iarna, cînd ne întorceam la Bolintin de Crãciun ºi Anul Nou, ne
aºezam în faþa focului din enormul cãmin, cu bradul de Crãciun
împodobit ºi mirositor, ascultînd poveºti ºi legende vechi legate de
familia Bolintineanu, povestite de bãtrâna „mama Luxa”, care
împreunã cu soþul ei Ion au îngrijit conacul ani ºi ani ºi care au fost

în serviciul familiei de când erau tineri ºi care acum (când eram copii)
aveau în jurul a 70 de ani.

De Crãciun ºi Anul Nou copiii din sat veneau îmbrãcaþi în costume
tradiþionale ºi cântau colinde vechi, minunate, fiind rãsplãtiþi cu cozonac
ºi dulciuri pregãtite de bãtrîna Luxa.

Dupã 40 de ani m-am întors în România cu soþul meu, George,
ºi ne-am dus la Bolintin sã vedem locurile atât de iubite ale copilãriei.
Am fost dezamãgitã ºi întristatã când am vãzut locurile dragi ºi toate
amintirile îngropate în decrepitudine.

Fraþii Cerbacev pe aleea ce ducea la conac
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EL PEDESTAL
DE LAS ESTATUAS

Abia încheiate sãrbãtorile reîncepurã problemele. Rebeliunea
din Gent era generalã: jafuri, persecuþii, omoruri... Constituþia
municipalã: ruptã la propriu în fâºii ce se atârnau de revere ºi
pãlãrii. Carol Quintul se prezentã cu un cortegiu a cãrui defilare
durã mai bine de ºase ore, pentru a impresiona oraºul. Membrii
Consiliului Local, fãrã îndoialã puþin afectaþi, n-au dorit sã dea
explicaþii. Se supuserã la torturi inimaginabile cãpeteniile, se
rase un cartier întreg pentru a se ridica o întãriturã ºi împãratul
dãdu verdictul: Gent avea sã-ºi piardã drepturile ºi libertãþile de
oraº regal, blazonul, armele, precum ºi clopotul cel mare numit
Roland. Ceremonia de retractare dãdu naºtere la o impresionantã
procesiune, cu reprezentanþii breslelor purtând juguri atârnate de
gât. Noul Statut a fost publicat în ziua urmãtoare. Fãrã obiecþii.
Aflându-se încã în Gent, Carol îi rãspundea lui Francisc I cu
privire la propunerile acestuia privitoare la politica matrimonialã:
nimic din Milano; cedarea Þãrilor de Jos; pentru Imperiu, ducatul
de Gueldres ºi predarea oraºelor Charolais, Saint Paul ºi Hesdin.

ªi un post scriptum:
Toate acestea le fac pentru pace în lume. Pentru ea sunt gata

sã-i ofer Regelui mai mult decât el însuºi s-a gândit vreodatã
sã-mi cearã ºi nici mãcar eu m-aº fi gândit a-i da.

Rãspunsul lui Francisc fereca toate uºile:
Vã sunt foarte recunoscãtor cã mã iubiþi într-atât încât sã

faceþi pentru mine mai mult chiar decât eu însumi aº fi putut sã-
mi doresc vreodatã. Sã mã batã Dumnezeu dacã eu aº fi atât de
obraznic încât sã vã iau rãmasurile moºtenite de la moºii mãriei
tale. Frumoase câºtiguri vã aduc Flandra care sunt ale majestãþii
voastre ºi pe care eu nici nu vreau, nici nu-mi doresc sã vi le iau.
Apoi nu vreau sã-mi daþi Milano ce este ºtiut cã-mi aparþine,
nici sã mi-l vindeþi când vã convine. Aºadar, sã nu mai lungim
aceste discuþii despre pace.

Se duserã dracului Aigues Mortes ºi Parisul.

Împãratul revine în Germania. În Worms, o întâlnire a
teologilor cu Granvela a lãsat lãsat lucrurile neschimbate, deºi,
parcã ceva mai limpezi. Pentru Dieta din Ratisbona aveau sã se
sisteze procesele împotriva protestanþilor. Carol îºi crease iluzia
cã unirea tuturor creºtinilor va marginaliza, în sfârºit, Franþa ºi
cã va concentra toate forþele împotriva lui Barbãroºie ºi Sultanului.
Numi câte trei supraveghetori pentru fiecare în parte ºi îºi fãcu
apariþia un document-bazã pentru negociere. Se pãrea cã îºi face
apariþia un spirit de înþelegere. Totul se nãrui datoritã orbirii lui
Luther, devenit prea încrezut. Când se pregãtea sã-ºi facã public
Manifestul, refuzã orice formã de înþelegere. Carol începu sã
cugete – era, deja, timpul – cã numai zãngãnitul armelor mai

putea îndrepta principii protestanþi. Ducele de Brunswick ºi cel
de Bavaria i-o repetau de ceva timp ºi, dintr-o datã, Soliman în
persoanã o porni împotriva Ungariei. Viena era în pericol de
moarte. Era indispensabil sã se conteze pe toþi oamenii ºi pe
sprijinul principilor protestanþi. Preþul pentru care li se va obþine
implicarea va fi din cale afarã de mare: includea permisiunea de
a se predica Reforma pe pãmânt catolic. Împãratul, pentru a
satisface principii, se vãzu nevoit sã semneze documente secrete
pentru a le invalida pe cele publice. Ratisbona îºi încheia lucrãrile
mirosind a eºec. Carol merge sã se întâlneascã cu Papa. Îi dorea
sprijinul activ în lupta ce îl aºtepta: convocarea nenorocitului de
Conciliu pe pãmânt german ºi sã-l atragã în tabãra sa în
eventualitatea unui atac al lui Francisc I, înebunit de furie dupã
asasinarea în Pavia a doi soli ai sãi ce se îndreptau cãtre
Constantinopol pentru o întrevedere cu Magnificul.

Totul, cum devenise obiºnuinþã, mergea rãu. Ba parcã ºi mai
rãu. Reproºul propriilor oameni împotriva lui Carol era legat de
încetineala în luarea deciziilor. Ah, Filip: ce naºte din pisicã,
ºoareci mãnâncã! Fãrã îndoialã, în situaþia de faþã, trebuie sã fi
stat pe gânduri încã ºi mai abitir. Însã nu pentru a face ceva, ci
tocmai pentru a nu face. Sfãtuitorii lui se pãcãliserã: Carol avansa

Antonio GALA este unul dintre autorii de
forþã ai literelor spaniole actuale. Extrem de acid în
aprecieri, critic acerb al oricãrei forme de vanitate ºi
fãþãrnicie posedã o listã impresionantã de lucrãri: El
manuscrito carmesi, La pasion turca, Mas alla del
jardin, La regla de tres, Enemigo intimo, etc. Este
apreciat ca dramaturg, poet, eseist ºi jurnalist. În El
pedestal de las estatuas, Antonio Gala ne prinde
într-o îstorie romanþatã, sincerã ºi pasionantã,
arãtându-ne o faþetã diferitã a puternicilor unei Curþi
regale cu nãravuri medievale, implicaþi în intrigi dintre
cele mai murdare. Este lumea de la care domnii
Valahiei ºi Moldovei aºteptau ajutor pentru a se putea
opune cu sorþi de izbândã marelui turc,
atotputernicului Soliman. Ca mai toate aºteptãrile
românilor ºi aceasta fuse fum în bãtaia vântului – o
iluzie.

forþat de însãºi problemele ce nu-l lãsau sã le rezolve. În momentul
abdicãrii declarã:

Am fãcut multe cãlãtorii: nouã în Germania, ºase în Spania,
ºapte în Italia, zece în Þãrile de Jos, patru în Franþa – atât în
pace cât ºi la rãzboi, douã în Anglia ºi douã în Africa. În total,
patruzeci.

Acum avea deschise trei fronturi: protestanþii, Soliman ºi
Franþa. Pentru cel de al doilea nu era deloc pregãtit; crezu însã cã
putea da o loviturã în Alger, care îi stãtea ca un ghimpe în coastã.
Dar Paul al III-lea nu-l sprijini, Fuggerii nu mãreau
împrumuturile, sabia lui Francisc îi atârna deasupra capului, iar
Flandra ºi Germania priveau cu coada ochiului. Rezulta cã lovitura
din Alger era precipitatã pentru toatã lumea, mai puþin pentru
Carol. Pentru el, cel care cãuta dând-o ceea ce necesita pentru a o
putea da: întãrirea poziþiei, alianþe mai puternice, o armatã demnã
a se opune otomanilor, care sã serveascã ºi pentru a-l speria pe
Francisc I... Steaua sa, dacã vreodatã a avut una, apunea: duºmani
puternici ºi de neclintit, toþi supuºii cuprinºi de o acutã obosealã,
lipsa de perspectivã, toate culminând cu moartea Isabelei de
Portugalia (1503-1539) ºi cu propriile afecþiuni care nu îl
slãbeau...

ªi atunci se aruncã asupra Mediteranei, ºtiind, mai ales, încã
din primul moment, cã Soliman se retrãsese fãrã a da atât de
temuta bãtãlie ºi renunþase sã mai ia Viena. Armata ºi flota lui
Carol erau mediocre. Generalii sãi, amestecãturã: unul era Hernan
Cortez, despre care este bine ºtiut cã, înainte de Mexic, a fost
amantul guvernatorului Cubei, Diego Velazquez de Cuellar. Fuse
acest Cortez cel care-l întrebã cine urma sã fie comandant general
al campaniei. Rãspunsul lui Carol mirosea a tãmâie:

Comandant va fi Dumnezeu. Eu îi voi fi numai sublocotenent.
ªi se duserã. Când vor ajunge sã punã piciorul pe uscat,

Carol ºi-ar fi dorit sã negocieze predarea cu viceregele lui
Barbãroºie, un eunuc renegat. Deºi cu mai puþinã oaste, Hassan
Aga îi reaminti de soarta multor cãpitani spanioli care ajunseserã
pânã aici. Înaintea unei astfel de obrãznicii, Carol dispuse sã se
ocupe înãlþimile, sã se amplaseze bateriile ºi ca trupa sã înconjoare
locul. Nu era deloc un plan rãu, datã fiind superioritatea numericã
a armatei sale. Dar, of ºi încã o datã of, nu se þinuse seamã de
stihiile naturii. Se pare cã era un blestem al familiei.

O furtunã – în 4 octombrie 1541 – avea sã þinã o dupã amiazã
ºi o noapte întreagã. În zori, eunucul îºi lansã trupa rãcoritã ºi
odihnitã. Armele de foc ale lui Carol erau practic inutilizabile.
Mai mult dând mãciuci imperialii contenirã ºi respinserã atacul.
Veni însã o nouã furtunã, mai puternicã decât anterioara, însoþitã
de un furios vânt dinspre rãsãrit care smulse ancorele ºi zdrobi
navele unele de altele. Înebunite, apele vomitau oameni, tunuri,
provizii. Mateloþii mureau înecaþi sau cãdeau în mâinile maurilor
– asta dacã reuºeau sã atingã þãrmul. Într-un sfârºit, pe 26, pe un
calm relativ, creºtinii îºi adunarã forþele rãmase. Puþine ore dupã
aceea o nouã vijelie îi fãcu sã se îmbarce cum ºi câþi puturã.

Fiat voluntas Dei – proclamã împãratul.
Hernan Cortez îl sfãtui sã reînoiascã atacul: poate cã ar fi fost

încã totul posibil. Împãratul însã, o datã mai mult lãsându-se
pradã capriciilor sorþii, pãstrã ordinul de retragere. Era vorba
despre apetenþa la eºec obiºnuitã, despre descurajarea ce-l apuca
atunci când lucrurile mergeau prost. Se mulþumea cu puþinul
rãmas. Apoi îi scrise lui Granvela:

Trebuie sã-i mulþumim Domnului pentru tot ºi sã ne rugãm
misericordiei Sale pentru ca dupã acest dezastru sã ne dea o
fericire mai mare.

O mironosiþã la mãnãstire, ce dracu!

(Antonio Gala, El pedestal de las estatuas,
Editorial Planeta, Barcelona, 2007, p. 210-213.
Traducere din limba castilianã de Vasile Grigore)

CLUBUL DE ISTORIE s-a ivit din dorinþa de cunoaºtere ºi
din necesitatea dezbaterii ºi clarificãrii unor aspecte tulburi din
trecutul Lumii, a României ºi a Bolintinului în particular. Pe 17
noiembrie, în cea de a cincea ºedinþã a sa din acest an, au fost
prezenþi, alãturi de gazde (Marian Grigore, ªtefan Crudu ºi Vasile
Grigore), profesorii Constanþa Crudu, Milica Dan, Corneliu State
ºi Constantin Bãrbuþã, precum ºi Floricã Dan, Dumitru Dumitricã,
Doina Munteanu, Silviu Stan, Ciprian Necºuþu, Bogdan Popa,
Gabriel Stegãrescu. Tema zilei, propusã la întâlnirea anterioarã
de cãtre prof. Constantin Bãrbuþã, au reprezentat-o „enigmele”.

Vasile Grigore a adus în dezbatere, încã o datã, posibilul loc
în care a fiinþat mãnãstirea Bunavestire de la Bolintin; documentele
inedite prezentate au fost în mãsurã sã dea naºtere la discuþii
aprinse ºi îndelungate.

Gabriel Stegãrescu a prezentat o interesantã ºi valoroasã
fotografie reprezentând ªcoala Veche din Bolintinul din Vale
într-o iarnã a anilor 40.

Silviu Stan ne-a introdus în fascinanta lume a sectei
musulmane a „asasinilor”, nãscutã ca o reacþie ºi contrapondere
a puterii cruciate în Þara Sfântã.

Corneliu State, profesor de istorie, a vorbit despre mai multe
acte inedite din Palanca ºi Drugãneºti, ca ºi despre importanþa
acestora în cunoaºterea ºi valorificarea istoriei locale ºi nu numai.

Constantin Bãrbuþã a adus în discuþie ultimele veºti privitoare
la tragedia familiei imperiale a Romanovilor în vâltoarea „Marii
Revoluþii Socialiste din Octombrie” ºi posterior acesteia, precum
reliefarea mai multor aspecte „enigmatice” ale istoriei lumii.

ªtefan Crudu a trecut în revistã, la modul general, o serie de
puncte neclare la care s-ar putea face referire pe viitor, amintindu-

se, în discuþii, necunoscuta care persistã în privinþa prezenþei sau
nu a lui ªtefan cel Mare la Bolintin, sau despre existenþa la
mãnãstirea Gãiseni a douã pietre de mormânt, cu date diferite,
aparþinând aceluiaºi personaj: Stroe Pribeagul din Floreºti, mare
ban al Þãrii Româneºti.

Discuþiile au fost fructuoase, opiniile diverse, de un real
câºtig în stabilirea unor concluzii ºi pentru menþinerea unei
atmosfere animate ºi stimulatoare. Aºadar, seara lui 17 noiembrie
poate fi însemnatã în rândul celor reuºite, cu un aport de un real
folos adus Istoriei, ea însãºi un rezervor nesecat de enigme.
Tema generalã a urmãtoarei reuniuni a CLUBULUI DE ISTORIE
va fi „Oameni ºi locuri din arealul bolintinean”. Vã aºteptãm pe
toþi interesaþii ºi iubitorii de istorie ºi descoperiri, sâmbãtã, 12
ianuarie 2013, începând cu orele 17, în Bolintinul din Vale, la
locul cunoscut.

Ciprian NECªUÞU
CLUBUL DE ISTORIE
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MÃNÃSTIRILE - LOCURI
DE CREDINÞÃ ªI CULTURÃ

Constantin Bãrbutã,

UN DEMERS EDUCATIV EFICIENT
Lecþia de istorie “bate”... filmul!

Ipac dau ºtire domniei tale, za lucrul turcilor cum amu
auzit eu…

Astfel îºi începea Scrisoarea, datatã 30 iunie 1521, boierul
Neacºu din Câmpulung, primul document redactat în limba
românã, avertizându-l pe judele Braºovului asupra unui posibil
atac otoman, dupã ce aflase cã noul sultan, Soliman, tânãr ºi mai
ambiþios decât predecesorii sãi, a lansat prima campanie împotriva
cetãþii Belgrad, pe care, de altfel, o va cuceri,neaºteptat de repede,
douã luni mai târziu. Era debutul furtunos al unei domnii de
aproape jumãtate de secol, a celui ce a fost supranumit de
contemporani Legiuitorul (Kanuni) sau Magnificul ºi care, în
urma a nu mai puþin de 13 campanii militare, va extinde Imperiul
pe trei continente, devenind cel mai temut ºi puternic între
monarhii vremii. Pe culmile puterii ºi gloriei, în vara anului
1538, Soliman Magnificul va declanºa cea de-a VIII-a sa mare
campanie, cu scopul declarat de cucerire a þãrii Kara Bogdan-
Moldova ºi alipirea la Împãrãþie, ca pedeapsã pentru „nesãbuitele”
ºi repetatele acte de „nesupunere”, culminând cu refuzul
prezentãrii ºi depunerii jurãmântului de credinþã, de cãtre ghiaurul
„infidel” Petru Rareº. Acesta, spun cronicarii, deºi confruntarea
era inegalã, a pregãtit rezistenþa, dar, trãdat, abia a reuºit sã se
refugieze cu familia în Ciceu, cetatea sa de peste munþi, Suceava
ºi þara fiind prãdate „cum nu se mai vãzuse”, inclusiv capturarea
tezaurului, care l-a uluit de-a binelea pe Soliman. Bun diplomat,
sultanul, a acordat „iertarea” cerutã de boieri, în schimbul
acceptãrii ca domn a lui ªtefan, aflat în tabãra otomanã ºi care a
primit, pentru prima datã, însemnele puterii, direct de la sultan,
cedând o micã parte din sudul þãrii, care deºi aservitã, nu va
deveni paºalâc. Dupã plecarea padiºahului, starea de nemulþumire
agravându-se, consecinþã ºi a unei invazii distrugãtoare de lãcuste,
noul domn, ªtefan Lãcustã, va sfârºi prin a fi ucis de boieri,
împrejurãri ce-l determinau pe Soliman sã acorde, pentru a doua
oarã, tronul lui Petru Rareº, „convins” ºi de urcarea tributului la
12 000 galbeni. Trei decenii mai târziu Soliman Magnificul va
întreprinde ultima sa expediþie în spaþiul creºtin, unde avea sã

moarã pe câmpul de luptã, aºa cum ºi-a dorit, la asediul cetãþii
Szigetvar (Sighet) pe 7 iulie 1566, istoria – „tribunalul lumii”,
pãstrând imaginea unei figuri strãlucite ºi încã misterioasã.

Cãci, iatã, dupã aproape cinci secole, teribilul sultan, revine
spectaculos pe meleagurile valahe,  pe care nu reuºise sã le
transforme în vilaiete ºi sangeacuri, într-o nouã „campanie”,
neînsoþit de vestita sa oaste de ieniceri, spahii, paºale ºi viziri, dar
cu acelaºi þel final, „cucerirea”, nu de noi teritorii, ci una sui-generis
a inimilor creºtinilor, prin devoalari fãrã precedent, captivante ºi
bine susþinute istoriceºte , ale epocii când marele cuceritor s-a
aflat la rândul lui „cucerit”, adicã învins de iubirea tiranicã ºi
invincibilã.

Filmul serial „Suleyman Magnificul – sub domnia iubirii”
poartã în sine, toate atuurile unei telenovele istorice, foarte reuºite,
personaje autentice, „inspirate din istorie”, atmosferã grandioasã

de epocã, intrigã ºi suspans cât cuprinde, fast nãucitor, interpreþi
unul ºi unul, etc. Totodatã, deºi se centreazã pe ilustrarea vieþii
intime a celei mai reprezentative personalitãþi a secolului al XVI-
lea, iubitorii muzei Clio, tineri sau vârstnici, pasionaþii de gen, au
la îndemânã o sursã remarcabilã, ce poate înlesni mai buna
înþelegere ºi aprofundare a unui segment puþin cunoscut de istorie
ºi civilizaþie, aflatã de timpuriu în contact direct cu cea româneascã
ºi europeanã. Acest argument fundamental aduce în prim plan,
mai mult decât în cazuri similare, rolul proeminent al dascãlului
de istorie, care, deºi promovat de evenimente exterioare, devine
unul aparte în a demonstra ºi convinge cã demersul didactic –
lecþia, „bate” deopotrivã, filmul ºi … Internetul! El va explicita,
dupã caz, aspecte ale mecanismelor organizãrii ºi funcþionãrii
statului otoman medieval, fondat pe tradiþia ºi legea musulmanã,
cu instituþiile sale unice ºi solide, sultanul atotputernic, mare
vizir ºi mare muftiu, divan, serai, vilaiet, sangeac, paºalâc, agie,
kaza-le, etc. sau altele originale precum harem, sultana-valide,
eunucie, odalisce, favorite ºi cadâne etc., ºi nu în ultimul rând a
unor termeni cu relevanþã în stat: capitulaþie, cadiu, valiu, firman,
mameluc, timar, iconoglan, etc. Pe fondul interesului evident, în
lecþie sau în afara lor, dascãlii vor fi „asaltaþi” cu solicitãri de
clarificãri sau date suplimentare, unele probabil incomode, precum
titulatura de „boier” pentru eunucul ºef peste harem, sau normele
succesiunii la tron, specifice statelor islamice, cu exemplificãrile
de rigoare, pentru cel puþin un secol în urmã. Din suita de întrebãri
la care dascãlul se poate aºtepta, nu vor lipsi, credem, cele cu
privire la destinul Roxalanei, alias cadâna Hurrem-Vesela, cea
care l-a „cucerit” total ºi definitiv pe cuceritor, devenind sultana-
soþie ºi al copiilor lor, sau al marelui-vizir, adevãrat alter ego,
timp de 13 ani, pentru Soliman. Prestaþia dascãlului de istorie
are, în context, ºansa ilustrã ºi onorantã de a se exprima „ofensiv”
ºi prin îndrumarea lecturii, a documentãrii elevilor, indeosebi de
la clasele de profil, ce va permite o interesantã privire paralelã
între monarhia orientalã a secolului al XVI-lea, al lui Soliman
Magnificul ºi cele creºtine, contemporane, multiplu reprezentate:
Carol V, Henric VIII, Francisc I, Ivan IV cel Groaznic, la fel de
absolutiste ºi expansioniste, feroce ºi longevive, fiecare însã cu
realizari arhitectonice splendide ºi monumentale.

A valorifica în lecþii toate momentele oportune ºi a nu lãsa
nici o întrebare fãrã rãspuns sunt reguli sacre oricãrui demers
educativ eficient.

Victoria Milescu

Aºezate în locuri
retrase dar pitoreºti,
mãnãstirile noastre au fost
dintotdeauna aºezãri care
au adãpostit ºi prezervat
credinþa strãmoºeascã

ortodoxã, ce la rândul ei a menþinut identitatea
ºi unitatea românilor. Dar în mãnãstiri s-au
constituit ºi începuturile artei ºi culturii
devenind cu timpul locuri propice de creare a
unor opere artistice precum ºi depozitarul
acestora, uneori adevãrate comori meºteºugit
lucrate plãcute ochiului, minþii ºi sufletului:
cãrþi, tablouri, tapiserii, orfevrãrii etc. Dupã
’90, odatã cu un reviriment general al
ecumenismului, mãnãstirile s-au înmulþit ºi
au cãpãtat o mai mare deschidere faþã de
credincioºi, care au venit din ce în ce mai
numeroºi în pelerinaje, gãsind  aici liniºte,
cãutând sfaturi ºi îndrumare de la truditorii
monahi pentru diverse probleme legate de trup
sau de suflet. Alte lãcaºuri de acest fel au fost
reconstruite, înzestrate, iar lângã ele s-au
construit aºezãminte, unele cu destinaþie
culturalã, cãci arta înseamnã frumuseþe, iar
frumuseþea ne apropie cel mai mult de
Dumnezeu. Un astfel de loc binecuvântat în
care am avut ocazia sã ajung nu demult este mãnãstirea Buna
Vestire de la Bolintin Vale, judeþul Giurgiu. Aici, alãturi de alþi
scriitori din Bucureºti, am participat la o evocare a scriitorului
Dimitrie Bolintineanu cu ocazia a 140 de ani de la trecerea sa în
veºnicie. Am fost primiþi la Centrul Cultural ,,Dimitrie
Bolintineanu”, construit recent, dupã toate standardele moderne,
lângã mãnãstirea aºezatã în preajma râului Argeº ºi a unei pãduri

rãmase dintr-un fabulos codru cu lupi, cerbi ºi mistreþi, pãstrând
încã amintirea primilor sihaºtri a cãror credinþã urca pânã la cer
cu fiecare piatrã de construcþie. Locul este mirific prin simplitate
ºi puritate. Aerul vibreazã ºi el odatã cu glasurile clopotelor ºi
rugãtorilor. O câmpie ca în palmã ce pare cã se oglindeºte în
seninul cerului ocrotitor, iar în mijlocul ei, ca un axis mundi –

biserica, unde se ajunge trecând pe sub o poartã sculptatã în lemn
ºi o potecã pietruitã, mãrginitã de flori multicolore. O bisericã
micã ºi curatã având câteva pãrticele de moaºte ale sfântului
Nectarie, unde te poþi reculege în tihnã ascultând liniºtea dinãuntrul
tãu. Nu departe se aflã chiliile, trapeza, grajdurile, anexele, fiindcã
aici cãlugãrii se gospodãresc singuri, dupã obicei, asigurându-ºi

cele necesare traiului, sub oblãduirea stareþului, pãrintele
protosinghel Mina.

Prima atestare a mãnãstirii e înscrisã într-un hrisov din 1433.
În secolul al XVIII a fost distrusã din temelii, iar noua construcþie
s-a ridicat între anii 2004-2008, sub binecuvântarea preasfinþitului
pãrinte Ambrozie, episcopul Giurgiului. Sub aceastã jurisdicþie,
mãnãstirea a devenit un important centru pastoral, misionar ºi
cultural, spre folosul bolintinenilor, dar nu numai al lor, a cãror
contribuþie nu a fost deloc neglijabilã. Centrul Cultural ,,Dimitrie
Bolintineanu”, purtând numele celui care ºi-a legat toatã
încrengãtura neamului sãu de Bolintin, unde îºi doarme ºi somnul
de veci, a fost comemorat de cercetãtori, scriitori, oameni ai
locului care au vorbit despre cel ce a slujit idealurile naþionale ale
românilor atât ca poet prin neuitatele balade despre eroii neamului,
cât ºi ca politician, fiind  ministru de externe, culte ºi instrucþiune
publicã, luptând pentru emanciparea ºi modernizarea României
alãturi de alþi paºoptiºti. Cât de actual este ºi azi Dimitrie
Bolintineanu a reieºit din comunicãrile celor invitaþi special: dr.
ªtefania Dinu Ciubotaru, prof.univ.dr. Mihai Dinu, publicistul
ºi diplomatul Neagu Udroiu, prof. Constantin Bãrbuþã, acesta
din urmã, localnic, neuitând sã menþioneze aportul cultural
deosebit al revistei ,,Sud”, care a fost condusã mai bine de un
deceniu de regretatul Constantin Carbarãu, al cãrui tatã a fost
dascãlul mai multor bolintineni, inclusiv a unor vorbitori sau a
unora dintre cei prezenþi în calitate de public, care s-au angajat sã
continue tradiþia, sã reediteze revista în care se regãseau în multe
privinþe. Prin acest centru cultural, deschis pentru cercetare, studiu
ºi manifestãri specifice, unde studenþii, teologii ºi oamenii de
culturã pot veni sã se documenteze, sã studieze, mãnãstirea Buna
Vestire din Bolintin Vale, ca multe alte mãnãstiri, unde credinþa ºi
cultura sunt în osmozã, capãtã o nouã dimensiune, ocrotitã poate
ºi de spiritul lui Dimitrie Bolintineanu, cel a cãrui inimã fierbinte
a bãtut pentru România, pentru istoria, demnitatea ºi prosperitatea
poporului ei.
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TRECÃTOAREA VORBÃ A LUMII

Ana Dobre
Tentaþia de a ne mãsura cu cuvintele, de a ne defini prin

cuvânt, mare întotdeauna când se afirmã, apare ca o coordonatã
la spiritele analitice. Nu explozia în jerbe scânteietoare, ci implozia
care duce în profunzimi, pe acele cãi tainice ale eului sãlãºluind
adevãrul, un adevãr al eului, subiectiv.

Ispita de a se autodefini, de a-ºi face autoportretul, pictând
luminile ºi umbrele cu cuvântul apare la Victoria Milescu în douã
poezii din noul volum Sub steaua câinelui (Editura Tracus Arte,
Bucureºti, 2012): Ceva lipseºte, ceva este în plus ºi Tu nu vei fi
niciodatã bunicã. Faþã de celelalte volume, în acesta paleta liricã
a autoarei s-a îmbogãþit cu arta ironiei ºi autoironiei, nu în sfera
ludicului, ci în aceea a gravitãþii, consecinþã a unei seriozitãþi
tensionate de a pune eul în triplul raport – eu, lume, univers.
Timpul este un laitmotiv frecvent, iar câinele, un motiv cu
semnificaþii radiante.

Poeta îºi aºazã metaforele sub steaua câinelui, imagine
oximoronicã, ea însãºi generatoare de complexe ºi diverse
conotaþii. Rãsfrângând celestul ºi terestrul, nocturnul ºi diurnul,
sensul malefic ºi benefic, cele douã cuvinte asociate creeazã
ramificaþii ce par divergente. Pe de o parte, steaua, motiv preferat
al romanticilor, trimite la sfere înalte, la absolut, la tentaþia
dezmãrginirii; pe de alta, câinele, simbol plurivalent, prezent în
toate mitologiile. Dicþionarul de simboluri al lui Jean Chevalier
ºi Alain Gheerbrandt sintetizeazã aceste prezenþe, considerându-
l un simbol cu „aspecte antagoniste care nu fac în toate culturile
obiectul unor distincþii nete”. Dacã aceste simboluri au rãsfrângeri
în memoria culturalã a poetei, noul volum având ºi aceastã
dimensiune livrescã, intelectualistã, cred cã înþelesul ezoteric este
cel mai apropiat. În simbolistica alchimiei ºi a filosofiei, câinele
ºi lupul se înrudesc simbolizând pe înþelept sau pe sfânt. Astfel,
în imaginea câinelui devorat de lup s-ar putea identifica imageria
purificãrii, ideea fiind cã pentru a parcurge treptele spiritualizãrii,
înþeleptul/ sfântul se autodevorã, sacrificându-se în el însuºi.

În primul autoportret: „sunt micã/ dar fãcutã din plãmada
celor puternici (...)//abia cutez sã mã ridic/ sã nu dau cu capul de
univers” (Ceva lipseºte, ceva este în plus), poeta identificã douã
euri, unul mic, altul mare, câine ºi lup, fiecare luptându-se, „ca
un câine la picior/ ca un câine pe un mormânt/ ca un câine cu o
mie de capete”, sensul acestei confruntãri fiind re-cunoaºterea
de sine, purificarea ºi, prin urmare, evoluþia spiritualã.

Poeta gândeºte mitic, labirintic lumea. Omul ºi, deci, ea însãºi,
se aflã într-un labirint, iar sensul ultim este aflarea unei ieºiri.
Drumul secircumscrie mai puþin în exterior ºi mai mult în interiorul
propriei fiinþe. În Sub steaua câinelui, poeta se aflã într-un freamãt
al firii „bântuind”, „traversând”, „încurcându-te”, „agãþându-te”
de lucruri, de obiecte, semne ale lumii reale în accesul „pe scãrile
spiralate” spre înalt, spre altceva care sã-i rescrie destinul. Ca
Gavrilescu, personajul lui Mircea Eliade, rãtãcit în labirintul
bordeiului þigãncilor, ea parcurge cele ºapte trepte ale iniþierii ºi
se trezeºte „faþã-n faþã cu însuºi Dumnezeu”. Raportul dintre
sacru ºi profan este tratat cu ironie, abordarea realitãþii se face
din perspective diferite, ceea ce vorbeºte despre precaritatea
raporturilor noastre cu ceilalþi, despre modul eronat de a le defini.
În planul ironiei, semantismul grav se desolemnizeazã. Dumnezeu
este un „mare” al zilei, un Dumnezeu grãbit, iar efortul poetei de
a se face cunoscutã, apreciatã de un astfel de Dumnezeu al clipei,
derizoriu. Cãderea în profan detensioneazã prin ludic ºi ironie –
faþã de cei care, prin puterea conjuncturalã ºi efemerã, se cred
Dumnezeu, ºi prin autoironie – faþã de ea însãºi, care ia aparenþa
drept esenþã ºi confundã planurile.

Existã mereu o dublã dimensiune în care se situeazã poeta:
realitatea cea aievea în care se integreazã fizic ºi realitatea visului
spre care accede ºi-n care se integreazã evadând, cãci aceste
douã realitãþi nu pot converge. Universul i se organizeazã
concentric pe etaje ale terestrului – lumea, oraºul, casa, camera,
eul. Cerul pare sã lipseascã din acest imaginar. Dumnezeu s-a
rupt în mii de Dumnezei mãrunþi ºi suficienþi care stãpânesc
clipa. Nu existã sentimentul propriei securitãþi în faþa agresiunii
semnelor: „...gâlgâit pe þevi, gândaci albi, fluturi transparenþi/
înnebunindu-te din Mexic pânã în Panama/ salvarea horcãie/
poliþia sunã a gol/ pompierii sunt scrum ºi cenuºã”. Evadarea în
ficþiune este o soluþie: „scrii cu cenuºã de perle:/ e prima zi, sunt
fericit!...”

Victoria Milescu scrie o poezie a oraºului; sensibilitatea
modernã se limiteazã la acest spaþiu care, prin avantajele
tehnologice, a întors spatele naturii, satelor, marilor spaþii
campestre. Spaþiul urban cu reperele sale – strada, blocul, maºina

salvãrii care aleargã þiunind pe toate arterele, macaralele, figurile
umane – „ºchiopul din faþa blocului”, doctorul, vânzãtorul de
ziare, bãtrânul cerºetor, „cãutãtorul de lucruri pierdute”, „looser-
ii”, „fata cu ºerpi în pãr”, „piticul din intersecþie”, „oraºul
tentacular”, „oraºul de plastilinã” din Sprijinind vântul sunt un
spaþiu al anxietãþii ca-n oraºele tentaculare ale lui Verharen.
Lumile, realã ºi imaginarã, pot comunica, dar nu se pot armoniza:
„Dimineaþa, sunetul strident al salvãrii.../ ferestrele se deschid la

piept/ vin pescãruºii...” Salvarea care þiuie este un laitmotiv
al disperãrii, materializând, prin stridenþã, hiperbola temerilor, a
spaimelor. Imaginile acestui real ºi ale euului, paralele, apar

fulgurant ºi disociativ pe retina înfioratã a poetei în asociaþii
surprinzãtoare ca-n tablourile suprarealiºtilor. Din ele se
organizeazã imaginarul Victoriei Milescu – fizic ca decor ºi cadru,
afectiv, ca univers al trãirilor, marcat de imploziile tãcerii ºi de
„exploziile cuvintelor”. „Urmãrim cu ochi dilataþi grilajul/ dincolo
de care ruleazã viaþa haoticã”, noteazã poeta, sesizând graniþele,
configuratoare ale spaþiilor concentrice care, spiralate, se refac la
infinit. Cele douã spaþii – exterior, al spaþiului public, oraºul,
interior, al spaþiului privat, casa, sala de mese (nu ca în nostalgiile
lui Francis Jammes sau Ion Pillat), insecurizante ambele, sunt
spaþii separate conºtient de barierele eului ºi traduc, expresionist,
„þipãtul” alienant al omului modern. Semnele incomunicãrii apar
în metafore strãvezii – „omul cu ochelari negri”, ºi-n laitmotive

obsedante: „nu te privesc în ochi”. Astfel, laitmotivul suficienþei
se intersecteazã cu cel al incomunicãrii.

Constatând „absolutul relativ”, „amprentele solare”, „aerul
plin de aer”, poeta dã expresie unei metafizici pesimiste care este
a unei defensive, convinsã cã „viaþa e o chestiune de secundã/
moartea la fel...”, ºi cã „mai nimic nu poþi face de unul singur”
pentru cã eºti parte a miracolului indefinit. De aici derivã ºi
preferinþa pentru indeterminare (pronumele nehotãrât cineva)
pentru a sugera miracolul existenþei, singurul pe care poeta nu-l
poate pune sub semnul ironiei sau al maliþiei.

„Dumnezeii” clipei, „ºeful cel mare”, metafore ale suficienþei
ºi autosoficienþei, apar în pasta ironiei atunci când se pune
problema raportului dintre eu, timp, lume ºi ceilalþi. Relaþia,
aparent antiteticã, mare – mic, þine de aparenþele lumii iluzorii.
Ironia existã, dar are nostalgii ºi tristeþi cehoviene (ªeful cel
mare, Când eºti mic, Litera neagrã): „pentru omul cel mare e un
fleac/ sã prindã o femeie micã, timidã/ pe o coalã albã de hârtie/
o femeie cât o literã scrisã în grabã...” Imaginea „bietei femei
mici” este, prin semnificaþii, simbolul condiþiei umane înseºi. În
Ab ovo, Musafir fãrã viitor, Gloria oraºului cucerit, Perpetuum
mobile descifrãm metaforele înfiorate ale tragicei condiþii a omului
într-o relaþie de succesiune eu-timp-viaþã-vis-iluzie. „Lumea se
învârte odatã cu tine”, îºi spune poeta, ºi-n aceastã glorie iluzorie
a victoriei ºi a trecerii, mersul prin timp este o virtualitate, tradus
prin latenþele conjunctivului: „sã te împiedici”, „sã calci strâmb”,
marcat de trãdãrile inerente din „cina cea de toate zilele”. Existenþa
umanã ºi existenþa proprie se reduc la imaginea de o clipã a unei
muºte. În traseul acesteia, „zburând, bâzâind, murdãrind”, poeta
îºi descifreazã propriul destin iluzoriu – „muºti de-o zi pe-o
lume micã de se mãsurã cu cotul”; dar luciditatea nu elibereazã
de tristeþea metafizicã – „aºa te vei opri din scris/ sã vezi dincolo
de fereastra/ ce te separã de fiinþele reale” (Musca). „Timpul
trage cu arcul” ºi chiar dacã uneori rateazã þinta, în absolut, nu
rateazã niciodatã, neºtiindu-se cu adevãrat „cine învinge”. Când
descoperã realitatea morþii, ca-n Cythera, poeta atinge maximum
de lirism, un lirism originar ca-n povestea lui Ghilgameº, care
descoperã în moartea celuilalt, propria moarte: „în creierii
munþilor am aflat/ cã a murit prietenul meu, menagache/ cu care
mergeam la pescuit”. Umanitatea se polarizezã: învinºi ºi
învingãtori, dar lumea existã prin efortul celor învinºi: „Învinsul
rãmâne în urmã”, „plânge fãrã lacrimã”, „vinovat de victoria
celuilalt”. Deºi „pe ferestre umblã moartea”, speranþa existã,
imaginea zborului amplu din metafora vulturilor care planeazã ºi
cuceresc cerul, covârºeºte prin „curajul, forþa, voinþa/ de a renaºte
perpetuu” (Noi, vulturii).

Poezia Victoriei Milescu se naºte din convulsiunile trãirii
înfiorate, din efortul de a descifra semnele lumii reale, din ispita
de a se cunoaºte pe sine pânã la ultimele consecinþe. Act suprem
al sinceritãþii de sine, o astfel de poezie este o corolã de minuni
care se dãruieºte, generos, tuturor. E un dar pe care trebuie sã-l
primim cu atenþie ºi cu grija iubirii de frumos ºi adevãr pentru a
nu rãni stelele sub care vegheazã.

De veghe sub stelele poeziei

Nu avem ºtiinþã dacã
aceastã zicere mai este
folositã prin alte locuri, însã
la Bolintin a lua pe câr sau
pe cârâialã are o atestare de
cel puþin un veac (Romulus
Dinu, La pepeni, Bucureºti,
Editura Ion Creangã, p. 33),
fiind încã în mare vogã
printre cei care trãiesc din
luatul pe caiet. Înseamnã a
obþine ceva dupã rugi
insistente ºi înjositoare, ºi
mai ales de pomanã sau pe

datorie. Se trage probabil din felul de a lua al ciorii, care cârâie
înainte de a apuca ceva, de a fura. Este felul ei de a plãti.

Pentru a-i cuprinde cu adevãrat întregul înþeles ar fi necesar
sã ne afundãm în etimologia acestei vechi vorbe româneºti, faptã
folositoare însã dãtãtoare de reînoite ºi inutile regrete la
reamintirea urâtei neologizãri a limbii noastre, umplutã de noi
cuvinte, clare ºi searbede, ºterse ºi fãrã istorie. ªi atunci n-am

putea decât sã ne minunãm ce universuri poate deschide un simplu
cuvânt, prin ce nepãtrunse cotloane ne poartã ºi câte poveºti ne
cântã ºi-ncântã. Aºezaþi pe celãlalt taler a lua pe credit ºi cântãriþi
cu inima.

Ceva din bogata zestre a câr-ului ne-o dezvãluie ªãineanu:
„strigãtul cioarei ºi al gãinei; cloºca cârâe; a cânta ca cioara; a
cicãli; a cârti; a vorbi în graiul hoþilor” (Lazãr ªãineanu, Dicþionar
universal al Limbei române, Bucureºti, 1925, p. 103). De aici
fiecare îºi poate lucra propria poveste. Este cumva înrudit cu
ciocoi, pe care, deºi DEX-ul ne lasã în ceaþã, Ciorãnescu în al
sãu Dicþionar etimologic îl leagã de cioacã (o specie de cioarã).
Apropieri ar fi destule, atâta timp cât Glosarul lui Laurian ºi
Massim ne spune cã „ciocoiul este laº ºi linguºitoriu cu cei
potenþi” ºi „mândru ºi tiran, neomenos ºi neîmblânzit cu cei
mici”. A se compara cu cei care practicã luatul pe câr. A lua pe
câr este desigur înrudit ºi cu a lua pe cârcã, a lua bãtaie, ca unul
ce încaseazã fãrã sã dea nimic la schimb.

Aºadar, pe la Bolintin, a lua pe câr înseamnã a lua pe caiet,
pe datorie, deseori dupã lungi ºi înjositoare insistenþe ºi cicãleli.

Lichidarea?
Viceversa!

“A LUA PE CÂR”

Vasile Grigore
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“Copilãria ca un fluture cãruia moartea
nu-i poate schimonosi înfãþiºarea”

Lacrimi de piatrã

Silviu STAN

Într-o aurie luminã de toamnã, sub veghea Sfântului Dumitru,
duminica lui 28 octombrie avea sã cuprindã ivirea unei cãrþi
fãurite de unul dintre autorii noºtri de suflet: Dumitru Dumitricã.
S-a întâmplat la Bolintinul din Deal, în moºia celor cinci moºteni,
în marginea bãtrânului Drum al Baiului, unde vieþuieºte o grãdinã
„filozoficã” ce avea sã fie generoasã gazdã a evenimentului.
Invitaþi numai oameni de bine, de pe la Bolintin, din Vale ºi Deal,
Bucureºti ºi de prin alte locuri: Gh. Grosu, Nicuºor
Constantinescu, George Tei, George Peagu, Dumitran Frunzã,
Ion Halancu, Cornel Balaban, Marin Stãnicã, Adina Enache,

Vasile Antonescu, Floricã Dan, Alexandra Firiþã, Raluca Tudor,
Mihai Dumitru, ªtefan Crudu, Marian Grigore, Vasile Grigore,
rude ºi vecini. Se leagã relaþii noi, se împãrtãºesc opinii ºi noutãþi,
sunt discuþii ºi poveºti de spus ºi auzit ºi mai ales, se împart
cãrþi: Geo Cãlugãru, Curcubeul autografelor, Bucureºti, Editura
RawexComs, 2012; V. Rãvescu, Rime târzii, Editura Detectiv

Literar, Bucureºti, 2012; Bebe Rãvescu, Epigrame policrome,
Editura Rawex Coms, Bucureºti, 2012. Repoterii de la Artsis
Film – Silviu Stan ºi Ciprian Necºuþu – culeg imagini ºi susþin
interviuri legate de tema zilei: cartea Adio, copilãrie (Bucureºti,
Editura Semne, 2012) a scriitorului Dumitru Dumitricã.
Prezentarea acesteia este asumatã cu plãcere de cãtre
invitaþi din ale cãror discursuri spicuim mai multe
fragmente.

Dumitru Dumitricã a trãit o copilãrie frumos
împlinitã ºi ocrotitã de o familie a cãrei viaþã a
curs cu bunele ºi relele ei într-o comunã cu oameni
harnici, cinstiþi, buni meseriaºi ºi agricultori,
iubitori ai pãmântului ºi minunilor lui. Paginile
evocatoare sunt încãrcate de lirism ce face ca
romanul acesta de amintiri sã devinã un copleºitor
poem al naturii ºi copilului ce a gustat cu toatã
fiinþa nu numai roadele ºi fructele câmpului, ci
mai ales ºi-a rãsfãþat privirea ºi sufletul cu
diafanul zbor al unui fluture, la moartea cãruia
trãieºte o profundã durere, cu zborul ºi gânguritul
porumbeilor, cu cromatismul ameþitor al lanurilor,
astfel cã totul capãtã dimensiunile Paradisului.

Creaþia lui Dumitru Dumitricã este astfel un
imn închinat vieþii, naturii, omului, locului natal,
înscriindu-se în rândul fiilor satului patriarhal,
etern românesc, pe care îl omagiazã cu tot talentul
ºi sufletul sãu de poet ºi prozator ce face mare cinste meleagului
în care i-au crescut rãdãcinile viguroase din care ºi-a tras seva
de exemplarã dãruire vieþii ºi creaþiei lui Dumnezeu. Aceste
pagini vor mângâia peste timp atâtea suflete ce vor retrãi odatã
cu autorul, dulcea ºi sfâºietoarea despãrþire de copilãrie în
care ne regãsim cu toþii. (Floarea Necºoiu)

Poetul Dumitru Dumitricã închinã aceastã carte, ca pe o
ofrandã „Bunilor mei pãrinþi, Marin ºi Ancuþa, fratelui meu
Gheorghe ºi surorilor mele Silica ºi Irina, din inimã, spre eternã
aducere aminte...” [...]

Cu aceastã fire ultrasensibilã, caracteristicã personalitãþilor
accentuate, se va raporta scriitorul la toate fiinþele, care i-au

marcat copilãria ºi nu numai (pãrinþii, fraþii, primele
iubiri), întâmplãri, între care unele de un tragism
sfâºietor (moartea mamei, ca urmare a unui
accident vascular), a tatãlui, a bunicilor, din al cãror
fel de a fi (gospodar, obsesia pentru lucrul bine
fãcut, înclinaþia pentru tâmplãrie ºi zidãrie), nu
numai în piatrã, ci ºi în cuvânt, a moºtenit, trãsãturi
ce definesc pe omul ºi creatorul adevãrat, pe cel
care este astãzi, Dumitru Dumitricã. [...]

Emoþiile din întâia zi de ºcoalã, leagãnul natal
zugrãvit într-o stampã ce nu sepoate uita, îngerul
tristeþii vãzut ca un fluture cãruia „moartea nu-i
poate schimonosi înfãþiºarea ca la om”, îi provoacã
o mare tristeþe dar care depãºitã, îl face „sã
preþuiascã ºi mai puternic bucuria vieþii”. E urmãrit,
ca ºi noi citindu-i cartea „de o tainicã razã, mult
mai persistentã în timp decât o varã de neuitat”
vegheatã pãrinteºte de „bãtrânul salcâm cântãtor”.
Amintirea celor doi bunici – Radu tâmplarul ºi Pãun
plugarul este deosebit de trainicã, la fel ca tot ce

þine de copilãrie, fãcând-o sã fie „o floare a neuitãrii cãreia,
deºi poetul Dumitru Dumitricã îi spune, cu lacrimi în ochi, „Adio”,
retrãind-o ca amintire, o reînvie, conferindu-i o a doua viaþã ºi,
prin aceasta, nemurire.

Felicitãri dragul nostru prieten ºi sã-þi dea Dumnezeu
sãnãtate sã ne bucurãm cât mai mult timp împreunã. (Geo
Cãlugãru)

Prin urmare am fost martorii unei zile pline, frumoase, între
prieteni, între iubitori de frumos ºi culturã.

(urmare din pagina 20)

cel care avea sã realizeze un bust din marmurã italianã, aºezat pe
un piedestal din piatrã, protejate de o copertinã susþinutã de zvelte
coloane cu capiteluri dorice. Era una dintre cele mai armonioase
ºi mai valoroase din punct de vedere artistic dintre toate operele
familiei Storck.

Lucrarea de artã, numitã de atunci Monumentul lui Dimitrie
Bolintineanu, avea sã fie dezvelitã, cu mare pompã, în 1888.
Ansamblul era închis de un frumos grilaj din fier, pus în operã în
acelaºi timp. În anul 1909, sub Monument vor fi reînhumate
osemintele poetului.

Vor trece ºapte decenii, cu bune ºi cu rele, pânã în 4 martie
1977 când viaþa monumentului va apuca pe un fãgaº tragic,
unitatea ansamblului pierind pentru totdeauna. Cutremurul din
acea noapte, catastrofal pentru þarã, pãrea cã nu prea afectase
Bolintinul. Ici, colo, câte un coº sau câte un calcan cãzute. O
singurã victimã, însã urmarea dezastruoasã pentru patrimoniul
istoric al localitãþii. Copertina cãzuse, bustul se despinsese de pe
soclu însã fãrã prea mari daune: puþin ciobit, un braþ crãpat ºi
capul desprins de trup. Nimic iremediabil. Bustul este luat ºi
gãzduit, pentru puþinã vreme, în clãdirea liceului de peste drum,

în aºteptarea specialiºtilor. Aceºtia îl ridicã ºi-l duc la Bucureºti
pentru restaurare. Între timp, copertina ºi coloanele, cãzute în
bucãþi mari însã fãrã alte daune în afara celor structurale, sunt
încãrcate în camioane ºi trimise la Argeº, ca netrebnice, pentru a
întãri un mal mâncat de ape. În drum, sunt salvate de la pieire de
cãtre un om cu suflet mare ºi aplecare cãtre frumos, care le
plãteºte din propriul buzunar. Frumoasele capiteluri ce
împodobeau coloanele copertinei vor fi însuºite de unul dintre
activiºtii locali ai P.C.R., care le va duce în gospodãria proprie,
aºezându-le lângã puþul de apã. Acolo se aflã ºi în ziua de azi,
aºteptând clipa când vor fi recuperate ca un bun de patrimoniu al
localitãþii ce se aflã. Pe loc, timp de mai bine de doi ani, va
rãmâne numai piedestalul.

Deºi preluat cu intenþia de a fi reparat, bustului i se pregãtea
înmormântarea. Dus la Bucureºti, la Combinatul Fondului Plastic
i se face un mulaj ºi o copie în ipsos, ivindu-se ideea (între timp
se fãcuse judeþul Giurgiu, iar reºedinþei acestuia îi erau necesare
un muzeu ºi, mai ales, exponate) ca pentru Bolintin sã se toarne
o copie în bronz iar originalul, restaurat, sã se trimitã la Giurgiu,
la muzeul de acolo. Se executã copia care se trimite la Bolintin ºi

este aºezatã pe soclu pe 2 aprilie 1979. Originalul rãmâne în
depozitele Fondului Plastic, uitat de autoritãþile de resort locale
ºi judeþene, cãrora li se solicita cu insistenþã, încã prin anii 1983-
84, sã vinã sã-l recupereze. Apoi i se pierde urma definitiv,
demersurile întreprinse dupã 1989, în special de muzeograful
Emil Pãunescu, neducând la nici un rezultat.

Astãzi, în 2012, la 140 de ani de la moartea poetului, la
Bolintinul din Vale nu mai avem decât o copie a bustului, frumoasã
însã fãrã de valoare (exceptând greutatea metalului), alegându-se
praful de dorinþa înaintaºilor de a-l omagia pe marele Bolintineanu.
Original mai este doar soclul, ºi acesta urât transformat.

În concluzie: bustul original este dispãrut, copertina se aflã
împãrþitã între Bolintin ºi Malu Spart, o coloanã este identificatã
– trei sunt pierdute, capitelurile se aflã la Bolintinul din Vale, la
urmaºii fostului activist, soclul a rãmas la locul lui ºi poate fi
„admirat”.

Dumitru Dumitricã
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POEZIA - Femeia din gând

Mi-a rãmas întipãritã expresia de când am auzit-o din gura
unuia tare hâtru, un talent într-ale povestirii, cu o memorie
fantasticã, aºa cum rar întâlneºti, trecând în ochii unora drept om
neînsemnat, un neica nimeni.

El se numeºte Gh. N., Georgicã, om bun la toate ºi în primul
rând un zidar talentat care, atunci când angajazã o micã lucrare
dificilã, vine, aflã despre ce-i vorba ºi, dacã aparent nu prea
existã o soluþie, se gândeºte o noapte întreagã (cãci, are timp
berechet – insomnii de-o viaþã), ºi mereu are o revelaþie. ªi acest
prieten al nostru din copilãrie (am fost vecini) lucra prin 1964 pe
la Mangalia, pe un mare ºantier de construcþii. Acolo îl avea
coleg de echipã pe un zugrav, Florea Nãstase, alias „Doctorul”,
din neamul lui Brican, astãzi împrãºtiat.

– Floricã ãsta a fãcut de douã ori „Facultatea”, spune
interlocutorul meu cu faþa toatã numai un zâmbet.

La un moment dat, lucra pe la Palanca ºi ce i-a trecut prin
minte? A luat de la soþia lui, Veronica, o basarabeancã blondã,
frumoasã, sorã medicalã la Spitalul Poenari, pe care nu se ºtie
cum o vrãjise, un halat alb, apretat, cãlcat ºi o seringã ºi a început
sã lanseze zvonul cã e doctor „mamoº” ºi cu o injecþie reuºeºte
sã declanºeze un avort (era epoca în care acesta era interzis ºi
femeile ar fi dat orice ca sã scape de o sarcinã). Multe naive au
fost înºelate cu ser fiziologic ºi atât, dar banii îi dãdeau. Nu i-a

trebuit mult pânã sã fie prins, cãci l-a recunoscut o femeie care,
cu gura cãscatã, izbucneºte:

– Ce dracu fã, ãsta a zugrãvit la noi!
A fost prins repede ºi dus la zdup. Când au venit cei de la

miliþie sã-l ridice s-a urcat într-un nuc rãmuros al unei vecine,
sorã cu Tudora Mielcica ºi privea de acolo ce se întâmplã. L-a
deconspirat chiar nevastã-sa ºi l-au coborât din nuc. Atunci ea,
cu lacrimi în ochi, i-a zis:

– Te-am iertat odatã, te-am iertat de douã ori, sã ºtii cã plec!
– Vera, orienteazã-te!
ªi a plecat Vera pentru totdeauna din Bolintinul din Vale ºi

nu s-a mai intors.
Au trecut anii ºi „Doctorul” a revenit în sat. Ca sã nu dea

ochii cu multã lume, a plecat sã lucreze în provincie, la Mangalia,
cu o echipã de zidari. De, ºefului de echipã, lui nea Marin Ariciu,
i se fãcuse milã de el. Dar acolo, serile, pierdea timpul prin
cazinou. Îi sclipeau ochii dupã bani. Ochise ºi o chelneriþã, care
s-a lãsat sedusã.

Pe ºantier munceam de zor, continuã povestea Georgicã.
Aveam normã de fãcut. Însã glumele se þineau lanþ. Þinta noastrã
era Floricã Brican. Când se ivea vreo problemã, rãspunsul venea
mereu la fel:

– Vera, orienteazã-te!

ªi parcã totul se rezolva mai uºor,  în râsetele tuturor. Asta a
durat toatã vara aia.

Într-o noapte spre dimineaþã, un chefliu de la cazinou o roagã
pe ,,demoazelã” sã-l îndrume spre garã. Acesta îi face semn lui
Floricã – Doctorul, care, împreunã cu un tovarãº de lãlãialã de
prin Poenari, se oferã sã-l însoþeascã; îi iau geamantanul ºi hai la
garã! Nu au mers drept, ci pe strãzi ocolite l-au îndepãrtat pe
fraier pânã spre herghelii,  unde i-au tras o bãtaie zdravãnã ºi i-au
furat ºi valiza. Când ºi-a mai revenit, s-a întors la cazinou. A
acuzat-o pe chelneriþã, reþinuse cã ea îl dãduse pe mâna escrocilor
ºi astfel lucrurile s-au aflat.

Pe Floricã oamenii legii l-au aºteptat la ora la care începea
lucrul ºi n-a apucat decât sã bage capul pe usã, cã ,,haþ’’! L-au
mai dus odatã la „Facultate”.

M-au amuzat aceste întâmplãri ºi le-am consemnat, mai ales
cã, de câte ori îl întâlnesc pe Georgicã, el ºtie cã izbucnesc în râs
când murmurã sacadat:

– Vera, orien-tea-zã-te!
Curios din fire, „nenea George” a întrebat-o pe una din cele

douã surori ale aventurierului, pe Nuþa, mãritatã în Palanca, ce
mai ºtie de „frati-su”. Nimic. A dispãrut în lume. Dacã o mai fi
printre cei vii, ar avea 71 de ani ( nãscut în ’41, ºtie sigur
Georgicã!).

Poveºtile lui Georgicã - Vera, orienteazã-te!
Constanþa CRUDU

DULCE CUPA MEA DE PIELE
de Nichita Stãnescu

Scoate-mi pielea de pe mine
poate vrei o amforã,
poate vrei dulbine
Doamnã Verde Camforã.

Poate cã le este sete
ale dumneavoastror plete,
poate cã vã sînt uscate
paiºpele cel de carate.

Poate cã vã este talpa
nepupatã mult prea alba
ºi nesupt vã este sfîrcul
ºi mult prea puþin – prea multul.

Beþi din cupa mea de piele
Doamnã, numai vinuri grele
Doamnã, numai vinuri roºii
Doamnã, numai vinuri verzi
Doamnã, numai vinuri albe
cãci vã stau covor sub talpe
ºi la mînuri stau inel,
vîna mea ca un cercel.

Pînã când ºi vîna mare
care e spânzurãtoare,
caldã jugulara mea
chiar ºi ea vã e sanda.
Doamnã, beþi din amforã
Doamnã Verde Camforã.

Capie ºi scabie,
teacã vã sînt sabie
care atîrnaþi de ºoldul
zeului ce doarme-n Nordul
inimii ºi Precistii,
maicã-mii ºi maicã-tii.

FEMEEA PREÞIOASÃ
de Emil Isac

Femeea preþioasã cu preþul vieþii mele
ºi-a cumpãrat o poftã de-a fi amanta mea
femeea preþioasã, cu cântecile rele
din viaþa mea cea bunã fãcuse viaþa rea.

Cu preþul vieþii mele, cu trupul ºi cu sânge
am învãþat cã pofta de-a fi amant, e grea,
femeea preþioasã în mine plânsu-ºi plânge
cerându-ºi pofta vieþii din tinereþea mea.

ªi tot îmi curge somnul, durerea ºi iubirea
în braþele ei calde comorile-mi dispar –
mã caut în vieaþã: unde-s? ªi nu sunt nicãirea

Femeea preþioasã m-a-nchis în sine, iar.

MADRIGAL (D-nei Maxy)
de Stephan Roll

Lasã luna grâul sã ºi-l depene
eu totuºi Doamnã vã trimet un pepene
flexibil ºi cu mult sânge rece

acest pepene a învins orice foarfece
fântâni sar a epe-ne-
rvoase
ce vârgat e un pepene
poliglot cu favoriþi englezeºti sau
frumoase
un tramvai e mai rotund ca un pepene
ori un pepene e mai pãtat ca un tramvai
nu ºtiu Doamnã
vreþi un pepene electric sau un pepene cu cai
cã mai poartã ºi monoclu scuzã-mã te rog
nu gãsiþi cã acest pepene l-a cunoscut pe Van Gogh
doi felinari se rugau: un înger în ficat înþepe-ne
dar sã purtãm ºi noi cravatã
ca ori-ºi care pepene.

CHIOT ROª
LA ÎNCEPUTUL ANULUI

de Geo Bogza

A iuu herdolan
toþi aici în cap de an
în cap de vânt
sã cãdem peste pãmânt
un pãmânt cu morþii vii
plin de hoituri ºi stafii.
A iuu herdolei
fraþii mei
câini fioroºi
crunt colþoºi
sã cãdem într-o cascadã
peste apropiata pradã
noi, tot neamul herdolan
botezaþi într-u Satan.

Ciam haidral herdonic þipãt
faptu-n sine, faptu-n scripãt.

Iatã-n dinþii mei o cheie
de la casa cu femeie
trupu-i gol printre cearceafuri
tãvãlit în albe prafuri
a iuu herdolei
câini miºei
nu vã-ncântã nu vã doare
trupul ei cu þâþa tare?

Iatã broasca o descui
ºi în cui
îmi voi pune oasele
sã nu-i dãrâm casele.

Fãrã oase ca un ºarpe
lângã groapa ei aproape
am sã fiu un lanþ de sânge
sã-i leg trupul când s-o frânge.

A iuu herdolei
câinii mei
fiþi acum în astã searã
urlãtorii de afarã
gâtul vostru în inele
cãtre stele
ham ham ham
din lãtrãri epitalam

sã n-audã Dumnezeu
ce fac fiicei sale eu.

Har cilindric caldul ripot
peste ea curgând în ºipot.

Fãºii toatã am s-o rup
am sã-i beau visatul trup
ochi-i am sã-i storc de zeamã
ºi-mbãtat ca într-o cramã
am sã cad
într-un iad
plin cu þâþe
cu maimuþe
cu strãmoºi
îngropaþi libidinoºi
râvnind putrezi din morminte
femei vii cu trup fierbinte.

A iuu herdolan
câini flãmânzi din vechiul an
timpul gras de sãturãri
timpul mirosit pe nãri
timpul vostru mult râvnit
roº de sânge a sosit
a iuu herdolei
toþi pe rând în casa ei
în casa-n care am iubit-o
în casa-n care am siluit-o
cu botul umed sã intraþi
molfãiþi-i din ficaþi
din carnea albã de pe pulpe
din inima-i o moartã vulpe.

ªi sugeþi-i puroi din nas
întreagã vouã v-a rãmas
femeia vai
zãritã în Mai
frumoasã în nori
ºi în scrisori,
ca înspre toamnã nopþile
sã îmi deschidã porþile
sugându-mã ca pe-un susan
pe mine fiu de herdolan
eram flãmând
pãream plãpând
dar glasuri vechi, de herdolani
umblau în mine douãzeci de ani
ºi cum plângeam cã îmi fac seamã
femeii nu-i mai fuse teamã
era bolnavã
de dragoste ca de otravã
a iuu herdolei
mai ºtiþi în noaptea sfântului Andrei?
când mi-a dat cheia de la casã
ºi a murit þipând ca o mireasã
femeia vai
atâta de frumoasã-n Mai.

ªi iat-o acum în cap de an
cu trupul ciopãrþit de-un herdolan.

Sã bem la moartea ei un cer cu vin
din cupa þâþelor – Amin.
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DOCTORUL

Neagu Udroiu

Era doctorul nostru, locuia
în comuna Gratia dar era ºtiut
în toate satele, cât vedeai cu
ochii pe valea Dâmbovnicului.
Cei mai mulþi dintre noi se
refereau la el numindu-l
Domdoctor, pronunþat chiar aºa,
dintr-o suflare, ca ºi cum acesta
ar fi fost un nume propriu. Ceva
mã face sã cred cã puteai sã-i
numeri pe degete pe cei care

ºtiau cu adevãrat cum îl cheamã de fapt-Aurelian Borºanu.
Ca pacient, am intrat o singurã datã în casa lui din marginea

dinspre noi a satului, arãtoasã ºi extrem de îngrijitã. Dar de
vãzut, îl vedeam, adesea, cãlãtorind spre adresele la care era
chemat. Deþinea o trãsuricã pe douã roþi, trasã de un cal vânjos,
pe care îl îndruma prietenos, cu gesturi reþinute, cu gândurile
risipite cãtre noi, cei care îl argumentau în aºezarea lui prin partea
noastrã de lume.

Înalt, bine fãcut, cu înfãþiºare de Hollywood. Pãrea distant
pentru cel care îi urmãrea mersul. Doar cei obligaþi sã-i vinã
aproape ºi sã intre direct în vorbã cu el puteau sã-l ghiceascã pe
cel adevãrat.

Uimea pe toatã lumea prin cât de multe ºtia. Sigur, mai totul
venea din calitãþi native, din instrucþie. Ne descoperise cãlãtorind 
de dincolo de Munþi. De aceea îl ºi priveam ca pe unul venit de
pe altã lume. Cu ºtiinþa lui de carte devastatoare, cu înfãþiºarea de
artist veritabil, cu doza de mister pe care ne obliga sã i-o atribuim
graþie necunoscutelor ce le þinea în palmã. Era fiu de învãþãtor.
Ion Borºianu, de fel din Deda, dovedise de mic virtuþi importante.
Se exprima nu doar ca un pedagog de clasã ci ºi muzician înzestrat

ºi mai sus de orice, gospodar veritabil. Provenea de pe bãncile
Seminarului Teologic de la Sibiu, pe care l-a încheiat cu rezultate
remarcabile. În aceºti ani cânta la flaut ºi vioarã dar conducea, ca
dirijor, corul teologilor. Se pricepea la treburile câmpului-ºtia sã
are, sã semene, sã secere. Creºtea animale .Angaja cu pasiune
lucrãri de pomiculturã ºi horticulturã. A acþionat cu entuziasm la
toate câte priveau mersul treburilor prin comunitate. Alãturi de
preotul satului a ridicat un nou local de ºcoalã la Deda, cel vechi
devenind neîncãpãtor. Este cel care a organizat corul bisericesc
al comunitãþii.

Îl aºteptau încercãri grele. În 1917 se vede suspendat de la
clasã pentru sentimente pro-româneºti. Va fi arestat de autoritãþile
austro-ungare ºi internat la Sopron. Pãþeau la fel în epocã mama
lui Octavian Goga, dirijorul Ion Vidu, istoricul Ioan Lupaº. Va fi
rãzbunat de învãþãtorii din Protopopiatul Reghinului: îl vor trimite
delegat la Marea Adunare Naþionalã de la Alba Iulia din 1
decembrie 1918.

Acestea îi erau icoanele din copilãrie ale doctorului trimis sã
poarte de grijã celor lucrãtori pe Dâmbovnic, gârla atât de
binevenitã pentru traiul localnicilor. De unde sã ºtim noi atunci
de unde se trãgeau însuºirile alese cu care Domdoctor fusese
blagoslovit? Le-am aflat aceia dintre noi care l-au rãscolit în
scrierile sale pe istoricul Vasile Netea. Mi s-a întâmplat sã-l
cunosc bine, sã colaborãm împreunã dar mai ales sã-l îndrãgesc
pentru ºtiinþa lui de carte, pentru farmecul scrierilor ce ni le-a
lãsat. De la Domnul Profesor Netea, cum i-am spus tot timpul,
am aflat detalii ºi despre Doctorul Borºianu. Studiase la liceele
din Reghin ºi Cluj. Facultatea de medicinã a fãcut-o sub poalele

Feleacului, în centrul universitar dominat de statura lui Blaga,
fraþii Haþieganu, Sextil Puºcariu. A fost trimis sã-ºi practice
profesia la Gratia, azi în judeþul Teleorman.

Terminasem ºcoala primarã din satul meu, Cartojani de Vlaºca
ºi cãpãtam cu fiecare zi îndemnul de a rãsfoi, pe lângã acele
cãrticele rezervate vârstei, gazetele ce ajungeau la noi aduse direct
de la Bucureºti de cursele Rata. Când s-a înfiinþat oficiul poºtal
am simþit cã ne-a pus Dumnezeu mâna în cap. ªi nu fãrã legãturã
cu doctorul Borºan. Era abonat la toate ziarele ºi revistele posibile,
de la Albina la Apicultorul. Fratele meu mai mare-ºcolit la
Gimnaziul Unic din Bolintin Vale a îndeplinit acolo, amar de ani,
funcþia de diriginte. Graþie lui, consultam cu sufletul la gurã
revistele seducãtoare, înainte ca ele sã ajungã pe noptiera domnului
doctor.

Acum, când am aflat cine era de fapt tãmãduitorul nãscut sub
stelele Mureºului coborâtor dinspre Polul Frigului carpatin, nu
mã mai mirã nimic. Vreme de douã decenii, Aurelian Borºan a
colaborat asiduu la reviste folcloristice din epocã: Izvoraºul,
Cultura Poporului, Tudor Pamfilie, Comoara satelor, Doina. În
cãrþi publicate dupã primul rãzboi ºi-a adunat studiile privind
arhitectura þãrãneascã, poezii ºi cântece populare, desene de
cusãturi, þesãturi, ouã încondeiate. Medicul îndrãgostit ºi-a asociat
preocupãrile cu un alt specialist în domeniu, Simion Rusu,
publicând un volum cu titlul: Descântece, farmece ºi leacuri din
popor pentru boale omeneºti ºi de animale(1925).Suntem asiguraþi
cu privire la râvna cu care a bãtut cu piciorul vaste întinderi rurale
transilvane în calitate  de culegãtor de folclor. Multe din ele au
rãmas însã nepuse în circuitul public.

Când a considerat cã drumurile sale prin aceastã lume s-au
închis, Domdoctor a hotãrât sã se retragã. A fãcut-o cu aceeaºi
discreþie cu care veghea îndeaproape bãtãile noastre de inimã.

Din aprilie 1973 îºi doarme somnul de veci sub o lespede din
Cimitirul ªerban Vodã din Capitalã. Sfios ºi plin de respect,
gândul meu trece prin prejmã.

Cu doi ani în urmã, binecunoscutul prozator ºi scenarist
George ªovu îºi sãrbãtorea, la Casa Universitarilor, din Bucureºti,
cea de a 80 a aniversare, având invitaþi selecþi: scriitori, scenariºti,
actori, medici, profesori, funcþionari din domeniul cultural,
prieteni literaþi – redactori de edituri ºi de programe culturale,
lucrãtori la Radio ºi TV – în total aproape o sutã de persoane.

Maestrul pãrea fericit cã a împlinit aceastã vârstã rotundã,
într-o evoluþie ascendentã, încununatã de succese: peste 30 de
volume – romane ºi povestiri despre adolescenþi ºi tineri, dintre
care amintim: Scrisori de acreditare, Declaraþie de dragoste,
Dimineaþa iubirii, Liliac alb în ianuarie, Misterele din vila
pãrãsitã, traduse ºi în strãinãtate, filme, dupã scenariile sale:
Declaraþie de dragoste, Liceenii, Extemporal la dirigenþie,
Liceenii în alertã ºi altele.

Simultan, la loc de frunte s-a situat ºi activitatea sa
profesionalã: ziarist la Agerpres, profesor la douã prestigioase
Colegii Naþionale din Capitalã, director de liceu, inspector de
specialitate pentru Limba ºi literatura românã, din cadrul
Inspectoratului ªcolar Bucureºti, membru activ în numeroase
comisii de profil din cadrul Facultãþii de filologie ºi din Ministerul
Educaþiei.

Se pãrea cã înaintarea în vârstã a lãsat semnificative urme de
împlinire în evoluþia acestui destin glorios.

Dupã o perioadã de la momentul aniversar, am fost chemaþi,
la o întâlnire restrânsã, un grup de prieteni: George Marin, Pavel
Pereº, George Zarafu ºi eu, reunire la care George ªovu ne-a
anunþat cã avea o idee inspiratã: sã scrie, în regim de maximã
urgenþã romanul Cântecul Destinului. Aceastã carte a apãrut cu
succes la Editura Rawex Coms. Gândindu-mã la semnificaþia ei,
mi-am dat seama cã este vorba de un roman cu totul atipic, scris
de un profesionist cu o mare experienþã literarã, cu un talent
recunoscut, cu o abilitate în alcãtuire, demnã de admiraþia noastrã.

Nu-i vorba numai de un grup de personaje, evoluând într-o
direcþie anume, ci de o suitã de întâmplãri neprevãzute, destine
frânte sau împlinite, din diferite cauze. Aº putea afirma sincer
(nu metaforic) ideea cã în acest roman izbutit personajul principal
este Destinul – o noþiune abstractã, care ne obsedeazã adesea: „
–  Apropo, tu crezi în Destin ? – Sigur cã da! Rãspunde studentul
tulburat într-o mare mãsurã, de sensibilitatea, aproape neîntâlnitã
de el pânã atunci ºi de interpretãrile, atât de nuanþate, chiar speciale,
într-un  fel, ale fetei… Cred! Dar mai cred cã Destinul ºi-l face
omul.  Sau cã, în orice împlinire, Destinul depinde ºi de ceea ce
este, vrea, poate ºi stãruie Omul, proprietar al Destinului”(p.
38).

Mãdãlina Cireºaru este pãrãsitã de iubitul ei, prea grãbit ºi
superficial în dragoste, iar “acel mugur de viaþã” ce înfloreºte în
fiinþa ei este pãrãsit, dupã naºtere, la uºa unei tinere doctoriþe,
care tocmai se întorsese de la maternitate dupã ce nãscuse o
fetiþã, încredinþându-ºi destinul în mâinile maicii Ferovia, în
liniºtea unei mânãstiri din munþi.

Urmãrim, în secvenþe aproape cinematografice, Destinul lui
Mihai Floaredecireº, frumos nume ºi simbolic, alãturi de fiica
naturalã a doctoriþei, care îl îngrijeºte, pentru o scurtã perioadã:
Monica Mateescu, sora întâmplãtoare a lui Mihai, îºi iubeºte
fratele, dar n-au parte sã fie împreunã decât un an ºi jumãtate,
fiindcã doctoriþa, la rândul ei decepþionatã ºi pãrãsitã de  Maurice
Arkan, un medic de origine libanezã, care îºi fãcuse studiile la
noi, plecând apoi în Italia, unde era aºteptat de o concetãþeanã.
Datoritã greutãþilor materiale, doctoriþa duce bãieþelul la o Casã
de copii, unde este adoptat de tuºa Maria, bucãtãreasa ºefã de
acolo…

Se observã astfel cã nu raþiuni omeneºti determinã evoluþia
lui Mihai, ci Destinul, uneori orb, alteori favorabil; altfel, cum
ne-am explica faptul cã, dupã câþiva ani, Mihai ºi Monica nimeresc

în aceeaºi clasã ºi se recunosc , între ei nãscându-se mai mult
decât o prietenie? Dar apare ºi Miruna Nicolescu, o admiratoare
a bãiatului frumos ºi muzical, care-l ajutã, cu sprijinul mamei
sale, care lucra la radio cultural, sã devinã o promiþãtoare vedetã,
Destinul favorizându-l acum, ca o recompensã a primilor lui ani
triºti ºi singuratici.

De data aceasta, Destinul este ºi în favoarea Monicãi, aceasta
ocupând un loc important în inima lui Mihai. Câteva capitole ne

înfãþiºeazã dragostea lor minunatã în spaþiul mirific al
Câmpulungului Muscel. Destinul însã stã de veghe: Monica,
elevã fruntaºã la Colegiul Naþional „Dante Alighieri” participa,
în Italia, la un concurs al elevilor de licee cu acelaºi profil, situându-
se pe locul întâi, iar, într-un parc din Roma, este întâlnitã de
medicul libanez Maurice Arkan, fostul iubit al mamei sale, deci
tatãl natural al fetei, care, în urma unui test ADN, îºi recunoaºte
fiica hotãrând s-o opreascã la el, în capitala Italiei: “In acest timp,
Destinul fiecãruia dintre personajele acestei felie de viaþã, lucrase,
desigur, dupã cum îi poruncise înscrisa. Fuseserã aruncate în
luptã ºi bucurii – mai mari sau mai mici, mai îmbrãcate în haine,
care sã dureze ºi dincolo de hotarele clipei, dar ºi mai golaºe, mai
plãpânde, a cãror flacãrã era menitã sã se stingã, uneori, imediat
dupã scãpãrarea chibritului”(p. 149).

(Mã întreb chiar dacã forþa Destinului sau mãiestria artisticã
a naratorului a determinat ca Mihai sã fie luat în apartamentul
profesorului sãu de muzicã, de la Colegiul Naþional “Matei
Basarab”, îmbunãtãþindu-i-se deodatã situaþia materialã?)

Ca sã fim plimbaþi prin trecutul familiei Monicãi, înruditã cu
un mare prozator ºi scenarist Geo Bucºan, sunt reluate unele
pagini din romanele anterioare ale lui George ªovu, cu înfãþiºarea
vieþii adolescenþilor din preajma Colegiului “Dante Alighieri” ºi
a parcului IOR – loc al unor minunate întâmplãri din alte romane.

Dar dozele lirice sunt presãrate cu atenþie ºi ne prind bine
pentru o baie de sensibilitate. Sã urmãrim, însã, mai departe,
Destinele personajelor pe care deja le-am îndrãgit.

Recunoscutã de tatãl sãu natural¸ Monica îºi continuã studiile
la Roma, iar Mihai îºi consoleazã singurãtatea cu Miruna, dar
fata moare într-un accident de maºinã, în drum spre casa de
vacanþã a pãrinþilor ei, de la Cernica. Evenimentul dramatic are
însã ºi o urmare pozitivã: persoana din maºina pe care o lovise
fata, un mare bogãtaº, Pavel Armaºu, era tatãl natural al lui Mihai,
care participã la concertele lui ºi îi trimite bani. Cãlugãriþa
Mãdãlina, mama muzicianului pleacã de la mãnãstire ºi participã
la concertele fiului sãu, dezvãluindu-ºi identitatea.

În Prolog ni se relateazã cum Monica vine din Italia ºi se
cãsãtoreºte cu Mihai, având împreunã o fiicã. Pavel Armaºu îºi
recunoaºte fiul ºi familia se reface. Vor sã plece împreunã în
Spania, dar un accident minor de maºinã îi împiedicã  sã prindã
avionul – care tocmai se prãbuºeºte, la puþin timp de la decolare
– eroii romanului scãpând, din întâmplare, cu viaþã. Important
este cã totul se terminã cu bine…

George ªovu dã, încã o datã, dovada unui prozator talentat,
care ºtie sã conducã destinele personajelor sale cu multã abilitate.

Aºteptãm ºi alte romane minunate de la acest înzestrat
prozator, bãnuind cã numai creaþia poate face viaþa cu adevãrat
împlinitã.

Ion C. ªTEFAN

George ªOVU, Cântecul Destinului
- roman - Editura RAWEX COMS, Bucureºti, 2012
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CÃPRIÞÃ ºi neamul lui
Vasile GRIGORESCU

Rubrica Oameni de lângã noi este menitã sã facã cunoscute
sau sã ne reaminteascã personalitãþi care s-au strãduit pentru,
sau în legãturã cu Bolintinul. De aceastã datã împrejurãrile ne
permit sã vorbim despre un neam întreg ºi nu despre un singur
om. Va fi vorba despre ai lui Cãpriþã, nume ce nu mai spune
multe nici mãcar la Bolintin ºi despre o încercare de a desluºi
devenirea ºi realizãrile lor. Este, în acelaºi timp ºi o invitaþie cãtre
cei care deþin acte vechi or informaþii legate de trecutul nostru sã
le dea la ivealã, sã le facã cunoscute. Demersul actual ne este
mult îngreunat de sãrãcia acestora precum ºi de faptul cã, de la
un moment încolo, asemãnãtor ºi altor localnici ieºiþi dintre
moºnenii ªtirbeºtilor, îºi vor lua numele Bolintineanu. Studiul
de faþã nu poate fi unul definitiv ci este numai o contribuþie la
cunoaºterea acestei familii, care va îmbogãþi ºi îndrepta în mod
substanþial cele conþinute de Familiile boiereºti din Moldova ºi
Þara Româneascã (coord. Mihai Dim. Sturdza, Bucureºti,

Editura Simetria, 2011, vol. 2, p. 56). Spaþiul, inevitabil restrâns,
pe care îl poate oferi revista Sud ne obligã sã fim expeditivi.

Primul personaj, cunoscut documentar, pe care-l putem lega
neamului acesta este Ioniþã Cãpriþã Rachieru, înregistrat ca atare
în Catagrafia Þãrii Româneºti din 1831 (publicatã de Ion Donat,
p. 104), unde este arãtat cã stãpânea în moºia Bolintinului din
Vale – Moºteni alãturi de Dinu Bolintineanu, popa Radu ºi Nãstase
Ceauºu cu pãrtaºii lor. Ascendenþa lui nu ne este clarã, putem
însã afirma cã era om tânãr la data efectuãrii recesãmântului, în

jurul, chiar sub 30 de ani. Era, aºadar proprietar în Moºteni, sau
ªtirbeºti dupã numele cel vechi al satului.

Într-o generaþie anterioarã trebuie sã-i aºezãm pe ctitorii
bisericii Sfinþii Voievozi din Palanca-ªtirbesti, sat fãcut în moºia
aceloraºi moºneni din care se trãgea Ioniþã Cãpriþã Rachieru.

Biserica de zid din Palanca (comuna Floreºti-Stoeneºti) fusese
ridicatã prin 1800-1801 de cãtre Petru Rachieru cu Ioana ºi Ion
Rachieru cu Voica, dupã cum se putea vedea în tabloul votiv. În
anul 1920, în urma unei vizite, Virgil Drãghiceanu mãrturisea:
„Are mai mult interes pitoresc. Redusã la ultimele dimensiuni

ale unei mici biserici de þarã, este neîncãpãtoare pentru populaþia
satului care cere cu stãruinþã dãrâmarea sau mãrirea ei”.
Recomandarea de restaurare a istoricului se lovea de opoziþia
arhitectului Gr. Nicolau ºi a colonelului Nicolae Vlãdescu,
membri în comitetul de ridicare a noii biserici. În 24 martie 1920,
arhitectul Nicolau justifica astfel dorinþa demolãrii: „Proporþiile
ºi formele acestei mici biserici sunt bine reuºite, iar caracterul
general al construcþiunii nu este lipsit de interes arhitectonic. Are
însã un mare cusur, cã este foarte micã ºi pardoseala scoborâtã în
pãmânt, iar degradãrile igrasioase sunt atât de avansate încât

(continuare în pag. 11)

Arborele genealogic - Cãpriþã ºi neamul lui

Maria G. Bolintineanu
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CÃPRIÞÃ ºi neamul lui

MÃRTURII ALE ISTORIEI LOCALE

(urmare din pagina 10)

chiar prin restaurare sau adãugiri tot nu s-ar putea reuºi de a
obþine o construcþiune suficient de igienicã”. Opunându-se
demolãrii, Comisia Monumentelor Istorice va acorda 18.000 de
lei pentru repararea acoperiºului ºi lucrãri de drenaj, cu condiþia
de a nu se modifica vechile forme. Lucrãrile, în valoare totalã de
32.750 lei, vor fi executate de antrepriza lui P. Demetrescu,
biserica fiind salvatã ca prin urechile acului. (OPRIª,
Monumentele, p. 182-183) Din pãcate, degradarea ei nu va putea
fi opritã, la aceasta aducându-ºi contribuþia ignoranþa ºi
dezinteresul atâta timp cât satul avea de acum bisericã nouã ºi
încãpãtoare în apropiere.

Ruina era aproape completã când, în sfârºit, vor fi începute
lucrãri de refacere în anii 2000. Pictura, din care se pãstrau unele
bucãþi, nu a mai putut fi salvatã, astfel încât a fost curãþatã de tot.
Avem ºtiinþã de o cercetare prealabilã a ei efectuatã de istoricul
Gheorghe Lazãr, originar din localitate. Am consemnat însã, în
anul 2010, o informaþie oferitã de Georgicã Neagu (n. 1950) din
Palanca, care afirmã cã în tabloul ctitoricesc ar fi fost pictaþi
Radu Rachieru ºi Petre Rachieru, amândoi maturi, ºi jupâneasa
Stanca Rachieru (?!). Adãugirea de Rachieru este legatã de
profesia acestora, de comercianþi ºi producãtori de bãuturi
alcoolice. Se ºtie cã în lipsa terenului de culturã mulþi bolintineni

au fost împinºi cãtre meºteºuguri ºi comerþ, lucrul pãmântului
reprezentând o ocupaþie secundarã.

Ioniþã Cãpriþã Rachieru, urmaº al acestor întemeietori ai
bisericii Sfinþii Voievozi din Palanca, avea sã ia în cãsãtorie pe
Tiþa (desigur un diminutiv – nu ºtim ce prenume ascunde), fiica
lui Atanasie (Sicã, Anastasie) Bolinteanu, fiu, la rândul sãu al
cãpitanului Caloian Bolinteanu. Tiþa era aºadar sorã (apud Radu
Costinescu), sau veriºoarã primarã (apud Petre Costinescu) cu
Anica, mama lui Dimitrie Bolintineanu. Despre Ioniþã Cãpriþã
ºtim cã era deþinãtorul unei poverne (fabricã de alcool, de spirt)
la intrarea de la Sabar în Bolintinul din Vale, avea moºie la
Cãrpeniº (com. Gãiseni) ºi la Mârºa. Aceasta din urmã provenea
din zestrea soþiei ºi va purta numele de Cãpriþoaia pânã la
jumãtatea secolului XX. La Bolintinul din Vale el stãpânea în
mai multe locuri. O fâºie pornea de la Policlinicã ºi mergea pânã
la Rãstoaca, în Piersiceanca. Era cuprinsã între posesiunile
boierilor Bãleanu (Linia Bãleanului), în aval ºi ale Drugãneºtilor
(Drugãneasca), în amonte. O altã fâºie era lipitã de cea a
Bolintinenilor, mergând prin Poarta Luncii spre Argeº. În hotarul
Palancãi stãpânea în locul numit Grindioºti, tradus prin Grindul
Oastei dupã trecerea prin filiera lui Ulisses de Marsillac. Ioniþã
Cãpriþã, locuitor din Bolintin, se afla trecut alãturi de Tãnase
Bolintineanu, Ioniþã Minculescu ºi Ceauºu pe Lista proprietarilor
din districtul Ilfov care nu s-au prezentat spre a se înscrie pe
listele electorale pânã la 5 iunie 1857 (Documente privitoare la
unirea Principatelor, vol. 1, p. 416-417). Principala sa realizare
va fi legatã de înãlþarea unei biserici de zid la Mârºa, alãturi de
doi dintre fiii sãi: ªtefan I.C. Bolintineanu (1833-1887) ºi
Constantin I.C. Bolintineanu (1835 sau 1837-1892). Un alt fiu,
George Cãpriþã, nãscut în 1846, murise mai de înainte ºi fusese
înmormântat în cimitirul din Mârºa, acum pãrãsit. Arborele
genealogic anexat articolului ne va lãmuri mai bine asupra acestor
legãturi.

Deþinând o bunã stare materialã, dupã secularizarea averilor
mãnãstireºti, Constantin I.C. Bolintineanu amintit mai înainte,

va cumpãra de la Stat moºia Dãrãºti-Pâslari (Vlaºca), iar fratele
lui, ªtefan, ajunge sã stãpâneascã Gorneni-Chiþu.

Un neam ridicat dintre moºnenii Bolintinului, care în mai
puþin de un veac ajunge sã ctitoreascã douã biserici ºi sã deþinã
moºii ºi case în nu mai puþin de ºase sate, precum ºi la Bucureºti,
credem noi cã nu mai poate fi socotit neînsemnat ºi meritã, cu
prisosinþã, sã figureze la Oameni de lângã noi.

Ultimul dintre aceºti Cãpriþã-Bolintineanu de care se mai
ºtie câte ceva, ar fi Constantin Vidulescu a cãrui casã impunãtoare
se afla gard în gard cu Liceul ºi care a fost demolatã dupã moartea

lui de cãtre autoritãþi. Pe locu-i a funcþionat un timp un depozit
de materiale, iar acum sunt niºte blocuri.

Gheorghe (George, Gogu) Bolintineanu, zis Gogu a lu
Cãpriþã, nãscut pe 1 noiembrie 1870, la Bucureºti, ºi decedat
dupã 1951, a fost ultimul deþinãtor al povernei, din al cãrei coº
de cãrãmidã, demolat în anii 40, aveau sã-ºi facã case mai mulþi.
El poseda o locuinþã în Bucureºti (pe Calea Rahovei, nr. 336,
lãsatã fiicei Elena) ºi o alta la Bolintin Vale, pe strada Poetul
Bolintineanu, nr. 11, stradã rebotezatã la venirea comuniºtilor în
B-dul Republicii, nr. 48. Casa aceasta, din Bolintin, încã în
picioare, a fost vândutã de Dumitru (Mitu a lu Gogu a lu Cãpriþã,
fiul lui George Bolintineanu) lui Ilie al Mialcii pentru 20.000 de
lei. Este situatã lângã Policlinicã, vecinã casei profesorului Ado
Marinescu. Amândoi, tatã ºi fiu, îºi vor vinde, treptat, dupã
schimbarea regimului, pãmânturile rãmase, din Piersiceanca, de

Istoria se scrie pe baza izvoarelor. Oricât de
neînsemnate ar pãrea unele „hârtiuþe” vechi, ele
ne atrag atenþia. Înscrisurile par minore, dar
dintr-un document se pot desprinde multe
informaþii utile unui iubitor de istorie.

Vã prezentãm în continuare un document din
secolul al XIX-lea ºi anume un act de cãsãtorie
din anul 1845, ziua 4, luna noiembrie, emis de
Biserica Drugãneºti, azi în satul Stoeneºti. Actul
este scris în alfabetul chirilic.

Prof. Corneliu STATE

la Povarnã ºi din viitorul cartier þigãnesc care de acum începe sã
creascã în întindere ºi populaþie. Unul dintre principalii
cumpãrãtori a fost Miticã al lui Marin ªtefan, locuitor din Moºteni
(Bolintin Vale), care a întreþinut o relaþie specialã cu Mitu Cãpriþã.
De fapt, dupã înstrãinarea casei, Mitu avea sã locuiascã un timp

la Miticã ªtefan, de unde va pleca la Bucureºti pentru a lucra
delegat pe o maºinã de marfã. Apoi i se va pierde urma.

Ultimul reprezentant al acestui neam la Bolintin poate fi
considerat Constantin Vidulescu, mort singur, într-o sãrãcie lucie.

SURSA INFORMAÞIILOR:

• Orale de la: Ion PRODAN; Alexandru
GRIGORE; Virgil TÃNASE; Georgicã NEAGU; Gheorghe
NEAGU; ªtefan CRUDU;

• Arhiva prof. Profira NAE;

• Arhiva ªtefan CRUDU;

• Arhiva Vasile GRIGORE;

• Arhivele Statului Bucureºti, Colecþia Personalitãþi, Inv.
1875, nr. 1;

• Gheorghe BEZVICONI, Necropola Capitalei ,
multigrafiatã;

• P. CÂNCEA, Date privind þãrãnimea embaticarã între
anii 1864-1921, în Revista Arhivelor, nr. 1, 1970, p.
131-145;

• Documente privind unirea Principatelor, Bucureºti,
Editura Academiei, 1961;

• Ion DONAT, Ion PÃTROIU, Dinicã CIOBOTEA,
Catagrafia obºteascã a Þãrii Româneºti din 1831,
Editura Helios, Craiova, 1999;

• Ioan OPRIª, Monumentele istorice din România (1850-
1950), Editura Vremea, Bucureºti, 2001;

• C.F. ROBESCU, Hotãrnicia moºiei Cãrpeniºul de Jos
cu trupurile, Bucureºti, 1892.

ACT DE CUNUNIE

Astãzi la patru ale lunii lui noemvr[e] anul o
mie opt sute patruzeci ºi cinci la satu
Drugãneºtii Judeþu Ilfovului s-au cununat Joiþa
sin Andrei Postelnic cu Ioanu sin Andrei din satu
Drugãneºtii Judeþu Ilfovu în legea
pravoslavnicã a bisericii rãsãritului, el întru a
doa Cununie ºi ea întru întîia Cununie, Naº
fiindu-le Cârstea Postelnic cu Ilinca Ioan
[..indesc..] iar cununiile acestora s-au
blagoslovit de subt iscãlitul preot al bisericii
[..indesc..] ºi spre încredinþare li s-au dat câte
un asemenea bilet la mâna fieºi cãruia.



1212121212

Cu Fidelitatea lecturii
(Editgraph, Buzãu, 2011),
cunoscutul romancier Titi
Damian se prezintã în faþa
cititorilor sãi într-o ipostazã
editorialã  nouã: aceea de
comentator al fenomenului
literar românesc contemporan,
dupã cum se prezintã singur în
nota care precede cronicile sale

de întâmpinare ºi comentariile eºalonate pe un numãr
de 280 de pagini. Conºtient cã o sintezã actualã
exhaustivã a literaturii române nu mai poate fi opera
unui singur exeget, oricât de mare ar fi puterea de muncã
a acestuia, profesorul de literaturã dintr-un prestigios
liceu din Urziceni se declarã adeptul conceptului de
geografie literarã, înþelegând prin asta sã-ºi aducã piatra
sa la marele edificiu care va fi, neîndoielnic, opera unui
colectiv ºi se ocupã cu precãdere de scriitori trãitori sau
originari din zona Buzãului natal ºi ai Câmpiei Române

care l-a adoptat ca purtãtor de cuvânt al misterelor ei.
Criteriul dupã care îºi ordoneazã recenziile ºi eseurile în
masivul op critic este cel cronologic, adicã respectând
ordinea în care aceste piese au fost elaborate ºi publicate
în reviste de culturã din acelaºi areal spiritual (Helis,
Antares, Pro Saeculum , Oglinda literarã , Sud,
Renaºterea culturalã, etc).

Dialogul între literatura românã clasicã ºi cea
contemporanã constituie una din constantele acestei
cãrþi, iar trimiterile la operele perene, matriciale, ale
culturii universale sunt aici la ele acasã. Exegetul nu
uitã niciodatã cã e profesor de literaturã ºi, din aceastã
perspectivã eruditã, stabileºte cele mai neaºteptate relaþii
ºi filiaþii, întotdeauna plauzibile ºi convingãtoare, între
autorii aºa ziºi canonici ºi cei din actualitatea imediatã,
unii aflaþi chiar la prima lor ieºire editorialã în lume.
Fiecare cronicã-eseu are, de regulã, douã pãrþi: una
pregãtitoare, formatã din portrete memorabile, amintiri
personale, relatãri ale împrejurãrilor în care i-a cunoscut
pe cei asupra cãrþilor cãrora se apleacã, teoretizãri de
concepte etc., ºi o alta de tratare, nu mai puþin doctã, a
cãrþii pe care ºi-a propus s-o analizeze ºi sã-i
diagnosticheze exact specificul, originalitatea ºi
valoarea. Tactica abordativã este, prin urmare, cea prin
învãluire. Savuroasã ºi instructivã se dovedeºte o astfel
de incursiune preliminarã prin istoria Georgiei, cu un
mic popas-releu prilejuit de un roman al lui Cinghiz
Aimatov, atunci când comentatorul întâmpinã cãrþile
poetei, prozatoarei ºi eseistei georgiene de limbã românã,
Zaira Shamharadze. Titi Damian nu povesteºte cãrþile
spre a nu le distruge farmecul ºi socoteºte cã rolul unui
critic de realã vocaþie este de a semnala sursele inedite
de plãcere ºi emoþie esteticã pe care o carte sau alta i le
declanºeazã cititorului în sufletul cãruia ecourile
lecturale se prelungesc contaminant: „Venitã din
împãrãþia mult încercatei, misterioasei ºi eternei Georgii,
Zaira Shamharadze dãruieºte patriei adoptive aceleaºi
lacrimi de gând ºi aceiaºi picuri de suflet aduºi din patria
natalã, trecând eterna suferinþã a dorului prin  cristalul
poeziei” (p. 60). Profesorul nu o uitã nicio clipã cã, înainte
de a-i învãþa pe alþii, se informeazã el însuºi minuþios.
Ilustrativã e, în acest sens, expunerea având în prim plan
structura ºi evoluþia baladei ºi sonetului, ambele fiind
poezii cu formã fixã, expunere magistralã ºi documentatã
care precede abordarea, la fel de rãbdãtoare ºi de
penetrantã, a Baladierului lui ªerban Codrin.

Comentatorul pleacã întotdeauna de la o viziune
culturalã panoramicã ºi abia dupã aceea îºi focalizeazã
atenþia pe temma pe care a depistat-o în prealabil.
Antologice sunt, în aceastã direcþie strategicã, paginile
consacrate omului de culturã, „deschis spre alteritate”
(p. 65) Andrei Ivanov, nealtul decât soþul Passionariei
Stoicescu. Gândurile despre oamenii providenþiali ai
culturii (în sens larg) omenirii, fiinþe în care Dumnezeu
a picurat un strop din mãreþia sa, afluiesc în discursul
acestui eseist de marcã spre adevãrate imnuri închinate
inventatorului ºi creatorului irepetabil: „Un adevãrat
creator de artã stoarce cât mai mult acestã picãturã, pânã

Ion Rosioru,

ajunge la epuizare. Atunci þâºneºte din noianul
anonimilor marele sculptor, marele pictor, marele
muzician, marele dirijor, marele pilot de Formula 1,
marele prozator, marele poet, marele actor, marele
dansator, marele, marele...” (p. 71). Aceºti aleºi trebuie sã
se debaraseze de haina invidiei ºi sã-ºi foloseascã stropul
de orgoliu din dotare doar ca ferment al imaginaþiei ºi
inventivitãþii lor. Toate aceste consideraþii folosesc de
preambul fermecãtor în care e sugeratã ºi o profesiune de
credinþã, în nota cunoscutã, a analizei cãrþilor lui Tudor
Cicu, dobrogean pe care Buzãul l-a înfiat, fãrã niciun fel
de rezerve, ca pe un factor revigorator al spiritualitãþii
sale. Prin Cãlãtor în Valea Plângerii, buzoianul
aclimatizat e plasabil într-un sillage ispirescian ce
capteazã deopotrivã ecouri din inimitabilul Creangã sau
din Sadoveanu, dar apãsând mai mult arcuºul epic pe o
coardã tragicã. Portretul acestui scriitor plurivalent aflat
în plinã forþã creatoare poate fi privit ºi ca un autoportret,
în oglindã, al semnatarului Fidelitãþii lecturii: „Tudor
Cicu se dovedeºte un excelent cititor de literaturã ºi,
mai mult decât atât, ca scriitor, posedã o mare artã de a
insera cu ºtiinþã ºi cu uºurinþã în textele sale autori, opere
literare din literatura românã sau universalã, conferindu-
i textului sãu greutate, iar cititorului cultivat, plenitudine.

Vibraþiile lui ºi ale cititorului ating corzi sensibile, fãcând
apel la memorie ºi la imaginaþie” (p. 80).

Titi Damian nutreºte o preferinþã specialã pentru
aforismele care învrâsteazã naraþiunile confraþilor sãi ºi
le inventariazã ca pe reale izbânzi estetice ºi tot atâtea
predispuneri la meditaþie. Neîntrecut se dovedeºte ºi în
arta contextualizãrii erudite a unei cãrþi în opera
scriitorului de care se ocupã, perspectiva sa devenind
una monograficã, exemplar fiind, în acest sens, demersul
eseistic consacrat complexei scriitoare Passionaria
Stoicescu cu care harnicul ºi profundul literat a fost coleg
de clasã la Liceul Pedagogic din Buzãu ºi care apare, de
altfel, ca personaj la fel de fascinant în romanul Umbra.
Cartea abordatã aici de fostul camarad de studii liceale
este Apa Sâmbetei ºi ea cuprinde în exclusivitate arte
poetice dintre cele mai tulburãtoare.

Atitudinea exegetului faþã de cãrþile asupra cãrora
zãboveºte, cu lecturi repetate ºi cu reveniri întru o mai
dreaptã cumpãnire a judecãþilor de valoare ºi a sentinþelor
ce implicã responsabilitate, este una constructivã: el cautã
ºi vede întotdeauna partea plinã a paharului. Îi repugnã
ierarhizãrile de orice naturã ºi nu dã note spre a stabili
premianþi, corigenþi sau repetenþi, dat fiind cã tabloul
literaturii nu se întocmeºte doar în funcþie de vârfuri ºi
din capodopere, dupã cum o armatã nu e constituitã doar
din generali, ci, mai ales, din soldaþii anonimi care sapã
tranºee cu lopeþile din dotare sau, uneori, doar cu degetele
îngheþate.

În cronica prilejuitã de cartea Speranþei Calimi, La
naºterea mea a cãzut o stea, cititorul întâlneºte ºi o
profesiune de credinþã a autorului care, ca ºi în trilogia
sa romanescã (Fagul, Umbra, Norul) se declarã adeptul
autenticismului rezultat din experienþe trãite personal.
Cãrþile joacã un rol terapeutic, în sensul cã cititul ºi
visatul pe baza paginilor lor pot dezamorsa niºte obsesii
vechi. Exegetul a trãit o astfel de eliberare citind O clipã
în cer, cartea distinsului cãrturar buzoian Aurel Anghel
care a avut fericirea sã trãiascã un sejur fascinant în China.
O altã seducãtoare carte de cãlãtorii, de fapt eseu deghizat
într-un jurnal, este America la ea acasã a lui Grigore
Spermezan, de aici pânã la un roman propriu-zis
nemaifiind decât un pas scriitural. Comentatorul
entuziast al cãrþii salutã calea regalã gãsitã de filozoful
ºi profesorul Spermezan între extaziere/admiraþie ºi
demitizare (civilizaþia occidentalã poate fi decepþionantã
pentru un român ºcolit ºi intransigent). Mitul se
prãbuºeºte de îndatã ce-l înfrunþi ºi poate cã el nu existã
decât în aºteptãrile ºi în aura pe care i-o atribuim
necunoscutului.

De salutat ºi atitudinea polemicã vis-à-vis de
cercetãtorii operei lui Nichita Stãnescu, exegeþi cãrora
le-a scãpat faptul cã motivul tutelar al poeziei pãrintelui
Necuvintelor este piatra (ideea mai apãruse ºi în romanul
Umbra). Acest fascinant periplu motivic (cuvânt drag
lui Mihai Cimpoi) serveºte de abordare, prin analogie, a
volumului Mirele pietrei al poetului buzoian Nicolae
Gâlmeanu. I se pare un act de mare curaj ca un alt poet sã
preia, dupã Nichita Stãnescu, motivul pietrei. O astfel de

companie ilustrã nu poate fi decât de bun augur pentru
temerarul poet de pe Valea Buzãului. Metafora pietrei se
complementarizeazã la acest cântãreþ neliniºtit ºi profund
cu cea a crucii, ambele avându-ºi sferele lor semantice
de rigoare bine inventariate în cartea aci în discuþie.

Analizele literare, întâmpinãrile ºi eseurile lui Titi
Damian sunt tot atâtea inegalabile sãrbãtori spirituale ºi
festinuri de amplã culturã organic asimilatã. Punându-ºi
problema raportului dintre scriitorii canonici ºi cei care
satelizeazã în jurul lor pe orbite mai mult sau mai puþin
strãlucitoare, Titi Damian îºi permite sã propunã propria-
i scarã de valori ºi sã scrie despre cãrþile care i-au stârnit
interesul. El nu aºteaptã directive de la centru sau de la
vreun ºef de trib literar. ªi mai ales nu uitã cã societatea
e în perpetuã schimbare ºi cã fiecare etapã îºi creeazã
scriitorii care sã-i ia pulsul specific, mereu altul, ºi sã
punã diagnostice exacte bolilor social-politice ºi
cultural-morale care poate cã nu existau pe vremea
uriaºilor înaintaºi canonici, una din aceste teme noi fiind
degringolada (titlu al unui volum de povestiri ale
Nicoletei Cristea-Ifrim) lumii româneºti actuale dupã 50
de ani de comunism ºi dupã alte douã decenii ºi ceva de
democraþie originalã sau de scãlâmbã tranziþie
postdecembristã. Tânãra prozatoare adaugã formelor

comice utilizate de Caragiale (umor, ironie ºi satirã) pe
cea a absurdului ºi grotescului. Balamucul se revarsã
nesãbuit peste gardurile sale ºi invadeazã întreaga lume
ce-ºi iese astfel din normalitatea în care, sãraca de ea, se
credea cantonatã, temã truvabilã deopotrivã ºi în
romanul Lemurii al aceleiaºi autoare care ar trebui sã-ºi
învingã mai tranºant discreþia proverbialã ºi sã iasã în
faþã aºa cum ar merita. În ultimile trei piese care depãºesc
cu mult analizele unor texte din Arghezi, Eminescu ºi
Marin Preda, criticul ºi istoricul literar Titi Damian
dovedeºte cã are ºi fibrã de pamfletar îndreptãþit sã iasã
în Agora ºi sã se manifeste ca neîngãduitoare instanþã
civicã decisã sã nu mai tacã ºi sã propunã soluþii de
extirpare din rãdãcinã a relelor ce prolifereazã cancerigen
ºi asfixiant în aceste vremuri prin excelenþã netrebnice
ºi ticãloºite.

Fidelitatea lecturii poate fi privitã ºi ca o carte de
întâmplãri cu scriitori, în sensul celor scrise de Mircea
Micu, de Fãnuº Neagu sau de neobositul ºi generosul
Florentin Popescu. Când scrie despre cãrþi ale unor autori
pe care nu i-a cunoscut personal, Titi Damian e sigur cã
subiectivismul nu-ºi va face loc în discursul sãu exegetic
(cazul lui Marian Ruscu, Ion Fercu ori Mihaela Burlacu,
o autenticistã ce ºi-a însuºit bine lecþia lui Marin Preda
care afirmase cã „adevãrate sunt sentimentele”, în timp
ce „ficþiuni sunt împrejurãrile”, ca sã ne oprim doar la
aceste exemple). Se bucurã enorm când îºi descoperã
afinitãþi nebãnuite cu autori din acelaºi areal geografic
ºi spiritual (Gheorghe Postelnicu, George Bãiculescu,
Ilie Mândricel). Autori care sã se bucure sincer de
izbânzile estetice ale confraþilor lor sunt tot mai mult
niºte rarae aves în zilele noastre. Titi Damian îºi exprimã
nu o singurã datã aceastã bucurie colegialã atunci când
þine în mânã o nouã carte primitã prin poºtã sau direct
din mâinile emoþionate ale confraþilor întru neºtiutã trudã
scriitoriceascã întâlniþi cu cele mai diverse prilejuri
culturale.

Titi Damian este nu doar un romancier de nota 10, ci
ºi un eseist de mare rafinament ºi probitate intelectualã.
Nebântuit de nicio furie demolatoare ºi neavând poliþe
de plãtit nimãnui, el  construieºte cu un optimism
pedagogic funciar ºi fãrã nicio teamã cã-ºi va pierde
credibilitatea, obsesie care otrãveºte sufletele multor
criticaºtri cititori scorþoºi de coperte ºi nu de cãrþi,
preocupaþi încrâncenat sã nu se surpe ierarhiile
încremenite decât sã le aeriseascã ºi sã le sporeascã. Între
a lucra la ecarisaj ºi a pescui perle în Groapa Marianelor,
cei mai mulþi opteazã, probabil, pentru cea dintâi. Flerul,
norocul, credinþa în perenitatea frumosului artistic ºi
cultura imensã sunt factorii care-l conduc, de fiecare datã,
pe Titi Damian la locul secret în care orice carte îºi are
ascunsã cheia sau cheile ei de lecturã. De nu cumva va fi
având câte-un fir de iarba fiarelor în fiecare deget, cãci
nu oricui îi este dat sã descuie atâtea frumuseºi spirituale
pe care sã ni le împãrtãºeascã aidoma unui adevãrat
nabab!

Fidelitatea lecturii
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„PRIVITOR CA LA TEATRU”

Geo CÃLUGÃRU

Ministerul Administraþiei ºi Internelor, Editura M.A.I. a
organizat recent Salonul de carte juridicã, civicã, poliþistã ºi
administrativã, Ediþia a XVI-a.

Au fost invitate sã expunã, pe lângã Editura M.A.I., alte 19.
Menþionãm câteva: Editura Militarã, Ed. Detectiv, Ed. Daco-
Romania, Ed. Optimal Media, Ed. Biblioteca Metropolitanã
Bucureºti etc. Salonul desfãºurat pe durata a trei zile, a cuprins
urmãtoarele evenimente:

Ziua I:
Deschiderea Salonului de carte juridicã, civicã, poliþistã ºi

administrativã, ediþia a XVI-a. Ceremonia de decernare a
premiilor, diplomelor de excelenþã ºi trofeelor Editurii M.A.I. pe
anul 2011.

A participat preºedintele Salonului – domnul Bogdan
Tohãneanu – Secretar de Stat pentru Relaþia cu Parlamentul ºi
Guvernul. Au mai participat reprezentanþii editurilor expozante,
scriitori, ziariºti, cadre ale M.A.I. ºi membrii lor de familie.

Lansãri de carte:
UNIVERSITATEA NAÞIONALÃ DE APÃRARE

„CAROL I”
— Buletinul U.N.A.P: – A prezentat lt.col. Filofteia Repez
— Sisteme aeriene fãrã pilot uman la bord, autor cãpitan

comandor lector univ. dr. Laurenþiu Rãducu Popescu
— Întrebuinþarea sistemelor aerospaþiale fãrã pilot uman

la bord, autor: cãpitan comandor lector univ. dr. Laurenþiu Rãducu
Popescu

Ziua a II-a:
Lansãri de carte:
EDITURA RAWEX COMS. S.R.L.
— Curcubeul autografelor, autor Geo Cãlugãru. Au

prezentat: prof. Floarea Necºoiu, Radu Cârneci, Doina Ghiþescu
ºi renumitul actor Eusebiu ªtefãnescu

BIBLIOTECA METROPOLITANÃ BUCUREªTI
— Demonstraþie practicã privind utilizarea site-ului

Bibliotecii Digitale a României. Au prezentat: dr. Marian
Nencescu, Florin Preda

— Întâlnire cu realizatorii colecþiei Biblioteca de
Cinematografie Mihnea Gheorghiu. A prezentat: cineastul David
Reu

— Expoziþie de hãrþi militare din colecþiile Bibliotecii
Metropolitane Bucureºti. A prezentat: Florin Preda

EDITURA DETECTIV
Românce remarcabile, mai ales în cercetare ºi în formare

profesionalã/ Remarkable Romanian Women, Especially in
Research and in Professional Teaching, autor: Maria Trandafir.
A prezentat Firiþã Carp, directorul editurii

Ziua a III-a:
Lansãri de carte:
EDITURA CAROLINA
— MacDonalizarea României, autor: Horaþiu Russin. A

prezentat: Marin Armãºelu
EDITURA M.A.I.
— Matrice sigilare aparþinând Ministerului de Interne ºi

unor structuri poliþieneºti (1831–1931), autor: consilier superior
dr. ªtefan-Laurenþiu Szemkovics

ASOCIAÞIA CRIMINALIªTILOR DIN ROMÂNIA
— Dicþionar de criminalisticã, coordonatori: chestor drd.

Gabriel Þîru, prof. col (r) Vasile Lãpãduºi, dipl. ec. Petar
Zdrovkov Nenov

— Realizarea scopului ºi a regulilor de bazã ale procesului
penal prin metode ºi tehnici ale criminalisticii, autor: lector univ.
Nicolae Grofu

— Semnalmentele persoanei … de la portretul vorbit la
identificarea criminalisticã, autor: comisar-ºef expert criminalist
drd. Ionel Necula, lector univ. dr. Constantin Drãghici, comisar-
ºef Lucian Penescu

— Categorii de urme, autor: conf.univ. dr. general magistrat
(r) Dan Voinea

— Investigarea criminalisticã a infracþiunilor de corupþie,
autori: prof. col. (r) Vasile Lãpãduºi, conf. univ. dr. Constantin
Duvac. A prezentat: prof. col. (r) Vasile Lãpãduºi

EDITURA M.A.I.
— Dezbatere cu tema: Romanul poliþist românesc – un gen

literar cu viitor incert? Au participat: George Arion, Ioan Bãlãei,
Tudorel Butoi, Geo Cãlugãru, Nicuºor Dulgheru, Vasile
Dumitru-Fulger, Ion Drãgoi, Anton Gagiu, Florian Gârz, Bogdan
Hrib, Claudiu Istrate, Victor Jerca, Tudor Negoiþã, Nicolae
Rotaru, Traian Tandin. Moderatori:Petre Crãciun, director
„Optimal Media” ºi Mircea Stoian, redactor-ºef revista „Pentru
Patrie”.

EDITURA „DETECTIV”
— Culisele justiþiei, autor Sorin Ardelean
— Viu post-mortem, autor Nicolae Rotaru. Au prezentat:

Radu Cârneci, Ion Dodu Bãlan, ªtefan Mitroi, Gheorghe Toma,
Firiþã Carp, Geo Cãlugãru

Ziua a IV-a:
Festivitatea de decernare a diplomelor acordate editurilor

expozante
Închiderea ediþiei a XVI-a a Salonului de carte juridicã, civicã,

poliþistã ºi administrativã al M.A.I.

SALONUL DE CARTE JURIDICÃ,
CIVICÃ, POLIÞISTÃ ªI

ADMINISTRATIVÃ, EDIÞIA A XVI-A

SIMPOZION
DISCIPOLI ROMÂNI AI LUI RENÉ GUÉNON

În Aula Magna a Universitãþii Bucureºti, Facultatea de drept
s-a desfãºurat recent Simpozionul – Discipoli români ai lui René
Guénon – „Tradiþia continuã”, prilejuit de împlinirea a 125 de
ani de la naºterea acestuia.

Iniþiativa organizãrii acestei manifestãri de înalt nivel ºtiinþific,
aparþine unui grup de entuziaºti, peregrini întru cunoaºtere
spiritualã, cãutãtori de luminã, însufleþiþi de ideea împãrtãºirii
sacrului.

Simpozionul, cu o duratã de 3 ore, a fost structurat în douã
pãrþi, cu o pauzã de 10 minute, ocazie cu care, invitaþii au putut
consulta ºi, eventual cumpãra din cãrþile expuse la intrarea în
spaþiul de desfãºurare a simpozionului.

Deschiderea lucrãrilor a fost fãcutã de prof. univ. dr. Laurenþiu
Vânãu, care, dupã ce a mulþumit tuturor celor care au onorat
invitaþia primitã, a prezentat numele celor care urmau sã-ºi susþinã
intervenþiile.

În continuare, vom prezenta titlurile referatelor ºi numele
celor care le-au susþinut: „Despre Guénon ca maestru” a vorbit
prof. univ. dr. Augustin Ioan; „Philosophia perenis” a constituit
subiectul dizertaþiei domnului Ion Rusu, subliniind cã poate fi
asimilatã veºniciei în tradiþia misticã a vechilor greci; „Secþiune
transversalã prin om”, urmãtoarea comunicare a fost prezentatã
de domnul Marius Vasileanu, care a þinut sã evidenþieze faptul cã
„o unitate de bazã a lumii este sufletul”; „Portretul unui spiritual”
– i-a oferit doamnei Roxana Cristian, prilejul unei dizertaþii în
care, epitetele ºi metaforele într-o judicioasã împletire, au avut ca
efect captivarea asistenþei.

Partea a doua a simpozionului a cuprins patru dizertaþii
riguros concepute ºi susþinute într-un limbaj accesibil, urmãrite
cu atenþie de întreaga audienþã.

„Lucifer versus Satan” – prof. univ. dr. Victor Iliescu; „Vâlsan
ºi viziunea sa universalã” a fost tratatã de prof. univ. dr. Teodoru
Ghiondea; „Trei cãrþi despre iluminare” au fost supuse atenþiei
de prof. univ. Florin Mihãiescu.

În încheierea Simpozionului, domnul Ahile Z. Verescu a
þinut sã sublinieze cã: „În fond, René Guénon a avut doar doi
discipoli români: MIHAIL VÂLSAN, în Occident ºi VASILE
LOVINESCU, în Estul Europei; ei au primit, în mod regular,
iniþierea sufi ºi au lucrat efectiv, în aceastã tradiþie cu maestrul
lor.

MARCEL AVRAMESCU nu a fost un ucenic guénonnian,
în adevãratul înþeles al cuvântului; el ar fi putut fi doar asimilat în
rând cu ceilalþi, îndeosebi pentru cã are meritul de a fi fãcut
posibilã apariþia revistei Memra în România interbelicã.

In extenso, mai pot fi incluºi în aceastã categorie, ANTON
DUMITRIU ºi MIRCEA ELIADE, atât pentru proximitatea lor
evidentã cu lucrãrile maestrului cât ºi pentru faptul cã opera lor
integreazã un subtil transfer de viziune ºi metodologie
guénonianã.”

Exprim mulþumirea invitaþilor pentru gestul nobil ºi generos
al organizatorilor de a ne fi oferit gratuit cartea „Discipoli
guénonieni din România”, lansatã cu acest prilej.

Fulgi de nea în zbor de îngeri plutesc pe aripi de vânt
Din eºarfele de nori ºi din lacrime de stea,
Semn divin, vine Crãciunul, ca din basme pe pãmânt,
Vestea „bucuriei vieþii” tainic lumii sã o dea...

Vine iar Crãciunu-n lume pe troiene de zãpadã
Clopoþeii sunã-n noapte, renii se avântã-n goanã,
Lumea-ntreagã iar aºteaptã steaua magilor s-a vadã.
Candela speranþei noastre în a lui Iisus icoanã...

Vine iar din vremi Crãciunul, peste albe-mpãrãþii,
Astrele pe-altarul nopþii policandrele se aprind
Când prin noaptea cea divinã rãzbat glasuri de copii
Ce-L slãvesc cu bucurie pe Isus în vechi colind...

Noaptea îºi urzeºte puntea spre speranþa omenirii.
Cãci la Bethleem se naºte, pruncul Cel fãrã de moarte
Ce prin jertfa Sa revarsã harul sfânt al mântuirii
Ca-n luminã, din luminã, sã rãmânem mai departe...

Iar coboarã azi Crãciunul din înalturi ºi din astre
Sã purtãm în noi credinþa, sã-avem inimile sus!
Cãci edenica luminã prinde inimile noastre
Azi, cu pasul de pãstor, vine cãtre noi Iisus.

Vine iar CRÃCIUNUL...
Dumitru DUMITRICÃ
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TRADIÞII
VLÃªCENE

În ziua de 12 noiembrie 2012 s-a desfãºurat în sala de festivitãþi
a ºcolii din Stoeneºti, comuna Floreºti-Stoeneºti, judeþul Giurgiu,
faza pe zonã a „Festivalului Culturii Vlãºcene”, ediþia a IV-a.
Festivalul a fost organizat de Consiliul Judeþean Giurgiu prin
Consiliul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Giurgiu, în colaborare cu Inspectoratul Judeþean
Giurgiu.

Festivalul Culturii Vlãºcene s-a desfãºurat sub formã de
spectacole, expoziþii ºi demonstraþii practice pe urmãtoarele
categorii: arte muzicale, arte coregrafice, arte culinare tradiþionale,
arte plastice ºi arte literare.

La centrul Stoeneºti activitatea s-a desfãºurat sub directa
îndrumare ºi organizare a domnului director al ºcolii din localitate,
profesor Constantin Drãguºinoiu ºi a Primãriei Floreºti-Stoeneºti,
prin domnul primar Constantin Dumitru.

Au fost prezente formaþii artistice din satele Stoeneºti, Palanca,
Gãiseni ºi Cãscioare. Au fost prezentate diferite genuri artistice
precum: muzicã popularã (eleva Ioana Grãjdan din clasa a III-
a, din Palanca, a prezentat un vechi cântec popular Gutuia din
fereastrã, îndrumãtor fiind învãþãtoarea Ecaterina Drãguºinoiu);
dansuri sportive (ºcoala Stoeneºti-Palanca, îndrumãtor
profesoara Gheorghiþa Ghiþã); teatru (ºcoala Stoeneºti cu piesa
Douã loturi de I.L. Caragiale, îndrumãtor profesoara Nicoleta-
Nina Badea ºi ºcoala Palanca cu sceneta Aspirin ºi piramidon,
îndrumãtor profesoara Geanina Mehedinþu); dansuri
tradiþionale þigãneºti (ºcoala Cãscioare, îndrumãtor profesoara
Gina Mateescu); dansuri moderne (ºcoala Gãiseni-Cãscioare,
îndrumãtor profesoara Gina Mateescu).

Capul de afiº a fost programul susþinut de elevii ºcolii Stoeneºti
care au prezentat un moment tradiþional privind Nunta la Stoeneºti
ºi anume momentul Colãcerii, când tinerii nuntaºi vin împreunã
cu ginerele pentru a lua mireasa de la casa pãrinteascã. Textul
prezentat a fost cules de cãtre profesorul Corneliu State, iar
îndrumãtorul artistic a fost doamna profesor Nicoleta-Nina Badea
din Stoeneºti. Acest program a adus în amintirea noastrã tradiþii
ce tind sã se piardã, sã fie uitate de generaþiile mai noi. Oraþia
Colãcerii a fost însoþitã de dansuri populare – Hora Mare, Sârba
– protagoniºtii îmbrãcând costume populare valoroase, unele
vechi de peste 100 de ani. Partea muzicalã a cuprins melodii
lãutãreºti cântate la nunþile satului.

În cadrul festivalului a fost prezentat ºi micul muzeu,
reprezentând o gospodãrie þãrãneascã, organizat în sala de
festivitãþi a ºcolii Stoeneºti. Fondatorul muzeului este profesorul
Corneliu State de la ºcoala din Stoeneºti-Palanca ºi cuprinde o
bogatã colecþie de obiecte din viaþa satului românesc (unelte,
obiecte casnice, costume populare, ceramicã, rãzboiul de þesut,
ºtergare, velinþe ºi o serie de documente aparþinând locuitorilor)
precum ºi numeroase lucrãri realizate de elevi (icoane pe sticlã).

Tradiþiile ºi obiceiurile locale reprezintã o parte importantã a
trecutului nostru. Ele reprezintã Istoria, iar istoria este mama
noastrã. Sã uitãm sau sã neglijãm trecutul este o negare a ceea ce
suntem. Spun aceste lucruri deoarece am fost total dezamãgit de
interesul arãtat acestui festival de cei ce sunt rãspunzãtori de
educaþie în primul rând. Unii au tratat acest lucru prin neprezentare
cum sunt cei din comunele învecinate Ulmi, Joiþa, Cosoba. Dar
ºi prezenþa unor „programe artistice” care nu aveau nici o legãturã
cu „Tradiþii ºi comori vlãºcene” se încadreazã tot la minusuri. Au
fost prezentate dansuri moderne de discotecã, ce nu fãceau obiectul
educaþiei culturale a unor elevi de ºcoalã generalã, cu miºcãri
obscene ºi costumaþii foarte sumare.

Unde sunt Doamne dascãlii noºtrii care cu mult simþ patriotic,
cu dragoste pentru tot ce este românesc, pregãteau formaþii artistice
de o foarte bunã calitate? Serbãrile ºcolare cuprindeau dansuri
populare, cântece, obiceiuri ºi tradiþii. Întrebaþi bãtrânii satului ºi
veþi constata cã pe lângã tabla înmulþirii ºtiu, în primul rând,
Istorie, istoria neamului nostru. Tineretul fuge de trecut – pentru
ce ne uitãm de Festivalul Cântare României, pentru cã este din
perioada comunistã? Promova tradiþiile, cântecul popular, dansul,
costumul nostru tradiþional.

Poate dacã organizatorii festivalului s-ar fi implicat mai mult,
nu numai prin lipirea unor afiºe la ºcoli ºi primãrii, scopul acestuia
ar fi fost atins. Aºa prezentãm momente de discotecã în loc de
Tradiþii ºi Comori Vlãºcene.

Prof. Corneliu STATE

          Mariana PETRE
       Mãdãlina DIONYSATOS

Dimitrie Bolintineanu era aromân macedonean de
origine, pãrintele lui, Enache Cosmad, a venind în þarã
din Ohrida. În puþinii ani ai tatãlui sãu, Enache, acesta
îºi fãcu în Valahia o situaþie acceptabilã. Arendaº, mic
proprietar, apoi subprefect, cu reºedinþa la Bolintin,
sat aproape de Bucureºti, el nu apucã sã-i lase celui de
al doilea nãscut, Dimitrie, o avere care sã-l scuteascã de
griji. Aron Densuºianu îl crede cel mai mare poet liric al
nostru alãturi de Mureºanu; alþii i-au tãgãduit orice
valoare, cum face Nicolae Iorga în Istoria literaturii. E
drept cã Bolintineanu se citeºte din ce în ce mai puþin ºi
impresia ce ne produc Legendele sale este foarte

deosebitã de cea produsã generaþiei de la 1848, iar limba
însãºi, în care sunt multe neologisme ºi cuvinte savante,
precum ºi prea multe diminutive, face ca poeziile acestea
sã fie în mare parte monotone. Însã un merit sigur are
Bolintineanu: meºteºugul de a face versuri. Versurile
sale sunt mult mai bine reuºite, vorbim în special de
ritm, decât ale tuturor poeþilor anteriori ºi contemporani.

Ca în fiecare an, data de 26 octombrie prilejuieºte
desfãºurarea unor activitãþi în cinstea patronului spiritual
al liceului nostru, scriitorul Dimitrie Bolintineanu. Având
deja o tradiþie de ºapte ani, aceste activitãþi ºcolare
cuprind momente lirice susþinute de elevi ai liceului, o
prezentare biobibliograficã a lui Dimitrie Bolintineanu
în format Power Point, realizatã tot de cãtre elevi,
concursul „Dimitrie Bolintineanu – ieri ºi azi” care se
adreseaza exclusiv liceenilor claselor a IX-a. Toate
acestea vizeazã date din viaþa ºi opera scriitorului ce ar
trebui sã constituie un minim bagaj de cunoºtinþe
necesare elevilor noºtri. Proiectul se finalizeazã cu
premierea tuturor participanþilor ºi se merge la
mormântul lui Dimitrie Bolintineanu, aflat în curtea
Catedralei „Adormirea Maicii Domnului” din Bolintin
Vale, unde se depun flori în amintirea poetului. Membrii
catedrei de limba ºi literatura romana din cadrul Liceului
Tehnologic Dimitrie  Bolintineanu organizeazã,
coordoneazã ºi susþin desfãºurarea acestui proiect,
devenit oarecum tradiþie în cadrul ºcolii, având în vedere
importanþa în cultura româneascã a celui care a fost ºi va
rãmâne Dimitrie Bolintineanu.

DIMITRIE
BOLINTINEANU

- ieri ºi azi -

ASOCIAÞIA
CREªTINÃ

SFÂNTUL STELIAN
- ocrotitorul copiilor -

Luând sub ocrotirea ta pe mame ºi pe copii, ferindu-i de
întristare ºi de boalã, aratã-te grabnic vindecãtor al suferinþelor
ºi al bolilor sufleteºti ºi trupeºti ale celor ce te laudã pe tine.
Bucurã-te, Sfinte Steliane, mare fãcãtor de minuni!

Sfântul Stelian, cunoscut îndeobºte ca ocrotitor al pruncilor,
a fost sfinþit ºi s-a fãcut locaº al Duhului Sfânt încã din pântecele
maicii sale. Întru toate era curat ºi plin de dragoste. Pentru aceasta,
la vremea potrivitã, ºi-a împãrþit bogãþia pe care o avea saracilor
ºi s-a fãcut monah. Dorind sã se adânceascã în rugãciune ºi în
cunoaºterea lui Dumnezeu, a plecat în pustie. A intrat într-o
peºterã în care primea hrana de la dumnezeiescul înger. Primeºte
puterea de vindeca poporul de diverse boli. Din viaþa sa aflãm cã
într-o zi a venit în popor o boalã aducãtoare de moarte ºi mureau
într-una pruncii, iar pãrinþii rãmâneau fãrã de copii. ªtiind mai
mulþi de nevoitorul ºi pustnicul Stelian, au inceput a-l lua
mijlocitor înaintea lui Dumnezeu, pentru vindecarea copiilor.
Maicile care s-au rugat Sfântului Stelian au dobândit alþi prunci,
iar pruncii bolnavi au fost tãmãduiþi.

Asociatia Crestina Sfantul Stelian-Ocrotitorul Copiilor este
un mod de viaþã frumos ºi curat, care se doreºte a fi clãdit pe
temelia credinþei în Dumnezeu, nu ca pe un ºablon la modã, ci ca
pe un principiu ce stã la baza tuturor deciziilor noastre. Necesitatea
unei astfel de asociaþii ºi ideea înfiinþãrii ei au apãrut acum mulþi
ani, dar naºterea ei a avut nevoie de un imbold: durerea pe care o
trãiesc zilnic unii dintre apropiaþii noºtri. Asociatia Crestina
Sfantul Stelian – Ocrotitorul Copiilor îºi propune sã aducã
aproape astfel de „cazuri”, care sunt înainte de toate poveri pe
care unii pãrinþi nu le mai pot duce singuri. Membrii fondatori:
Beldiman Iuliana, Tudose Elena, Sima Georgeta, Mihalache
Emilia, Dae Vasilica. Societatea, de la înfiinþare, are sediul în
oraºul Bolintin Vale la ªcoala Generalã, ºi este o organizaþie
neguvernamentalã (ONG).

În ziua de 25 octombrie 2012 a avut loc Conferinþa de lansare
a activitãþilor Asociatiei Crestine Sfântul Stelian – Ocrotitorul
Copiilor. Conferinþa ºi-a propus sã aducã împreunã copiii cu
probleme, pe pãrinþii acestora, agenþi economici importanþi din
nordul judeþului Giurgiu ºi nu în ultimul rând autoritãþile locale.
Au fost prezentate, de cãtre Iuliana Beldiman istoria apariþiei
asociaþiei ºi obiectivele acesteia.

Scopul ºi obiectivele societãþii sunt: programe pentru copii
ºi tineri cu probleme (dizabilitãþi); activitãþi educative de grup;
îmbunãtãþirea vieþii persoanelor afectate de tulburãri din spectrul
autismului; asistenþa mamei ºi a copilului; drepturile omului;
programe de voluntariat, strângere de fonduri, campanie media
de conºtientizare, organizare de cursuri de pregãtire, seminarii,
conferinþe, dezbateri de sensibilizare a opiniei publice.

Emilia Mihalache a prezentat un material privind copiii cu
autism, care din pãcate sunt destul de mulþi în zona Bolintinului.

Mihaela Enache – membru de onoare al asociatiei – a
prezentat o comunicare legatã de integrarea copiilor cu dizabilitãþi
în ºcolile de stat.

Le mulþumim pentru prezenþã ºi sperãm într-o fructuoasã
colaborare: Petrom, Adilex – reprezentata de doamna Paraschivoiu
Minodora, domnului Chiva Traian, Atu Srl – reprezentatã de
domnul Arnãutu, Cabmedia – reprezentatã de domnul Petre
Ciprian, Nãstase ªtefania, Ionita Mariana, Stanciu Nicoleta,
psihologului Gheorghe Ionica. În toate proiectele Asociatiei se
vede clar lucrarea lui Dumnezeu prin oamenii sãi de bine, cãrora
le mulþumim din suflet.

Iuliana BELDIMAN

(urmare din pagina 17)

Pe drumurile vieþii

Limba românã – teste cu rezolvare ºi evaluare, foneticã,
lexic, morfologie, sintaxã, stilisticã, pentru bacalaureat ºi
admitere în învãþãmântul superior, Editura Didacticã ºi
Pedagogicã, Bucureºti, 2001 (în colaborare);

Atlasul literaturii române, Editura Cartographia, Budapesta,
2003, 44 p. (în colaborare), aprobat de Ministerul Educaþiei
Naþionale din România cu Proces-Verbal nr.1370/ noiembrie
2001, ca mijloc auxilar de învãþãmânt;

Justinian Teculescu, Pentru neam ºi pentru lege – cuvântãri
ºi predici, volum reeditat cu binecuvântarea P.S. Ioan, Ediþie
îngrijitã de Luminiþa Cornea, Editura Angvstia, Sfântul
Gheorghe, 2006;

Romulus Cioflec – un ardelean pe drumurile lumii, Ediþie
îngrijitã de Luminiþa Cornea, Editura Arcuº, 2007;

Preot Ioan Graure, Cinstirea pãrinþilor – culegere de predici
ºi articole, volum editat cu binecuvântarea Prea Sfinþitului Ioan,

Episcop al Covasnei ºi Harghitei, Ediþie îngrijitã ºi prefaþã de
Luminiþa Cornea, Editura Eurocarpatica, Sfântul Gheorghe, 2008;

Luminiþa Cornea, Locuþiuni verbale în romanul istoric
sadovenian – o abordare gramaticalã, stilisticã ºi poeticã,
Editura Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj Napoca, 2008 (teza de
doctorat);

Teculeºtii din neam în neam, (în colaborare), editat de Asociaþia
Cultural-Creºtinã „Justinian Teculescu” ºi de Muzeul Naþional
al Carpaþilor Rãsãriteni, Editura Angvstia, 2008;

Personalitãþi ale oraºului Covasna ( în colaborare), editat
de Asociaþia Cultural-Creºtinã „Justinian Teculescu” ºi de Muzeul
Naþional al Carpaþilor Rãsãriteni, Sf.Gheorghe, Editura
Eurocarpatica, 2009;

Luminiþa Cornea, Excursia literarã, îndemn spre cunoaºtere,
cu o prefaþã de Ioan Dãnilã ºi o postfaþã de Olga Rusu, Editura
Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2010;

Luminiþa Cornea, Pe cãrarea Raiului. Convorbiri
duhovniceºti cu Înaltpreasfinþitul Arhiepiscop Ioan al Covasnei
ºi Harghitei, Editura Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2010.
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MERSUL TÂRGULUI
30.09.2012: Premierã: de vânzare câini de rasã.
La intrarea în târg, lângã porumbei, iepuri ºi pãsãri de rasã,

o doamnã cu aspect de amazoanã (sau de dresoare de circ)
expunând niºte carnasieri în consonanþã cu cele douã exemplare
de câini din rasele Rottweiler ºi respectiv Pitbull, trãgea de lese.
Nu ºi-a gãsit defel cumpãrãtori. Prin zonã sunt mulþi câini pe
care nu-i doreºte nimeni ºi care umblã pe strãzi ºi evident, prin
târg, dupã plecarea vânzãtorilor. Târgul este vioi. Existã marfã
din belºug. Toamna cãlduroasã a favorizat maturizarea legumelor.
Peste tot ardei roºii. Preþuri convenabile. Maxim 2 lei/kg. Excepþie
roºiile: 3 lei/kg ºi pãstãile: 4 - 6 lei/kg. Cerealele staþioneazã ca
preþ: 45 lei/sac 3 duble.

7.10.2012: Fasole româneascã (de Basarabia, via
Vrancea!).

Într-o zi de târg aºezat, cu preþuri decente, pentru toate
pungile, la o tarabã din zona neproducãtorilor (cam aºa se prezintã
cele douã rânduri de tarabe din zona centralã: pe unul etaleazã
producãtorii ºi pe celãlalt intermediarii sau falºii producãtori) o
doamnã îºi lãuda marfa (fasole boabe) ca fiind autohtonã,
precizând pentru cumpãrãtorii de bunã credinþã cã este
româneascã ºi provine din Vrancea. Mirat, i-am spus cã în Vrancea
(respectiv la Odobeºti, cum spusese ea) se cultivã viþa de vie ºi
nu fasole pentru vânzare. Ea a continuat sã fabuleze cum cã ar fi
de la pãrinþii sãi. Testul final a dat-o de gol: nu a ºtiut care-i
capitala administrativã a judeþului Vrancea. La câteva tarabe
distanþã, un alt negustor (poate soþul?) cu aceeaºi marfã scrisese
pe un bilet: fasole româneascã de Basarabia. Corect ºi totodatã
patriot filobasarabean. S-a ieftinit conopida – de la 6 lei/kg acum
o sãptãmânã, la 3 lei/kg azi.

14.10.2012: Ziua recoltelor!
Înainte de Revoluþie cam pe acum se sãrbãtorea „Ziua

Recoltei” cu vizite ºi expoziþii itinerante de mãrfuri de sezon. Azi
târgul este atât de plin de marfã încât chiar cã e o zi a recoltelor.
Se cumpãrã legume de zor. Preþuri omeneºti, pentru toate
buzunarele. Din nou, conopida-ºi scade preþul: 1,50 lei/kg. Varza,
care în urmã cu o lunã era foarte scumpã (2 - 2,50 lei/kg) a scãzut
sub 1 leu/kg. Au apãrut mãrarii cu fructele lor de toamnã. Merele
se vând cu 2 - 2,50 lei/kg. Cam la fel perele galbene de Bolintin.

21.10.2012: Haos ordonat. Barbarisme verbale.
Azi am fost surprins sã vãd cã au dispãrut tarabele iar

vânzãtorii ºi-au expus marfa pe jos (de fapt pe bucãþi de plastic).
Neatrãgãtor, deºi suntem totuºi în România. Explicaþia: ne
pregãtim de bâlci. Mai marele peste târg, d-l Teo, fixa perimetrele
viitoarelor panarame – lanþuri, cãluºei, º.a. Luãm ceva marfã la
preþuri satisfãcãtoare ºi plecãm repede din acest decor neatrãgãtor.
La ieºire, douã bicicliste discutau: „Ce mai faci? / Mã duc în
porci!”. Uitasem cã dincolo de pod, lângã drumul Poenarilor, se
adunã vânzãtorii de porci iar unii îºi cumpãrã de pe acum porcul
de Crãciun, ca sã fie crescut ºi de ei. Bine, bine, tanti, dar de ce
nu te duci la porci care sunt pe câmp! Ce profesoarã ai avut?...

25-28.10.2012: Bâlciul de Sf. Dumitru.
Mult aºteptatul eveniment anual, bâlciul de Sf. Dumitru de

la Bolintin Vale a început. Anul acesta a durat 5 zile: douã înainte
ºi douã dupã 26 octombrie, ziua Sfântului conform calendarului
ortodox. Astfel cã fiecare zi a avut vizitatorii sãi, respectiv cei
care cumpãrau ºi cei care se distrau. Vreme frumoasã (ploaie
sâmbãtã noaptea, zile cãlduroase). Drept urmare, neaglomerat.
Mulþi vânzãtori nu au fost mulþumiþi deloc spunând cã au cam
lipsit cumpãrãtorii. Posibil – vreme de crizã, mãrfuri obiºnuite,
cãmãrile deja pline. Preþuri foarte mici. Duminicã, dupã ora 16:00,
ardeii graºi se dãdeau ºi cu 40 bani/kg. Legumele, zarzavaturile,
pastrama, fructele erau ca de obicei expuse pe jos, de o parte ºi
de alta a drumului (sau ºoselei Palanca), începând de la “Cartier”
pânã dincolo de podul peste Sabar. În incintã: distracþiile, berãriile
improvizate cu mici, cârnaþi, pastramã ºi alte specialitãþi din carne,
toate din belºug. În plus, mai mulþi decât anul trecut, vânzãtorii
(cred cã ºi producãtori totodatã) de produse din ceramicã diverse.
Care chiar cã s-au vândut. Nu a lipsit, ca de obicei Gelu de la
Trestieni, marcã tradiþionalã de cruci de care e plin cimitirul
nostru.

4.11.2012: Târg liniºtit.
Marfã multã, cumpãrãtori puþini. Au sosit ºi pomii fructiferi,

semn de toamnã plinã (inclusiv familia rãposatului Gabi din
Ogrezeni, cu soiul celebru de pere galbene). Fructe de sezon:
mere 2 -2,50 lei/kg; gutui 4 - 5 lei/kg. Legumele, nesortate (a
cãzut bruma ºi s-au cules în grabã) destul de spre foarte ieftine.
Varza, de râs: 50 - 60 bani/kg. Varza roºie a cam lipsit în acest
sezon ºi foarte scumpã: 3 lei/kg.

11.11.2012: Varza: preþ de faliment.
Am ratat târgul (am sosit dupã ora 11:00). Ultimii vânzãtori

îºi încãrcau marfa în dubiþe. Varza: 30 bani/kg! Urmare a ce?
Producþie mare sau cerere micã? Probabil amândouã. Oricum,
lumea pune la murat în borcane sau bidoane mici ºi nu în putini
ca altãdatã. Evoluþie gastronomicã cu mai puþinã vitamina C.

ªtefan CRUDU

Revista revistelor

Bucureºtiul literar ºi artistic, an II, nr. 11(13), octombrie 2012. Florentin Popescu abordeazã sensibila temã a Antologiilor
locale (p. 5), iar în editorialul Artele ºi biserica ne vorbeºte despre întrepãtrunderea, pe tãrâmul artelor, a Bisericii cu lumea laicã. Ne
atrag atenþia materialele semnate de Ion Andreiþã, Neagu Udroiu, Ion Roºioru sau Dan Anghelescu. Remarcabil articolul lui Vladimir
Udrescu despre scrierile lui George Dan, care ne afundã într-o lume hipnoticã din care rãsar „gheare de ancorã, râturi de vier”, sau
Lina ce „prãºea la boieri cucuruzii/ sau desfãcea la conac iluzii”, aceeaºi „Lina urcatã pe un parapet/ Vorbi muncitorilor de la Filaret”,
sau Maria ce „þine în braþe ciocanul ce latrã/ ca o mitralierã a pãcii în piatrã”. De citit, neapãrat: zãpãceºte.

Florentin Popescu: „Istoria ºtiinþei ºi culturii ne învaþã un lucru elementar: cu cât un ins este mai valoros ºi mai sigur pe sine, cu
atât e mai modest în comportamentul social”. Vorbã mare!

Litere, an XIII, nr. 9-10 (150-151), sep.-oct. 2012. În editorialul semnat de Tudor Cristea este evocat profesorul ªerban
Cioculescu. Dintre articole semnalãm: Henri Zalis, Mai este nevoie de roman popular?; Tudor Cristea, Eugen Barbu – Tezism ºi
literaturã; Ioan Adam, Vedere spre seicento carpatin; Daniela-Olguþa Iordache, Un tasmanian – Tudor Opriº; Liviu Grãsoiu,
Libertatea – risc asumat; Niculae Ionel, Lecturã ºi mãrturisire. N-ar trebui sã vã scape cele scrise de Iordan Datcu, Mihai Stan ºi
Florentin Popescu, ce vã vor purta prin lumea trãirilor româneºti de la universal pânã spre rãdãcini.

Bucovina Literarã, nr. 9-10 (259-260), sep.-oct. 2012. Aºa cum ne-a obiºnuit, revista încântã cu o prezentare graficã de înaltã
þinutã. Remarcãm articolele lui Adrian Dinu Rachieru (Provincia cãrturarului, despre Constantin Cãlin – profesor, critic, gazetar),
Ioan Þicalo (Bãiatul drumului), Ilie Luceac (Bicentenar Eudoxiu Hurmuzaki). Din numãrul anterior (iulie-august) nu trebuie
pierdut dialogul purtat de Alexandru Ovidiu Vintilã cu un personaj remarcabil al culturii noastre: Petru Ursache.

Dilema Veche, an IX, nr. 458, 22-28 noiembrie 2012. Exemplarã rubrica privitoare la patrimoniu susþinutã numãr de numãr de
profesorul Andrei Pippidi. Acum vine împreunã cu articolul despre pãþaniile clopotniþei Bisericii Sf. Spiridon din Iaºi semnat de
Sorin Cristian Semeniuc. Obiºnuita tragedie ºi nepãsarea însoþitoare. Andrei Manolescu ne plimbã prin Þara bufonilor triºti –
evident România – reamintindu-ne personaje ale lumii postdecembriste: Zambra Iosipescu, Nica Leon, Dumitru Dincã, Gheorghe
Zainea, Dumitru Mazilu, Liviu Petrina, ªtefan Cazimir, Ioan Mânzatu... Atât, pentru cã ne cuprinde „o tristeþe iremediabilã”. Mai
trebuie citit: Constanþa Vintilã-Ghiþulescu, Iaromira Popovici, Eugen Istodor, Amicul Dejun, Marius Chivu, Simona Sora, Cezar
Paul-Bãdescu, Selma Iusuf ºi Adina Popescu (când apare).

Jurnalul de duminicã, Ediþie nouã, nr. 170, 8-15 noiembrie 2012. Plin de emoþie reportajul despre Bisericile cãlãtoare al
Simonei Lazãr, descriind miºcãrile prin timp ºi spaþiu la care sunt supuse bisericile din lemn (ºi nu numai, pentru cã ºi cele de zid
sunt miºcate). El ne aminteºte de bãtrâna bisericã din lemn a Mârºei, sositã pe tãlpi, iarna, de la Crevedia ºi plecatã la Coºoaia
(Videle) pentru a termina mistuitã de flãcãri. În paginile 10-11 Carmen Anghel ne vorbeºte despre ªcolile Spiru Haret, martorii unei
epoci luminate. Dintre cele zece imagini se acompaniazã textul trei sunt cu ªcoala veche a Bolintinului din Vale în ruinoasa ºi
ruºinoasa stare de acum. Atribuirea ridicãrii ei mandatului de ministru al lui Spiru Haret (1897-1899; 1901-1904; 1907-1910) naºte
însã serioase semne de întrebare atâta timp cât ºcoala, dupã câte cunoaºtem, este din 1889 (vezi pisania bisericii, mãrturia lui Nae
Zinca Crudu care începea clasa a V-a, în anul 1890, în aceastã clãdire, sau însemnãrile lui Ion Carbarãu) ºi nici mãcar nu se încadreazã
modelelor arhitectonice Spiru Haret din epocã: cu o clasã; cu o clasã ºi o locuinþã pentru învãþãtor; cu douã clase plus locuinþã; cu
trei clase plus locuinþã. A noastrã (dacã am numãrat bine, avea ºase sãli de clasã ºi douã locuinþe pentru învãþãtori) se datoreazã unei
strãdanii locale ºi mai ales lui Constantin ªt. Bolintineanu. De rectificat!

CRONICAR

PÃCATELE LIMBII
Pretext:
Limba noastrã-i o comoarã
În adâncuri înfundatã...

Argument:
Super, cool, super, gadget, super, target, super, market, super,

branding, super, tunat, super, Si Vi, super, job, super,
merchandiser, super, chef, super, master chef, super, trandy,
super, casual, super, show, super, facebook, super, reality, super,
test drive, super, banking, super, PR, super, summit, super,
second hand, super, super, full, super...

Concluzie:
Din ce în ce mai adânc!

Grãmãticul Român



1616161616

Cãlãtorul nostru surprinde, într-o cãlduroasã duminicã de iulie a anului 1911, un Bolintin aºezat, înfloritor, parcurgând cele mai bune momente ale existenþei sale. Datoritã tragicelor
tranformãri edilitare pe care le-a suferit ulterior se cuvin aduse câteva lãmuriri.

Castelul pãrãsit nu poate fi decât povarna (fabrica de spirt) lui Cãpriþã Bolintineanu, aflatã la intrarea în Bolintin, pe partea stângã. Având un turn (coº) înalt, ce domina împrejurimile,
povarna a fost bombardatã în timpul primului rãzboi mondial, fãrã prea mari daune. Coºul avea sã fie demolat în anii 40, din carãmida lui construindu-se mai multe case în Bolintin.

Oficiul poºtal se afla vizavi de actuala Judecãtorie. Clãdirea, scoasã din patrimoniul localitãþii, existã ºi astãzi.
Cârciuma lui Alexandru ªtefãnescu se afla în colþul strãzii ce duce spre casele lui Bãdãlãu ºi spre fostul nostru dispensar veterinar. Clãdirea impozantã, cu etaj ºi faþada împodobitã de

stucaturi, a fost demolatã în 1989. Neavând copii, Alexandru ªtefãnescu o va lãsa moºtenire lui Stegãrescu, iar pe locul ei se aflã acum magazinul lui Relu Pârvãnescu.
Restaurantul lui Dumitru (Miticã) Oprea, cel mai elegant local al Bolintinului, fusese inaugurat, cu mare fast, pe 10 mai 1910 (Ziua Naþionalã), de cãtre primarul de atunci al localitãþii,

Constantin ªt. Bolintineanu. Dupã naþionalizare aici a funcþionat o farmacie, clãdirea fiind demolatã în 1989. Se afla vizavi de casa lui Manolache, în intersecþia cu drumul ce duce, prin
Poarta Luncii, la Malu Spart, cam pe locul popicãriei de azi.

Omul pleacã la drum cum poate ºi cu ce poate: cu carul, cu
trãsura, cãlare ori pe jos... numai sã plece! Plec ºi eu cu calul de
fier!

Pe la 7 dimineaþa nici tramvaiele, nici trãsurile nu tulburã
liniºtea rãmasã încã din timpul nopþii. Rare coþuºti cu douã roate
întâlneºti, aducând lapte în oraº. Zarzavagii se îndoaie sub
greutatea coºurilor pline. Pare cã spinarea vrea sã ia forma
cobiliþei. E bine de mers pe strada stropitã din care se înalþã aburi
rãcoritori, pe bulevardul strãjuit de castani rotaþi ce duce prin
faþa Facultãþei de medicinã de unde te urmãreºte privirea neclintitã
a generalului dr. Davila. ªi e cald de parcã vrea sã se topeascã
pãmântul! Are sã s-aprindã cerul! Aproape de palatul de la
Cotroceni un loc viran, plin de murdãrii. Higiena capitalei n-
ajunge pânã aici, se vede. ªi cred c-ar trebui. În deal la linia
feratã cu un ceas înainte de trecerea trenului se închide bariera.
Cãruþele încãrcate aºteaptã, câþiva gurã-cascã rãzãmaþi de gardul
de ºine de fier ºi vardistul cu un aer grav se plimbã în lungul
ºinelor lucitoare. Batalionul de geniu, pirotechnia, casa apelor al
cãrei zgomot de cascadã mã oprea acum câþiva ani când fãceam
armata ºi mã întorceam târziu noaptea din oraº, pe furiº. Depositul
Central de echipamente militare îmi aduce aminte de fata maiorului
Varga care cânta seara, în umbra încremenitã a teilor:

Am plâns atâta pentru tine...
În uºa gheretelor din poartã soldaþi cu arma pe umãr. Din

tabãra Cotrocenilor vin sunete de trompetã ºi tropot de cai.
Instrucþia n-are sãrbãtoare. Gândesc cã mai de folos le-ar fi sã se
ducã la bisericã... Drumul plin de praf, dar pe cãrãruºa din margine
roate cu ºina de cauciuc strãbate uºor. În comuna Militari:
cârciumã elegantã, fabricã de apã gazoasã, brutãrie, bãcãnie, toate
cu firma pe peretele din faþã. Mã gândesc la oraºele din judeþul
meu, la Hârlãu bunãoarã, la ªtefãneºti ºi la Suliþa. Dacã ar fi
astfel de oameni s-ar mai rãri firmele ca: ªtrul Cuten, Leizer
Iþicovici... Dar la noi în judeþ: politicã, lux, intrigã. Nu cunosc sat
unde preotul sã trãiascã bine cu învãþãtorul ori cu cel de la primãrie.

În coama dealului mã opresc sã privesc Bucureºtii. Dintr-o
pãdure de copaci, turnuri de fabrici spintecã zarea. Bãnueºti cã
trebuie sã fie ºi case grãmãdite în vale, ca grãunþele într-o strachinã;
dar nu se vãd. Pornesc înainte prin cãldura zilei. Un vânt te
izbeºte în faþã fierbinte. Sub suflarea lui lanurile de grâu, deoparte
ºi de alte a drumului, îºi aplec spicurile grele, aurii, ºi în depãrtare
se desluºesc ca valuri de aramã topitã. Întâlnesc cãruþe venind
spre oraº, stârnind nouri de praf. ªoseaua stricatã, cu ºanþuri
prin mijloc fãcute de roþile carelor încãrcate. Întreb pe un bãtrân
care paºte vaca pe malul ºanþului.

„Îi stricat drumul de cãrãuºie, domniºorule... Dumneta nu-i
fi dã p-acilea?... Din Moldova? – d-aia nu ºtii... Noi n-avem
pãmânt ca pe la dumneavoastrã ºi câºtigãm ºi noi ce putem cu
chiria”. Tace puþin, dar n-a gãtit vorba: „Ãsta-i islazul la noi:
malul ºanþului... Pe malul ºanþului: oaie, porc, bou, cal...” ªi are
dreptate moºul. Unde e ºoseaua naþionalã care duce de la Iaºi la
Botoºani, ºosea largã sã treacã patru care odatã ºi curatã ºi bãtutã
ca faþa casei? Unde sunt teii strãvechi ce-ºi culcã umbra dealungul
drumului între Flãmânzi ºi Gura Raiului din marginea
Botoºanilor? Cum sunt nãduºit leoarcã câte bodaprosti n-aº
zice sã dau peste-o umbrã de copac sã mã rãcoresc. Venise odatã
ordin prin susul Moldovei ca de la un canton la altul sã se
sãdeascã copaci. ªi prin multe pãrþi þi-i mai mare dragul sã treci.
ªi au ºi copiii cantonarilor în care cireº sã se suie ºi-un drumeþ
ostenit gãseºte o poamã sã o mestice în gurã, iar prin mai, când
înfloresc teii, þi-i mai mare dragul sã treci în pasul rar al boulenilor
ºi sã-þi umpli plãmânii de mirosul fermecat... Se vede cã ordinul
a fost dat numai pentru nordul Moldovei! Trec pe lângã un
canton care mã surprinde. Casã mare, cu trei încãperi, nu ca pe la
noi un triunghi de casã c-o tindã ºi o odãiþã în fund în care nu ºtiu
cum pot încãpea cei opt copii ai cantonarului. Alt canton, mai
departe, deosebit de cel trecut. A noastre mici... mici, dar mai
plãcute vederii cum sunt fãcute toate la fel, ºi cu numãrul tipãrit
mare în pãretele de la drum, un scris cu mâna ºi mãrunt. ªanþurile
nu mã mirã cã nu-s curate. Dacã le-ar rãzãlui unde ar mai paste
vitele? Islazul...

Întreb pe un cantonar:
– Mai e mult pânã la Bolintinul din Vale?
– Mai e un petec ºi pui ochiul pã el...

Lanurile de grâu s-au transformat în întinsuri verzi de rapiþã.
În marginea ogoarelor carã trase, acoperite de þol cenuºiu prin
care nu trece ploaia. Parcã e printre dânsele ºi carul lui Moºu
Mitriþã Munteanu cu care mã întorceam sâmbãtã searã acasã de
la câmp, culcat în pomoiºte pe sumanul întins, ascultând scârþâit
de carã ce veneau în urmã ori vre-o tremurare de cântec din
fluier... „Aþi venit la muncã, da?”

– Da, la prãºit tutun... ªi eu credeam cã-i rapiþã. Întreb de
mai e mult pânã la Bolintin. „Mai e un petec ºi pui ochiul pã el”.
Dupã vre-o jumãtate de ceas de mers, o pãdure în stânga, mã
îmbie la rãcoare. Lepãd haina ºi culcat pe iarbã mã rãcoresc, în
zumzetul miilor de gângãnii nevãzute. Un duruit ca o trãsurã ce-
ar trece pe deasupra copacilor. Mã scol. Pe drumul de fier ce îºi
întinde liniile negre trece-o drezina plinã de soldaþi. Merge mai
iute ca un car cu juncani abia deprinºi cu jugul. Zãduf. Aburi
clocotiþi învãluie zarea plinã de soare. În dreapta ºi în stânga
pãduricele care înconjoarã forturile ard parcã. ªi drumul rãu ºi
praf mai pânã în butucul roþii ºi pietriº în neregulã ºi prin mijloc
parcã a tras brazde cu plugul. Câteva oiþe rod malurile golase ale
ºanþului. „Încotro, moºule?” Un moºneag, cu plete albe lãsate
spre ceafã. Îi rãspund. „Nu mai ai mult... un petec ºi pui ochiul
pã el”...

Când treci prin Ciorogârla îþi pare cã treci pe-o stradã de oraº
aºa-s de frumoase casele ºi curate. Numai salcâmi. Pomi fructiferi
nu s-or fi prinzând pe aici? Vãd într-o grãdinã câþiva meri ºi-un
nuc. E plãcut ºi mirosul de salcâm, nu zic ba, da’ nu are a face cu
livezile întinse, încãrcate de roade, de la Zlãtunoaia, ori de la
Deleni ce sã tin lanþ pânã în uliþa Hârlãului, ºi unde în nopþile de
varã rãsunã glasurile livadarilor, ba pânã la toamnã, hãt târziu,
iese fum din lezniþi ºi glasul a vreunei armenie face sã stee mult
timp treji pe prispã locuitorii...

Apa turbure a Ciorogârlei e destul de latã ºi sãlciile îºi apleacã
frunziºul strãlucitor ca argintul viu. Pe podul cãtrãnit, fete rãzemate
de zghilþ. Numai ºorþurile le deosebeºte de portul de pe la noi.
Întreb pe una ºi cu mare greutate îmi rãspunde: „Mai e un petic
ºi pui ochii pã el”. M-am hotãrât, de acum sã nu mai întreb pe
nimeni. M-am sãturat ºi rãsãturat de când cu „un petec” ºi vad cã
nu „pun ochiul” pe nimic.

Bolintinul din Deal nu-ºi meritã numele. Numai deal nu-i
corhana pe care e aºezat. Cum ieºi din sat rãchiþi bãtrâne,
scorburoase, pe dreapta ºoselei ºi verdele nesfârºit al plantaþiei
de tutun, singura îndeletnicire a locuitorilor. Ajung doi lãutari.
Scripcarul mã salutã. L-aº întreba ºi mi-i fricã sã nu-mi rãspundã:
Mai e un petec ºi... În nãmiezi ajung. În marginea satului un
castel pãrãsit. Aflu cã e o moarã pãrãsitã. Cu cât înaintez casele
sãrãcãcioase, acoperite cu paie, dispar ºi adevãratele case
orãºeneºti se înmulþesc. De la oficiul poºtal ºi pânã dincolo de
cârciuma lui Dumitru Oprea poþi zice cã-i un adevãrat oraº, cu
case mari, cu douã rânduri unele, cum îi cârciuma lui Alexandru
ªtefãnescu, cu îngrãditurã de uluci, cu bisericã frumoasã cu
statuia poetului Dimitrie Bolintineanu, ºcoalã cu ceas... Ca orice
strãin, unde sã trag întâi? La secþia de jandarmi. ªeful, un om
mãrunt, cu puþinã barbã ºi tare cum se cade, îmi dã cu multa
plãcere înformaþiuni ºi cu oarecare mândrie cã locuieºte într-o
comunã unde e: secþie de jandarmi, post de jandarmi, doi preoþi,
unul teolog, oficiu telegrafo-poºtal, administrator de plasã
(zapciu), târg sãptãmânal, uscãtor de prune, abator în proiecþie...
„Mã rog, întreb eu, da salcâmii fac multe prune pe-aici?” Mã
priveºte nedumerit: Cum sã facã salcâmii prune? „Atunci la ce
vã serveºte uscãtorul?” Râde ºi el ºi îmi dã dreptate. ªi pe când
ascultam laudele acestea ochii îmi dau peste o hârtie a cãrei
curioasã ºtampilã mã face s-o copiez întocmai.

Judeþul Ilfov
Comuna
Bolintin din Vale
(ªtirbeºti)
format din satele
Moºteni ªtirbeºti
cu reºedinþa Primãriei
Linia Bãleanu, Drugãneasca,
Malu Spart, Crivina ºi Suseni.
6000 locuitori
Târg sãptãmânal
No .......

Multe sate am colindat ºi eu dar n-am vãzut încã o asemenea
ºtampilã. Ce vrea sã zicã ºi mândria la om! Ar fi trebuit sã puie
ºi uscãtor de prune, abator, oficiu telegrafo-poºtal, reºedinþa
zapciului, etc., etc..., când îi pune-o pe hârtie sã umple o jumãtate
de coalã.

Masa o iau la cârciuma lui Dumitru Oprea. Doream sã vãd o
cârciumã din Ilfov. Odaia încãpãtoare, cu storuri; la fiecare masã,
în pãrete, sonerie, un pãrete pictat ºi pe scãri de piatrã te cobori
sub sol, în pivniþã, unde poþi petrece în voie, cum e la Bucureºti,
la Lahovari. Aflu c-acolo jos nu bea decât zapciul, cu doctorul ºi
cu dirigintele oficiului. Mã rog: ºi la bãuturã trebuie deosebire!
Cârciuma îi nouã, sistem Bucureºti, ºi d-aia nu are ochiu sã-l
vadã d-al de Ricã, ªtefãnescu...

Cu ghiocul cu doi cai iuþi cei 5 km pânã la Malu Spart nici nu
ºtii când îi faci. Caii domolesc mersul când trec podul peste
Argeº. Argeºul n-are ºes, ca alte ape, ori vreo luncã. Sãlcii bãtrâne
trãiesc în mijlocul apei tulburi, înfipte în albia pietroasã, bãtute
de valurile ce lucesc, în luminã, ca sloiul. Pãreþii frumoaselor
case din Malu Spart, zugrãviþi pe dinafarã cu oameni cãlãri, cu
sfinþi înþepeniþi ºi fel de fel de flori. Întreb ºi nimeni nu ºtie sã-mi
dea rãspunsul pentru care motiv albul de zãpadã al pereþilor e
acoperit cu fel de fel de mâzgãlituri. Într-un colþ al pãretelui de la
drum, iniþialel: R.M.S. No... Aflu: casele cu literile R.M.S. au
culturi de tutun. „Dar vãd cã unele n-au?” Acelea n-au dreptul...
Au fost condemnate pentru contravenþie.

Trecem înainte pe drumul ce duce pânã la Cãscioare, în Vlaºca
ºi ne oprim la Suseni: vreo câteva case sãrãcãcioase, mici ºi urâte
ce-þi fac cea mai tristã impresie. Oprim la „Oficiul Telefonic”.
Un bãieþel se sperie când intrãm. Cine ºtie drept ce inspector ne
ia!... Îºi recapãtã curajul când intrã un român. Mã mir de costul
acestor instalaþii telefonice, în fiecare cãtun. „O cheltuialã degeaba;
înþeleg sã fie cãtunele depãrtate, dar aºa...” „D-apoi nu-i aºa
cheltuialã, domnule... Un bãiat cum îi ãsta: 20 de franci!”

– Cum 20, rãspund eu, c-am auzit cã în buget îs trecuþi cu
mai mult? „O hi, nu zic ba, dar ei atâta primeºte.” Încep sã
înþeleg rostul oficiilor...

Când ne-am întors în Malu Spart, hora era în toi. Fetelor,
gãtite la cap ca orãºencile, le stau mai rãu ca celor de pe la noi, cu
cozile late, pe spate, c-o floare roºã în vârf legatã cu o cordicã de
catifea. Flãcãi în cãmãºi lungi, ca fustele, ºi înflorite de-a mai
mare dragul.

Îmi atrage privirea un joc încurcat: Racii.
La mese gospodari care privesc tineretul, care cinstesc bere,

basamac, ori auzi uneori: De trei bani un Napoleon! Un fel de
rachiu mai tãriºor ca basamacu. La o masã adunaþi la un loc:
pãrintele, învãþãtorul, dascãlul... Gãsesc foarte frumos din partea
lor, cã în loc sã stea acasã ºi sã doarmã, vin în mijlocul mulþimei
ºi stau de vorbã cu sãtenii ºi sã asculþi numai cu câtã dragoste îºi
spun þãranii pãsurile, ori cer vreun sfat, ori sã plâng de cine ºtie
ce ºi dumnealor, capete luminate, îi sfãtuiesc ce sã facã ºi cum îi
mai bine. Aºa numai se poate stabili o legãturã între cei de jos ºi
clasa conducãtoare a satului. Prin pãrþile mele þãranul tremurã de
sfiiciune în faþa învãþãtorului ºi când îl vede, de departe strigã, cu
pãlãria în mânã „Sãrut mâna cucoane...” ªi-i rãu!

La spartul horei flãcãii chiuiesc, lãutarii zic cam de jale ºi pe
drum tineri, perechi-perechi, cu inimile tremurãtoare... Soarele
s-a îngropat. Înserarea îmbracã în doliu firea. Pornim în trapul
bidiviilor. Peste întinsurile verzi, de tutun, pluteste liniºtea morþii.
Argesul, fãrã glas de valuri, îºi duce apele în depãrtarea cernitã.
Rãchitele încremenite s-oglindã în el ºi-un pitpalac pe mal îºi
strigã numele. Când ajungem în Bolintin e noapte bine.

Pe la cârciumi glasuri de viori. Sergenþi patruleazã drumul,
cã sunt 19 sergenþi în comunã ºi vãzându-i mã gândesc cã bine-
ar fi sã se tocmeascã ºi pe la noi asemenea pãzitori de noapte, c-
ar scãpa þãranul de neiertata strajã pentru care adeseori pierde o
zi de muncã, în toiul verei, când crâºcâe mãseaua. Dar un gramofon
ce rãsunã nu departe, mã sustrage de la aceste reflecþii:

Liliacul a înflorit
Îþi mai reaminteºti iubit-o
Din vremurile din trecut
Când þ-am dat primul sãrut?

ªi-mi vine ºi mie sã întreb, aºa, într-o doarã: Îþi mai
reaminteºti?

(Universul Literar, an XXVIII, luni, 11 iulie 1911, p. 2-3)

Prin Bolintin acum un veac: iulie 1911
Pribegiri D. IOV
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TRADIÞIIPe drumurile vieþii
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Drumurile vieþii?! Fiecare om îºi are propriul drum al vieþii.
Creºtineºte, spunem cã fiecare ne avem crucea. Trebuie s-o
acceptãm ºi s-o purtãm. În orice epocã. În orice timp. Oriunde.

Crucea familiei mele a fost strãmutarea din locul de baºtinã.
ªtiu, multe familii au fost în asemenea situaþii. Privesc harta
României Mari. M-am nãscut în Giurgiu. Tatãl meu, originar
dintr-un vechi sat, Oinacu, iar mama, dintr-un sat întemeiat mai
de curând, Remuº (primul preot din Remuº a fost chiar strãbunicul
meu, popa Dumitru Bãdulescu). Oinacul ºi Remuºul sunt
localitãþi aflate în imediata apropiere a strãvechii cetãþi a Giurgiului,
cu drumuri ºi poteci strãbãtute atât de olteni români, ai lui Mircea,

ai lui Mihai, ori ai Brâncoveanului, dar ºi de olteni turci care au
adãstat pe meleagurile dunãrene. Ne luau copiii ºi fetele. Cum sã
nu-l avem cu dor în inimã pe Sfântul Ioan Valahul, pãstrãtor al
credinþei ortodoxe chiar dus departe, copil fiind, în împãrãþia
turceascã?! Sã spun cã au fost ºi turci de bunã credinþã? De ce
nu? Sunt oameni ºi oameni. Un strã-strã-strãbunic al meu a fost
turc, Voicu Islam, stabilit în Oinacu, dupã ce s-a cãsãtorit cu strã-
strã-strãbunica mea, o femeie deosebit de frumoasã, cum
glãsuieºte tradiþia oralã a familiei.

În 1955, când aveam ºase ani, am plecat cu familia în Ardeal.
De ce? Tatãl meu, Ioan Graure (1922-1981), învãþãtor în Remuº,
absolvent al ªcolii Normale „ªtefan Velovan” din Craiova (1943)
ºi al Academiei Teologice „Andreiana” din Sibiu (1948), a fost
arestat în februarie 1951, acuzat cã a luptat contra ordinii sociale,
acuzaþie cunoscutã în acea epocã tulbure. Nu a avut loc niciun
proces, dar tata a stat închis, trei ani ºi ºase luni, la Jilava, la
canalul de la Poarta Albã, din nou la Jilava. Aºa au fost vremurile.
Pe cine sã acuzãm? Dumnezeu are grijã de toþi. A avut grijã ºi de
noi. În învãþãmânt, tata n-a mai fost primit. Nici în altã parte. Ce
sã facã? Avea familie. A scris o scrisoare sincerã, înfãþiºând
situaþia realã în care se afla, mitropolitului de atunci al Ardealului,
vrednicul de pomenire Nicolae Bãlan. Dupã puþin timp, primeºte
un rãspuns scurt, aºteptat cu nerãbdare ºi cu speranþã: „Eºti
binevenit, fiule, oricând!” Aºa am plecat în Transilvania, cu
binecuvântarea unui înalt ierarh. Dupã ce, în februarie 1955, a
efectuat practicã la catedrala din Sibiu, a fost preoþit, în ziua
sãrbãtorii de Buna Vestire, pe seama parohiei Nãoiu, lângã
Sãrmaº, pe Câmpia Transilvaniei. Acolo s-a nãscut sora mea,
Elena, în aprilie 1956. La puþin timp, tata a fost transferat (pare-
se, la cererea lui) în zona Blajului, satul Cergãul Mic (1957-
1962), apoi în Biia (1962-1970), ca, în 1970, sã se mute lângã
Braºov, în comuna Tãrlungeni, în cimitirul cãreia ºi-a aflat locul
de veci.

Ce s-a întâmplat cu mine? Drumurile vieþii m-au dus în
vechea citadelã a învãþãmântului românesc din Transilvania –
Blajul. Sunt mândrã cã am urmat ºcolile Blajului. Din clasa a
III-a, pânã la terminarea liceului, promoþia 1967. Îmi amintesc
cu bucurie ºi cu mare drag de anii de ºcoalã, de mãreaþa clãdire
aflatã în imediata apropiere a dealului cu impunãtoarea cruce a
Iancului, de fastuoasa catedralã, de Câmpia Libertãþii amintind
glasurile miilor de români ce-ºi cereau drepturile, de cimitirul
grecesc cu mormintele unor personalitãþi ca Timotei Cipariu,
Axente Sever, Ion Micu Moldovan etc. Cum sã nu-mi amintesc
de profesorii ºi de colegii mei de atunci?! Dar varã de varã,
toate vacanþele mari le petreceam cu sora mea la Remuº ºi la
Oinacu. Atunci mi s-au întipãrit în suflet tradiþiile meleagurilor
româneºti dunãrene ºi ale familiei mele, cu tot felul de poveºti
reale sau mai puþin reale. Important este cã le pãstrez în suflet.

Revin la hartã, la traseul vieþii mele. Studii superioare, la
Baia Mare, Bucureºti, Cluj-Napoca, unde am susþinut
doctoratul în Filologie. Dar cea mai mare parte a vieþii am petrecut-
o în inima României, în capitala judeþului Covasna, în oraºul
Sfântul Gheorghe, din anul 1975 ºi în prezent. Am fost
profesoarã de românã în secuime! Am avut elevi buni pe care i-
am iubit. Activitate la clasã, dar câte activitãþi ... neplãtite, însã
organizate cu suflet – excursii tematice, revistã ºcolarã, cerc de

teatru, diverse alte cercuri... Mult mi-a plãcut sã cãlãtoresc! Slavã
lui Dumnezeu cã m-a ajutat! În vacanþe, ca ghid B.T.T. ºi O.J.T.
am vãzut, mai presus de orice, toatã þara cu frumuseþile ºi bogãþiile
ei. M-au încântat ºi frumuseþile altor meleaguri din fostele þãri
din U.R.S.S. (unde aveam voie sã cãlãtorim, într-o epocã nu de
mult timp trecutã). Am strãbãtut mii de kilometri cu autobuzul,
cu trenul, cu avionul, cu piciorul. Desigur ca rezultat al acestei
pasiuni am elaborat cartea Excursia literarã – îndemn spre
cunoaºtere. Pentru cã m-au interesat, în mod special, casele
memoriale ale scriitorilor, am scris, în colaborare, volumul
Scriitori – case ºi muzee memoriale.

În toate cãlãtoriile mele, am cunoscut oameni, meleaguri,
tradiþii ºi obiceiuri, personalitãþi culturale. Cum sã nu mã
intereseze personalitãþile româneºti din zona sud-estului
Transilvaniei, unde trãiesc?! M-am implicat în studierea vieþii
ºi activitãþii unor oameni de culturã, dintre care se aflã pe primul
loc scriitorul Romulus Cioflec ºi episcopul Justinian Teculescu.
Ca muzeograf al Muzeului Naþional al Carpaþilor Rãsãriteni (am
funcþionat, câþiva ani, ºi profesor ºi muzeograf), am organizat
Casa Memorialã a scriitorului Romulus Cioflec din localitatea
Araci, aflatã la 15 km de Sf. Gheorghe. În prezent lucrez la
monografia acestui scriitor.

Alt drum al vieþii – soþul meu, Pavel Cornea (1950-2007),
nãscut în Cãpâlna dacicã, de pe Valea Frumoasei, binecuvântatã
de paºii scriitorului Mihail Sadoveanu ºi ai poetului Lucian Blaga,
nu departe de strãvechiul burg Sebeº Alba. El a acceptat sã
pãrãseascã fizic frumoasele-i meleaguri natale ºi sã se stabileascã,
sã lucreze în Sf. Gheorghe. Copiii noºtri, Octavia-Gabriela,
absolventã a Facultãþii de Relaþii Internaþionale, lucreazã în
Bucureºti, în domeniul culturii, iar bãiatul, Alexandru, absolvent
al Facultãþii de Fizicã, este stabilit în Cluj-Napoca, lucrând ca
informatician.

Iatã cã întâmplãtor (oare?) sunt cãutatã de oameni de culturã
de pe meleagurile scriitorului Dimitrie Bolintineanu (foarte
apropiate de meleagurile mele natale), dar ºi ale (prin adopþie) ...
scriitorului ºi filantropului Virgil Cioflec. Cum sã reziste sufletul
meu la aceste douã... tentaþii? Care se aflã pe primul loc?
Pasiunea pentru studierea cãrturarilor din familia Cioflec sau
chemarea meleagurilor natale?

Volume publicate:
Poezii populare culese de Dimitrie Cioflec, ediþie îngrijitã ºi

prefaþatã de Luminiþa Graure-Cornea, Societatea de ªtiinþe
Filologice, Filiala Sfântul Gheorghe, 1994;

Despre vieþuitoare mici, pentru voi, copii pitici, din cele mai
frumoase poezii pentru copii, antologie ºi cuvânt înainte de
Luminiþa Graure-Cornea, Societatea de ªtiinþe Filologice, Sfântul
Gheorghe, 1995;

Scriitori – case ºi muzee memoriale, Editura Diacon Coresi,
Bucureºti, 1998, 172 p. cu 45 de ilustraþii (in colaborare);

Romulus Cioflec, Moarte cu bocluc, ediþie îngrijitã, prefaþã
ºi tabel cronologic de Luminiþa Cornea, Muzeul Carpaþilor
Rãsãriteni, Sfântul Gheorghe, 1998;

20 de teste pentru examenul de capacitate la limba ºi literatura
românã, rezolvãri ºi evaluare, Editura Diacon Coresi, Bucureºti,
2000 (în colaborare)

Teste de limba ºi literatura românã – pentru liceu ºi
bacalaureat, Editura Niculescu, Bucureºti, 2000 (în colaborare);

Societatea de ªtiinþe Filologice, Filiala Covasna, Ideea de
Eminescu, volum îngrijit de Luminiþa Cornea ºi Cristina Viºan,
Editura Arcuº, Sf. Gheorghe, 2000;

Cristale, antologie de poezie a elevilor-colaboratori ai revistei
ECOU a Liceului „Mihai Viteazul” din Sfântul Gheorghe, ediþie
îngrijitã de Luminiþa Cornea, Editura Arcuº, Sf. Gheorghe, 2001;

(continuare în pag. 14)

În seara de Sân Vasile (cum spuneau bãtrânii), un obicei
vechi pe care l-a apucat ºi moºu-sãu (dupã cum ne povesteºte
Vasile Bãjenaru), era mersul cu Vasilca. Vasilca era cãpãþâna de
porc împodobitã cu mãrgele, cu panglici multicolore, vopsitã cu
roºu, pe care o ceatã de bãrbaþi o poartã pe o tavã la ferestrele
caselor. Copiii veneau la geam, se amuzau ºi se minunau de
aceastã „apariþie”.

În cântecul Vasilcãi porcul se codeºte sã intre în casa
gospodarului, iar bãrbaþii care-l însoþesc îl îmbie cu cuvinte de
alint, evidenþiind rodnicia anului care a trecut, urând în acelaºi
timp gazdelor un an nou fericit.

Din spusele bãtrânilor, la Floreºti se cântau urmãtoarele
versuri:

Intrã-n casã Vasilicã
Vasilicã, mãi!
De nimeni nu-þi fie fricã
Vasilicã, mãi!
Cã-i casã de gospodar
ªi vrea sã te vadã iar
Sã vadã cât cântãreºte
C-ai avut din ce sã creºti
C-ai mâncat porumb ºi orz
Sã ai carne de prisos.
ªi þi-am dat ºi foi de varzã
Sã ai carnea mai gustoasã.
Iar acum de sãrbãtori
Sã ai mai mulþi frãþiori.
Sã nu lipseascã din casã
Carnea friptã de pe masã.
ªi la Anu’ care vine
Sã vã gãsim tot cu bine.
La anu’ ºi la mulþi ani!

La Stoeneºti ºi Palanca cu Vasilca veneau þiganii satului,
deºi în sat nu erau decât trei familii care acum s-au romanizat.
Acesti þigani lãutari purtau capul de porc împodobit cu flori de
hârtie ºi mãrgele ºi cântau urmãtoarele versuri (pe care le-am
aflat de la un nepot al unui colindãtor care în urmã cu jumãtate de
secol umbla cu Vasilca):

Lerui Doamne, Domn din cer
Ce mi-e-n cer ºi pe pãmânt?
Mi-e o dalbã mânãstire
Printre dalbe mânãstiri
Mi-este jilþuri de argint
Peste jilþuri de argint.
ªade bunul Dumnezeu
ªi cu Maica Precista,
ªade bãtrânul Crãciun
Cu busuiocu-n dreapta
ªi cu cruciuliþa-n stânga
ªi-mi judecã pe ªiva:
? ªivo, leo,
Vasilco, leo,
Ce-ai fãcut ºi ce-ai mâncat
De mi te-ai îngrãºat?
? Sus la munte m-am suit,
Jir ºi ghindã mi-am mâncat
De aceea m-am îngrãºat.
Mai la vale m-am coborât
Apa rece mi-am bãut,
Grãdinile le-am izbit
Românii cã m-au vãzut
ªi pe mine m-au luat
Românii cu topoarele,
Þiganii cu baroasele
M-ajunserã, mã doborârã
ªi cu paie mã pârlirã
ªi carnea mi-o împãrþirã.
Luarã românii slãnina
ªi þiganii cãpãþâna.
Vãzurã cã se înºalã
Frumuºel mã împodobirã
Cu parale, cu mãrgele,
Cu frumoase panglicele.
ªi m-adus-n aceastã casã
ªi mã puse pe-astã masã
Ca nouã sã dãruiþi
Cu aur ºi cu arginþi,
La anu’ ºi la mulþi ani!

Dupã conþinutul textului ºi simbolistica lui se pare cã aceastã
urare este mai veche decât cea cu Vasilicã. Face referire la acele
colinde cu conþinut fabulos, în care se relateazã uciderea leului
de cãtre Gheorghe Fãt-Frumos.

VASILCA

Lucian Blaga, Virgil Cioflec, Sextil Puºcariu la Mârºa (foto ineditã)
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Cea mai mare mizã în autism este, probabil, aºa cum am mai
spus, câºtigarea încrederii persoanei cu aceastã deficienþã. Pe cât
pare de simplu pe atât este de greu. Îþi trebuie ani de experienþã sã
înveþi ca sã obþii ºi sã pãstrezi aceastã relaþie. Dacã ai început cu
stângul în relaþionarea cu o persoanã cu autism aceastã bãtãlie va
fi de cel puþin douã ori mai greu de câºtigat decât normal. De
aceea, primii paºi în terapie sunt extrem de importanþi, poate cei
mai importanþi.

Pentru cã, ca mai toþi colegii mei care au început sã lucreze cu
copii cu autism într-o perioadã în care, în România, abia se puneau
bazele unei intervenþii terapeutice a acestei afecþiuni, am fãcut
greºeli datorate lipsei de informaþii ºi de oameni specializaþi, ne-am
hotãrât sã fãurim un articol pe tema Amatorismului binevoitor
în terapia autismului. Pentru aceasta ne-am gândit sã-i cerem
opinia celui care în 2004, împreunã cu soþia, Cristina Nedescu, ºi
Vali Grigore au înfiinþat primul Centru de intervenþie terapeuticã
A.B.A. (Applied Behavioral Analysis/ Analizã Comportamentalã
Aplicatã)  pentru autism, din þarã. Motivarea le-a fost datã de
rezultatele obþinute dupã numai un an de terapie de copilul lor,
Radu, diagnosticat la doi ani cu autism. Despre Radu Nedescu
am mai vorbit într-un alt articol. Este primul copil din România
recuperat din autism. A.B.A., aºa cum spune Radu, „nu e un
balaur” ºi este singura terapie pentru recuperarea celor afectaþi
de autism ale cãrei rezultate pozitive sunt dovedite ºtiinþific.
A.B.A. presupune multã muncã, lucru intensiv multe ore pe zi,
ceea ce înseamnã cã acel copil va petrece mai mult timp cu terapeuþii
decât cu pãrinþii, fapt care-i face sã se gândeascã de douã ori la
cum vor aborda aceastã terapie.

„Problemei” familiei Nedescu ºi dorinþei lor de a face mai
mult pentru rezolvarea aceasteia le datorãm, în bunã mãsurã,
faptul cã în recuperarea autismului existã ceva mai mult optimism
în România.

Domnule Dan Nedescu vã mulþumesc pentru amabilitatea
arãtatã ºi în numele cititorilor revistei Sud care, în mod sigur,
vor fi mai mult decât interesaþi sã vã afle opiniile ºi sã vã
împãrtãºeascã experienþele. În plan personal, din cauza unor
„întâmplãri” prin care am trecut, m-ar interesa în mod deosebit sã
dezbatem subiectul Amatorismului binevoitor, sau
bineintenþionat, în terapia autismului, mai ales în cazul copiilor.
Pentru început, am dori sã aflãm ce înseamnã pentru
dumneavoastrã autismul, dincolo de definiþia acceptatã astãzi? 

Dan Nedescu: Nu ºtiu exact care e definiþia acceptatã astãzi
din perspectiva societãþii, mai ales cã dincolo de partea clinicã
fiecare a fost afectat într-un mod mai profund, mai puþin profund
sau deloc. Ceea ce pot spune însã cu siguranþã, cã nu doar pentru
mine, dar pentru toþi cei care au avut o oarecare legãturã cu
subiectul, sigur înseamnã cu totul altceva decât însemna cu zece
ani în urmã. Aºa cã dacã ar fi sã privesc strict din poziþia mea,
personalã, pentru mine autismul înseamnã o cauzã câºtigatã. Mai
sunt foarte multe de fãcut în zona asta dar, în principiu, modul de
a privi a societãþii s-a schimbat, lumea medicalã priveºte
dizabilitatea asta cu alþi ochi, existã informaþii, existã metode de
intervenþie ºi terapii, au început sã aparã specialiºtii, mulþi copii
au fost recuperaþi. 

Cristina Lupaºcu: Pentru cititorii noºtri, poate mai puþin
familiarizaþi cu aceastã lume, vã rugãm sã ne spuneþi cum aþi
luat contact cu aceastã afecþiune?

D.N.: În anul 2000 copilul nostru a fost diagnosticat.
Multiplu. În sensul în care vreo jumãtate de an am mers din
doctor în doctor ºi am variat de la diagnostice numite „note
autiste” pânã la „autism infantil în stare gravã”. La vremea
respectivã informaþiile, dincolo de zona clinicã cunoscutã strict
de lumea medicalã, lipseau cu desãvârºire. Ceea ce vedeam în
fiecare zi cu ochii noºtri era un copil care pãrea absolut normal
dar pânã a fãcut cinci ani a purtat pampers, nu ºtia sã vorbeascã
ºi nu înþelegea ceea ce i se spune, nu ºtia sã mãnânce sau sã se
îmbrace singur, nu se juca cu nicio jucãrie ºi nu ºtia nimic din

ceea ce exista deja în universul lui familial. Astfel încât, în lipsa
unui suport medical de oricare fel (nu din rea intenþie ci pentru cã
pur ºi simplu nici ei nu ºtiau despre ce e vorba) a trebuit sã
studiem noi ce se întâmpla în lume pe tema asta ºi sã devenim
specialiºti pentru copilul nostru.

C.L.: Fiind vorba despre o afecþiune medicalã, ce þine de
sãnãtatea individului ºi a stãrii de bine a societãþii, pânã la
urmã, în ce fel aþi perceput implicarea (sprijinul) autoritãþilor
autohtone în tratamentul ºi conºtientizarea problemei
autismului?

D.N.: În principiu aºa este, dizabilitatea asta face parte
oarecum din zona unei afecþiuni medicale ºi ar fi frumos ca
autoritãþile statului sã se implice. Pe de altã parte nu ºtiu nici
mãcar mãsura în care, dacã ar vrea, sã o poatã face. Existã în

clipa asta o lege. O lege care nu îi ajutã direct pe pãrinþi deºi aºa
ar fi trebuit. Este o lege în baza cãreia oricare pãrinte ar putea sã-
ºi recupereze banii cheltuiþi pe terapiile menite sã-i recupereze
copilul. Din orice altã perspectivã statul nu are finanþele necesare
pe de-a-ntregul pentru a susþine un program care în mod real sã
susþinã o astfel de cauzã. Implicarea a început sã existe: se fac
cursuri, s-au votat legi, s-au schimbat manualele în facultãþile de
profil, s-au specializat medici ºi psihologi.

C.L.: Cum stãm în România, în comparaþie cu alte þãri?
D.N.: Veþi fi poate surprinºi dar, comparativ cu aproape toate

þãrile europene, cu excepþia Marii Britanii ºi a Norvegiei, stãm
excelent! România stã, din toate perspectivele, mai bine ºi suntem
mult mai avansaþi la capitolul ãsta decât Franþa, Italia sau
Germania, spre exemplu. Existã mai multe organizaþii, existã
mult mai multe informaþii online decât în oricare dintre þãrile de
mai sus, existã o mai mare implicare a familiilor sau a prietenilor
ºi a societãþii în general, existã mai multe centre, existã mai mulþi
copii recuperaþi, au început sã fie chiar ºi mai mulþi specialiºti.  

C.L.: Din propria experienþã, lucrul cu terapeuþi insuficient
pregãtiþi poate avea repercursiuni negative pe termen lung,
destul de greu de corijat, pierzându-se timp preþios ºi resurse.
V-aþi lovit de asemenea „specialiºti”? Pot fi ei împiedicaþi sã
facã rãu?

D.N.: Din pãcate asta e o chestiune complicatã ºi e legatã în
mare mãsurã de natura calitãþii umane. De aproape zece ani am
militat pentru specializarea oamenilor care se implicã în domeniul
ãsta. Din pãcate însã, aici orgoliile ºi purul „ºtiu eu mai bine”
românesc se aplicã cu consecinþe din cele mai grave asupra
copiilor. Un terapeut suficient pregãtit nu va exista niciodatã,
pentru ca ãsta e un domeniu ca un organism viu în care tot timpul
se schimbã ceva. Aºa cã e nevoie de mult studiu individual ºi
practic, cât profesezi, înveþi. Terapeuþii cu experienþã însã ar putea
face diferenþa. Ceea ce nu înþeleg cei mai mulþi dintre ei e însã
faptul cã dupã doi sau trei ani eºti departe de a avea experienþã.
Abia dupã ce ai trecut de pragul a cinci ani ºi ai reuºit sã „furi”
meserie de la un consultant, ai studiat pe brânci ºi eºti dedicat
domeniului poþi face faþã cu brio unor situaþii complicate. O altã
problemã e faptul cã pãrinþii, înainte de a angaja un terapeut care
se recomandã a avea experienþã trecându-ºi pe C.V. o mulþime de
lucruri, unele adevãrate, altele mai puþin adevãrate, nu iau legãtura
cu cei care au oferit o recomandare sau pur ºi simplu cu cei care
sunt trecuþi la capitolul experienþã. Asta i-ar scuti de o mulþime
de bãtãi de cap pe de-o parte ºi pe de altã parte ar feri copilul de
lucruri extrem de greu de îndreptat ulterior. 

C.L.: Am constatat în ultima vreme apariþia, în numãr destul
de mare, de Asociaþii, Fundaþii, care doresc sã se ocupe de
autism. Lucru absolut meritoriu însã, cred eu, problematic în
lipsa unui numãr suficient de specialiºti. Credeþi cã este binevenit
voluntariatul neselectiv pentru lucrul direct cu copiii autiºti?
Poate fi consideratã suficientã o îndrumare – supraveghere,
facultativã – de la distanþã?

D.N.: Mã feresc sã comentez foarte mult pe tema asta. În
principiu, cele mai multe asociaþii de la noi au fost create de
pãrinþi cu gândul, în primul rând, de a îºi ajuta proprii copii,
considerând cã aºa le va fi mai uºor sã gãseascã fonduri ºi de
asemenea sã aducã sau sã formeze specialiºti. Ceea ce într-un fel
e firesc dar nu neapãrat ºi eficient în ceea ce îi priveºte pe aceºti
copii. Deºi pare ciudat, totul, inclusiv asociaþiile ºi fundaþiile
despre care m-aþi întrebat, se bat pe fonduri strânse în toate

felurile posibile ºi totul în esenþã se reduce, într-un final, la partea
financiarã. Îmi e greu ºi nici nu am cãderea necesarã însã sã
judec eu dorinþele unuia sau altuia. Din punctul meu de vedere ar
trebui sã fie cât mai multe. Acum zece ani nu exista decât una
singurã ºi aceea cu un bagaj informatic ºi documentaristic jenant.
În clipa asta mã îndoiesc cã existã vreo astfel de organizaþie care
sã nu ºtie mãcar elementele de bazã. Prin urmare e un progres
fantastic. Depinde la ce ne raportãm. Voluntariatul e o chestiune
care în domeniul ãsta nu are ce sã caute. Decât în cazul în
care voluntarul cu pricina e un specialist în domeniu care
vrea sã ajute. Altfel, într-un final, oricât de frumos pare, cel
care va avea mai puþine ºanse de recuperare este copilul. Am
întâlnit ºi excepþii. In sensul în care ºtiu o familie care neavând
fonduri suficiente ºi-a angajat doar un supervizor ºi în rest a

lucrat cu voluntari. Dar implicarea pãrinþilor în cazul despre care
povestesc a fost 1001%! 

C.L.: Cunoaºtem cã dumneavoastrã vã alegeþi cu foarte
mare grijã colaboratorii. Astfel, în urmã cu aproximativ trei
ani, apelând la centrul dumneavoastrã din dorinþa de a mã
înscrie ca voluntar mi s-a rãspuns cã nu acceptaþi voluntari. În
acest sens, care este opinia dumneavoastrã despre amatorismul
„binevoitor” în terapia autismului?

D.N.: Aºa cum spuneam ºi mai sus, amatorismul e dãunãtor
pentru copiii afectaþi de autism. Pentru cã, într-un final, ºanse de
recuperare existã pentru aproximativ 45% dintre copiii care încep
intervenþia la timp, în jurul vârstei de 3-4 ani. Asta în condiþiile în
care echipele sunt specializate. Astfel încât, cu cât echipa este
mai specializatã cu atât ºansele cresc. Amatorismul scade drastic
ºansele. Dovada o fac copiii pe care Centrul Horia Moþoi i-a
recuperat de-a lungul vremii. Iar pânã acum, vorbind despre
succese în cazurile date, cu excepþia centrului în cauzã, nu ºtiu
alþi copii recuperaþi decât în familii (ºi acelea în proporþie
covãrºitoare tot legate, într-un fel sau altul, de centru). Deci, din
nou, depinde la ce ne raportãm. 

C.L.: Cât de mult înseamnã profesionalismul într-o astfel
de  muncã în care eºti tentat sã spui cã poate oricine lucra ºi în
care se poate, dacã vrei, da vina doar pe factorii independenþi
de tine – cum ar fi dificultatea cazului, neimplicarea pãrinþilor
etc. –  oferindu-þi astfel posibilitatea sã ieºi basma curatã?

D.N.: E foarte adevãrat cã abilitãþile copilului, implicarea
pãrinþilor ºi o mulþime de alþi factori pot influenþa pozitiv sau
negativ drumul spre recuperare. În esenþã însã, profesionalismul
ºi dedicaþia terapeuþilor pot face minuni. Din perspectiva mea,
dupã mai bine de zece ani în tranºeele luptei pentru recuperarea
copiilor pot spune cã recuperarea poate avea succes doar în mãsura
în care echipa de terapeuþi este specializatã sau se specializeazã
pe mãsurã ce terapia înainteazã. Practic, orice terapeut cu
experienþã de un an sau doi poate prelua un copil ºi face niºte
lucruri simple, pe care le-a învãþat. Dupã primele ºase luni de
terapie abordarea trebuie însã schimbatã ºi doar un specialist în
adevãratul sens al cuvantului ºtie cum sã o facã. Asta este de
altfel ºi motivaþia pentru care începând cu anul 2011 am adus în
România cursul acreditat BCBA prin care terapeuþii cu experienþã
de minim un an se pot specializa ºi, în urma unui examen, îºi pot
lua o diplomã cu care pot munci ºi la Bucureºti, ºi la Londra ºi la
Kuala Lumpur. Lectorii cursului sunt Neil Martin (singurul
european prezent în consiliul de administraþie al BCBA) ºi Alina
Bobârnac (prima româncã specializatã la Londra ºi acreditatã ca
ºi consultant BCBA). Informaþii despre curs le gãsiþi pe
www.autism.ro/forum.

C.L.: În încheiere, mulþumindu-vã încã o datã în numele
cititorilor noºtri , am dori sã ºtim dacã sunteþi optimist în privinþa
autismului în România.

D.N.: Nu ºtiu cum am putea defini optimismul în privinþa
asta. Da, am putea deveni mai buni ºi cu siguranþã o vom face.
Vom avea mai mulþi specialiºti ºi mai mulþi medici vor diagnostica
ºi evalua la timp, mai mulþi pãrinþi vor ºti ceea ce au de fãcut ºi
mai mulþi psihologi se vor implica. Dincolo de toate aceste
eforturi optimismul ar trebui sã fie oarecum rezervat. În sensul
în care da, se poate recupera un copil. Asta am demonstrat-o cu
Radu, precum ºi cu toþi ceilalþi copii care s-au recuperat în ultimii
zece ani, în centre sau în familii. Ceea ce e de fãcut pentru a se
întâmpla asta e alegerea fiecãrui pãrinte sau instituþie în parte...

Vã mulþumesc domnule Dan Nedescu.

Amatorismul este dãunãtor
pentru copiii afectaþi de autism.

Dan Nedescu - un dialog
despre autism Cristina Lupaºcu

Psiholog
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CINEMATOGRAF
Moromeþii

În 1984 Stere Gulea a propus Consiliului de Stat pentru
Culturã ºi Artã realizarea filmului Moromeþii. Scenariul filmului
a fost scris de Stere Gulea dupã volumul I al romanului Moromeþii
de Marin Preda.

Cum bine se ºtie, acþiunea cãrþii se petrece în anii ’30 ai
secolului al XX-lea, în Siliºtea Gumeºti, satul natal al scriitorului
Marin Preda. Localitatea se schimbase însã destul de mult în cei
50 de ani care trecuserã de la momentul descris în carte, chiar
scriitorul afirmând în volumul Imposibila întoarcere cã „…ãsta
nu e satul meu”. Regizorul a vizitat mai multe sate pentru a gãsi
unul care sã semene cu cel descris de Marin Preda în roman,
alegând în final satul Talpa, tot din judeþul Teleorman. Au fost
gãsite douã case nelocuite alãturate, despãrþite de un gard, înspre
marginea satului, care au fost alese pentru a fi casa lui Bãlosu ºi a
lui Moromete. În curþile celor douã case nu era însã niciun salcâm,
aºa cum apare în roman, astfel încât a fost adus unul tocmai de la
Alexandria.

Filmul a fost realizat în studiourile Centrului de Producþie
Cinematograficã Bucureºti ºi s-a bucurat de participarea unor
valoroºi specialiºti. Astfel, au fost folositi pe post de consultanti
Rãzvan Ciucã (consultant etnografic) ºi Mihai Ungheanu
(consultant literar). Regizor secund a fost Jana Dochiþa-Badea,
iar operator filmãri combinate Nora Irimescu. Filmarea s-a fãcut
pe peliculã alb-negru, alegere ce s-a dovedit a fi mai mult decât
inspiratã.

Filmul urmãreºte destrãmarea unei familii tãrãneºti tradiþionale
pe fondul unor mutaþii sociale dramatice ºi ireversibile care au loc
în anii ’30 ai secolului al XX-lea, în ciuda încercãrilor disperate
ale lui Ilie Moromete, capul familiei, de a le pune stavilã ºi de þine
împreunã, precum cândva, pe toþi membrii familiei ºi a nu vinde
din pãmântul neamului.

Rolul lui Ilie Moromete i-a fost oferit initial de regizor lui
Gheorghe Dinicã, un actor care interpretase preponderent roluri
negative. Dinicã a acceptat în prima fazã dar a renunþat ulterior.
Într-un interviu acordat Eugeniei Vodã în anul 1999, la emisiunea
„Profesionistii”, Gheorghe Dinicã a afirmat cã regretã cã a refuzat
sã joace rolul lui Ilie Moromete, argumentându-ºi astfel refuzul
sãu de a participa la Moromeþii: „Îl iubeam prea mult pe Ilie ºi
mi-a fost fricã sã nu-l stric”.

Filmul Moromeþii a fost vizionat de 2.223.070 de spectatori la
cinematografele din România, dupã cum atestã o statisticã a
numãrului de spectatori înregistrat de filmele româneºti de la data
premierei ºi pânã la 31.12.2007, alcãtuitã de Centrul National al
Cinematografiei. El a fost relansat la 4 mai 2001, fiind vizionat de
încã 16.327 spectatori.

Criticii de film considerã, aproape în unanimitate, cã Moromeþii
este unul dintre cele mai bune filme româneºti. Desi sunt descrise
mai multe aspecte, care puteau fi exploatate de autoritãtile
comuniste ale epocii, filmul este considerat a fi sec din punct de
vedere propagandistic.

Asociaþia Cineaºtilor din România (ACIN) a acordat acestui
film, în 1987, mai multe premii ºi anume: Marele Premiu pentru
filmele artistice de lung metraj; Premiul pentru interpretare
masculinã lui Victor Rebengiuc, pentru rolul Ilie Moromete;
Premiul pentru imagine - Vivi Vasile Drãgan; Premiul pentru
montaj - Mircea Ciocâltei; Premiul pentru scenografie - Svetlana
Mihãilescu; Premiul pentru muzicã - Cornelia Tãutu; Diplomã de
onoare - Luminiþa Gheorghiu, pentru rolul Catrina Moromete.

Moromeþii a obþinut Premiul III („Ciorchinele de bronz”) la
Festivalul de la Santarem (Portugalia) din 1988, iar actorul Victor
Rebengiuc a primit Premiul pentru interpretare masculinã la
festivalele de la San Remo (Italia) ºi Santarem (Portugalia).

28 decembrie, anul 1984, strada Brezoianu, nr. 23-25, sediul
redacþiei revistei Sãptãmâna, ora 6 seara... Aproape trei decenii...
Când ºi cãtre ce enigmatice þãrmuri au zburat, Doamne, anii
aceºtia? Plutea pretutindeni aerul sãrbãtorilor de iarnã. Abia
trecuse Crãciunul ºi se apropia un nou rond al anilor. Pãrea cã
strãvechiul ºi legendarul Ciºmigiu, din apropiere, rãspândea o

vrajã aparte peste oraº, aºa cum numai aceastã fascinantã fereastrã
de timp a iernii o poate revãrsa asupra tumultoasei poveºti a
lumii...

Acordarea premiilor anuale ale Sãptãmânii era, cu adevãrat,
un eveniment cultural cu ecou nu numai în Capitalã dar ºi în þarã.
Se ºtie, revista era condusã de Eugen Barbu, unul dintre marii
scriitori ai literaturii române. Era o publicaþie vie, foarte cititã,
fiind cunoscutã ºi datoritã stilului ºi spiritului insuflate de acest
legendar scriitor. E drept, exista ºi o pleiadã de condeieri care
urau feroce aceastã revistã datoritã polemicilor, analizelor ºi
luãrilor de poziþie împotriva imposturii ºi nonvalorii fãcute de
Barbu însuºi. Aºadar, cum nu prea aveau acces în paginile ei nu
le rãmânea decât ura ºi invidia. Nu orice „neica-nimeni”, ca sã-
l parafrazez pe marele scriitor, putea ajunge la Sãptãmâna ºi în
graþiile redactorului-ºef. Dar, deºi o urau, mulþi dintre aceºtia,
dupã cum se vorbea, pe la colþuri o citeau în secret.

Fusesem anunþat din timp sã mã prezint în ziua amintitã la
sediul redacþiei chiar prin vocea lui Eugen Barbu, un om, aºa
cum aveam sã-l cunosc eu, altruist ºi de un cavalerism
impresionant, care definea un suflet nobil, un bãrbat ºi un prieten
adevãrat. Trebuie sã menþionez ºi aceasta nu pentru a mã justifica
în faþa cuiva, cã în ceea ce mã priveºte m-am þinut deoparte de
polemicile redutabilului pamfletar ºi nici domnia-sa nu mi-a
cerut niciodatã sã scriu împotriva vreunui scriitor. Iar dacã cineva
poate gãsi mãcar o frazã de a mea în acest sens, sã o dea la
ivealã. Eu eram acolo în numele idealului meu. Faptul cã unii,
când vorbesc despre mine, spun: „Acesta era omul lui Barbu”,
este un neadevãr, o nedreptate, o rãutate veninoasã, o imbecilitate.
Da, eu am fost cu adevãrat prieten cu Eugen Barbu. O prietenie
sincerã, de care nu mã voi dezice niciodatã, în numele demnitãþii
ºi al omeniei, chiar dacã am plãtit ºi voi mai plãti pentru aceasta.
Voi adãuga însã: cei care-l urãsc chiar ºi în mormânt, prin tot
veninul lor, nu fac altceva decât sã-ºi dezvãluie viitorimii chipurile
hâde, sufletele urâte, mutilate de rãutate ºi orgolii. Pentru cã,
atunci când vor „tãcea” ºi ei nu va mai rãmâne decât Opera care
sã vorbeascã în faþa timpului, judecãtorul suprem al tuturora...
Iar opera lui Eugen Barbu va ieºi tot mai mult în evidenþã prin
scurgerea ceasurilor... Întorcându-mã la acea datã de neuitat
pentru mine, trebuie sã mãrturisesc cã nu simþisem o bucurie
mai deplinã, mai profundã, decât primirea unui astfel de premiu
la începuturile mele de drum pe tãrâmul literaturii.

Eugen Barbu
- un scriitor de legendã -

Înmânarea premiilor a fost fãcutã chiar de marele scriitor,
care a avut cuvinte frumoase, pe potriva meritelor fiecãruia, chiar
dacã a început prin a spune: „Eu nu sunt un bun orator – meseria
mea este pe hârtie...” Dar fiecare cuvânt al lui avea un rost,
mergea la esenþã, nu se dezlâna aºa cum aveam sã vãd mai apoi,
cu duiumul, la mulþi „oratori”. Aveau sã fie premiaþi în acea searã
academicianul ªtefan Pascu pentru întreaga operã istoriograficã,
Ion Clopoþel pentru opera memorialisticã, Irina Rãchiþeanu-
ªirianu pentru întreaga activitate artisticã, marele pianist Valentin
Gheorghiu pentru întreaga activitate artisticã, Paul Anghel pentru
ciclul romanesc Zãpezile de-acum un veac, Szoby Csheh pentru
rolurile ºi regia din filmele artistice. Iar pentru debut în poezie a

fost premiat Dumitru Dumitricã. În afara celor premiaþi au mai
fost prezenþi: întregul staf al Revistei, scriitorul Mircea Micu,
Mihai Ungheanu, Narcis Zãlnescu, Nicolae Ulieru, C.V. Tudor,
numeroºi alþi scriitori, ziariºti, prieteni, fiind o atmosferã cu
adevãrat de galã.Când Eugen Barbu a ajuns ºi la numele meu –
îmi amintesc, de parcã a fost ieri, cum mi se retezau picioarele de
emoþie – a zis: „ªi acum ultimul, dar nu cel din urmã, Dumitru
Dumitricã, un poet care promite. Nu ne putem lãuda cã l-am
descoperit noi – el a obþinut ºi alte premii, a publicat ºi în alte
reviste, dar cred cã la noi ºi-a fãcut mâna”. Aceastã frazã a pus-
o, într-un fel, sub semnul întrebãrii, privindu-mã, zâmbind ºi
aºteptând confirmarea mea. Ceea ce am ºi fãcut, cu bucurie.
Plicul pe care marele scriitor ºi marele meu prieten mi-l înmâna
împreunã cu diploma, moment surprins ºi în fotografie, conþinea
ºapte mii de lei, sumã mare la acea vreme, dar ºi o dovadã cã
poezia era mult mai preþuitã decât în zilele noastre. Era, desigur,
un moment de rãscruce, un moment important pe rãzvrãtitorul
drum al poeziei, pentru mine, un „anonim” sosit de undeva,
dintr-o aºezare de sub streºinile legendarei cetãþi a lui Bucur. O
searã care avea sã consfinþeascã o prietenie neasemuit de frumoasã,
o prietenie de o viaþã cu unul dintre cei mai mari scriitori ai
literaturii române.

Timpul, desigur, aºa cum aminteam, cel mai mare ºi drept
judecãtor al nostru, al tuturora, va aºeza numele lui Eugen Barbu
la locul meritat.

Dumitru Dumitricã
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Motto: „Timpul va veni când românii vor merge la Bolintinul
din Vale ca sã salute pe poet cu întristarea visãtoare ce se pune
spre a vizita mormântul lui Vergiliu” (Nicolae Predescu)

Monumentul înãlþat la Bolintinul din Vale pentru cinstirea
memoriei lui Dimitrie Bolintineanu, fiu al satului, nu a fost pornit
din plãcerea sau pe banii oficialitãþilor (citeºte Statului), cum s-ar
fi cuvenit, de bunã seamã, ci din dorinþa unui inimos ºi pestriþ
grup de particulari. A fost atunci, peste toþi, Constantin ªt.
Bolintineanu.

Pentru strângerea de fonduri aveau sã se þinã conferinþe (Paul
Chiþiu, Craiova, 1886), sã se tipãreascã cãrþi, sã se constituie
comitete (Petre Ioanide, Ion S. Rãdulescu, Alex. Elefteriu, N.
Rãdulescu, etc.). Fãrã a se zgârci, comanda i-a fost încredinþatã
unuia dintre cei mai cãutaþi sculptori ai epocii – Carol Storck –
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