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Festivalul Bolintineanu, octombrie 2003

Mã uit în sus,
La norii care fug înapoia mea,
Totdeauna înapoi.

Mai întâi
Copacii din ei se prãbuºesc spre mine,
Oraºele se nãruie spre mine,
Fluviile fac peste mine cascade,
Cade de sus recolta,
Bãtând ritmic în toba burþii.

Mã uit în sus,
Fix în sus,
Ca din fundul unei prãpãstii
La norii albi
printre care se vãd stelele grase
Ca în supã.

Curge lumea deasupra mea;
Aºa privind în sus
Am strãbãtut cea mai mare parte
Din ea.

Oameni de lângã noi

Publicaþie editatã cu sprijinul Primãriei
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Frumoasa limbã româneascã permite termenului restituiri mai multe înþelesuri. Pe lângã douã
dintre acestea vom încerca sã brodãm editorialul de faþã: aniversãri – retrocedãri. Pentru primul,
pornim de la faptul cã suntem invitaþi în aceste zile, ale anului 2014, sã celebrãm personalitãþi sau
întâmplãri pe care analiza unora ni-i recomandã. Dacã urmãrim aceastã cifrã, patru, observãm cã
ne conduce cãtre o mulþime de evenimente, de importanþã variatã, care au influenþat mersul
omenirii, al oamenilor, al românilor.

Dintr-un punct de vedere personal, mi-ar plãcea sã amintesc anii 1054 ºi 1204. Ar fi meritat
poate sã se vorbeascã mai mult despre ei, dacã încã considerãm recursul la memorie ca un act de
supravieþuire identitarã. Sã ne amintim: 1054 iunie 16 – Marea Schismã (patriarhul Mihail I
Kerularios ºi papa Leon al IX-lea se excomunicã reciproc); 1204 aprilie 13 – a patra cruciadã
cucereºte Constantinopolul ºi se întemeiazã Imperiul latin (catolic) de Rãsãrit. Amândouã
evenimentele, mai cu seamã deciziile determinate ºi reacþiile declanºate de ele, sunt transcendentale
pentru ceea ce reprezentãm noi astãzi, ca europeni, români ºi creºtini.

Tot aºa, comparativ, pentru România considerãm mult mai plin de însemnãtate anul 1864, de la
care se împlinesc 150, decât 1714. Cunoaºtem, prea bine, semnificaþia acestor date. Mai puþin se
cunosc întâmplãrile care au dus la deznodãmântul tragic din ziua praznicului Adormirii Maicii
Domnului, 15 august 1714.

Pe 3 aprilie (23 martie, stil vechi) sosea la Bucureºti un trimis al Porþii însoþit de vreo 30 de turci.
Primit cu cinste de Constantin Brâncoveanu, înconjurat de dregãtorii Divanului, capugiul scoate
ºi citeºte hatiºeriful cu învinuirile ce i se aduceau domnului român: „Deoarece noi am descoperit
cã tu, Constantin Brâncoveanu, eºti nedemn ºi necredincios, cã ai adus pe ruºi la Brãila ºi cã le-ai
dat provizii, cã ai pus în þarã biruri noi ºi cã prin aceasta ai sãrãcit-o, cã nici nu te-ai mulþumit cu
reºedinþa pe care þi-o hotãrâsem, ci cã þi-ai fãcut dupã voinþa ta o alta, în care ºedeai mai adesea, de
aceea, pentru aceste lipsuri ºi pentru multe altele, te scoatem din domnie ºi îþi poruncim sã vii aici
la noi cu întreaga ta casã ºi familie” (Cãlãtori strãini, VIII, p. 400-402). Vã întrebaþi poate cum s-
a descurcat turcul sã punã în aplicare mandatul, aºa singur cum se afla în mijlocul þãrii ºi al
oºtenilor români? Cu arestarea ºi paza domnului au fost însãrcinaþi chiar boierii prezenþi ºi
soldaþii Brâncoveanului, care s-au supus fãrã crâcnire ordinului sultanal. Prin urmare, bine ar fi sã
înþelegem cã gestul sultanului a avut acoperãmânt juridic ºi cã pedepsea un funcþionar al Porþii care
nu-ºi fãcuse bine treaba, sãrãcindu-i provincia. De asemenea, cã în spatele lichidãrii Brâncovenilor
stãteau interesele unor semeni ai noºtri, români, de bunã seamã. Cazurile Antonescu, Ceauºescu,
deºi par, nu sunt cu mult diferite. Sunt gesturi care descriu o naþie ºi trebuie sã ni le asumãm.

Deºi din alt plan, o sentinþã judecãtoreascã rãvãºeºte comunitatea culturalã româneascã: decizia
de restituire a clãdirii care adãposteºte Muzeul Literaturii Române. Este dincolo de orice discuþie
însemnãtatea, utilitatea ºi rolul jucat de aceastã instituþie pentru literele române. Altfel, ar trebui
interpretat ca un gest de normalitate: un bun se întoarce la proprietarul legal. Am urmãrit opiniile
exprimate de Ion Cristoiu, Nicolae Manolescu sau Rareº Bogdan. Am citit, deºi nu-mi lasã
amintiri deloc plãcute, apelul patetic al doamnei Dora Mezdrea în Scrisoare deschisã cãtre domnul
Mihai Sturdza (Dilema, 12-18 iunie 2014, p. 2). Desigur, ar fi bine ºi frumos ca domnul Sturdza
sã ne cedeze „nouã”, celor care nu i-am respectat dreptul de proprietate atâta amar de ani, clãdirea
cu pricina. Se pune întrebarea, în situaþia, ipoteticã, cã va dona edificiul Statului (Primãriei,
Culturii instituþionalizate...) dacã vom fi capabili ºi doritori sã-i respectãm donaþia, pentru cã pânã
acum, în atâtea ºi atâtea sute ºi mii de situaþii, nu am fãcut-o. Exemple avem de la Aºezãmintele
brâncoveneºti pânã la neînsemnata familie Poenãrescu, despre care vom vorbi în paginile acestei
reviste. Mai este oare nevoie sã amintim cã actul Secularizãrii a avut drept pretext juridic tocmai
nerespectarea actelor de danie? De ce sã credem cã acum se va întâmpla altfel?

Pentru intrarea într-o normalizare necesarã a relaþiei donator-beneficiar, recunoaºterea instituþiei
donaþiei drept sacrã ºi inviolabilã în veacul vecilor, reprezintã pasul obligatoriu. Ca ºi asumarea
sincerã a vinovãþiilor ºi aºezarea fãþãrniciei în categoria pãcatelor capitale.

Generalul
EREMIA

GRIGORESCU
legãturi familiale

bolintinene

Am crezut întotdeauna (ºi continui s-o fac ºi azi!) cã una dintre cele mai mari
atracþii pentru oricare cititor de literaturã (ºi nu numai de literaturã) o constituie
scrierile sau cãrþile vechi. Mai exact spus cele care au dat ºi dau încã de gândit
omenirii, în speþã cercetãtorilor din toatã lumea.

Desigur, spunând ºi afirmând asta, gândul mã duce numaidecât la multele
controverse legate de diferite variante ale Bibliei, cartea sacrã a noastrã. S-au fãcut/
se fac comparaþii, se emit idei, se propun soluþii pentru mai buna cunoaºtere a celor
relatate în aceastã carte a cãrþilor.

ªi nu numai de cãtre cei îndrituiþi s-o analizeze sub toate aspectele, ci ºi de cãtre
cei dornici sã meargã la adevãrul absolut al respectivei scrieri.
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Biblioteca SUD-ului

Echipa de Fotbal Bolintin Vale- anii 1950 - stânga Costel Dumitrescu

(urmare din pagina 1)

Scrieri enigmatice (sau) codificate

Echipa de Oinã - Bolintin Vale -15 augusst 1931 (Câºtigat Cupa Oina Bolintin) - stânga sus
aviator  Sile Tãnãsescu

“Cafeaua de duminicã” de la familia Dan

Prin urmare Biblia este departe de a-ºi fi destãinuit toate enigmele, de a ne oferi
întregul film al evenimentelor, fãrã hiatusuri, fãrã spaþii care sã lase loc multor
întrebãri ºi nedumeriri privind diferite (ºi multe) firide ale firului narativ atât de
strâns legat de episoade ºi întâmplãri Ideea de acum câteva decenii mi s-a pãrut (ºi
mie, ca ºi altora) foarte interesantã, dar ce ne facem cu informaþiile ce privesc noile
(ºi nu puþine!) descoperiri ºi realizãri din intervalul care s-a scurs de atunci ºi panã
azi?

Apoi, în chip, cred, direct, gândul m-a purtat ºi cãtre altceva. Noi am vrut, vrem
sã ne înfãþiºãm necunoscuþilor, posibililor colaboratori sau concetãþeni din alte
lumi sub latura bunã ºi frumoasã a lucrurilor, sub chipul luminos al unei civilizaþii
care iubeºte pacea ºi buna convieþuire cu alþii, dar cum rãmâne cu partea mai puþin
luminoasã a vieþii noastre de acum? Cum rãmâne cu neînþelegerile, conflictele de
idei ºi uneori chiar armate dintre unele þãri? Cum rãmâne cu ambiþiile (teritorial ºi
nu numai) ale unor popoare, ori mai exact spus ale conducãtorilor lor? Cum rãmâne,
cu dorinþa de dominare a lumii de cãtre unii? Sau cum rãmâne cu încãlzirea globalã,
cu exploatarea resurselor naturale, cu câºtigarea pieþelor de desfacere ºi cu multe,
foarte multe altele?

Cu mintea mea de necunoscãtor în materie, ºtiu, totuºi, cã un container precum
cel amintit mai devreme va pluti la infinit în spaþiile interstelare ºi n-ar fi exclus ca
într-o zi cine ºtie ce exploratori de pe alte planete sã-l descopere, sã-l deschidã, sã-
l studieze ºi sã tragã anumite concluzii.

Fãrã latura umbritã, ce cu marile probleme de azi ale omenirii, o atare „oglindã”
a civilizaþiei pãmântenilor este/va fi incompletã, parþialã, oferind o imagine
edulcoratã, ca sã nu spun falsã, a faptelor ºi evenimentelor.

„Devorator” de audio-vizual ºi de presã scrisã, cum mã ºtiu de când am descifrat
tainele alfabetului, citesc zilnic ºi nu de puþine ori mã îngrozesc când vãd cât de
multe probleme mai sunt de rezolvat pe Pãmânt. ªi câte surprize, plãcute ori,
dimpotrivã, neplãcute ne mai poate rezerva viitorul? Un viitor pe care nici cei mai
grozavi prezicãtori nu ni-l pot dezvãlui în toate articulaþiile ºi necunoscutele lui.

Aurel Ivan BREZEANU, Niºte copii ai durerii,
Editura Pandora, Bucureºti, 2014, 96 de pagini. A încerca
sã aºterni pe hârtie amintiri de demult, sub forma unei
piese de teatru, condimentate cu un strop de fantezie, mi
s-a pãrut o treabã provocatoare, nu numai pentru autor,
dar ºi pentru cititor. Mi-am dorit sã prezint, cât mai
convingãtor, realitãþi specifice deceniilor al cincilea ºi
al ºaselea din secolul trecut. Sunt realitãþi trãite de o
bunã parte a tineretului acelor vremuri.

Prof. Gealatu GHEORGHE, prof. Ion RUGINÃ, Comuna Malu. File de
monografie, Editura Kronos, Giurgiu, 2013.

Niculae N. STÃNESCU, Romeo M.
BERBESCU, Panseuri mioritice
postdecembriste, Editura România în lume,
Bucureºti, 2014, 330 de pagini. Noul volum,
„Panseuri mioritice postdecembriste”, face o
selecþie a principalelor momente care au
marcat evoluþia spre statutul de „colonie” a
României, ºi aduce în faþa cititorului noi
elemente ce caracterizeazã comportamentul
ºi politica coaliþiei USL aflatã la guvernare,
care nu se deosebeºte prea mult de
precedentele. (Gheorghe Dragomir)

Marin CRISTIAN, Rezervaþia de zâmbete
vlãºcene. Domnului Bãrbuþã Constantin,
profesor de istorie, jurist gazetar, care m-a
ajutat sã public primele epigrame în revista
Sud, din Bolintin Vale: Atât de mult mi l-am
dorit coleg / Încât pe altul nu vreau sã aleg, /
Sunt gata sã renunþ ºi la destin / ªi sã public
numai la Bolintin.
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Interviu realizat de Gabriel STEGÃRESCU

Gabriel Stegãrescu – Domnule Cristoiu, întâlnirea
noastrã a avut loc la Biblioteca Academiei Române, ale
cãrei fonduri, am aflat, dumneavoastrã le utilizaþi din
plin. În aceastã ordine de idei, care hainã credeþi cã vã
îmbracã mai bine: cea de cititor sau cea de scriitor?

Ion Cristoiu – Haina care mã îmbracã cel mai bine e
haina de cititor, din copilãrie sunt un cititor de dragul
cititului. Altfel spus, o persoanã cu lectura viciu. Acum,

din pãcate, îmi pot permite sã citesc destul de rar o carte
de dragul cititului, fãrã sã mã întreb la ce îmi serveºte. Ca
scriitor, sunt pasionat doar de prima etapã a activitãþii:
scrisul propriu zis. Activitatile ulterioare – dactilografiere,
stilizare, umblat dupã edituri, lansarea cãrþii mã plictisesc
de moarte.

Opiniile dvs. sunt apreciate în rândurile cititorilor
noºtri care, deseori, asociazã „Evenimentul zilei” cu
celebrele articole din seria „România lui Cristoiu”. În
opinia dumneavoastã, care este cheia succesului în
profesia de jurnalist?

În cazul meu, cheia succesului constã în faptul cã îmi
risipesc talentul de scriitor pe scrisul la gazetã. Eu, de
fapt nu fac analizã politicã, aºa cum zic unii, ci prozã
politicã. Prin asta mã cred înscris într-un domeniu în care
s-au afirmat cu strãlucire Eminescu, Caragiale, Arghezi,
într-un cuvânt scriitorii care au luat realitatea drept
pretext pentru ficþiune. ªtiu aproape pe de rost
publicistica lui Caragiale ºi judecând dupã ea sunt
convins cã marele satiric a fost un mare reporter al vremii
sale. Ca ºi Marquez în cazul Caraibelor sau Gogol în
cazul Rusiei þariste. Caragiale a avut norocul unei realitãþi
care avea nevoie doar de un ochi pentru a deveni ficþiune.

Am o întrebare care pleacã de la postura mea de elev
de liceu ºi se leagã de transformãrile suferite de România
în ultimele decenii ºi, mai cu seamã de opiniile regãsite
mai peste tot privitoare la scãderea îngrijorãtoare a
calitãþii învãþãmântului, de aici a pregãtirii
specialistului român. În cazul publicisticii, oare cum stau
lucrurile? Erau ziariºtii de acum douã-trei decenii mai
altfel decât cei de astãzi?

Da erau, din douã motive:
1) Erau puþini, ca urmare a unei selecþii profesionale

deosebit de riguroase;
2) Nu erau supuºi celei mai primejdioase tentaþii pentru

un intelectual: prostituarea de dragul banului.
Din acest punct de vedere, obligativitatea ziariºtilor

de dinainte de 1989 de-al lãuda pe N. Ceauºescu sau
mãcar de a nu-l critica, era mai puþin nocivã pentru
profesia de ziarist, decât obligativitatea de azi, de a-i
cânta în strunã patronului, un ghiorþan îmbogãþit prin
jefuirea bugetului naþional.

Aþi lucrat la multe publicaþii, aþi creat chiar unele de
referinþã pentru ziaristica româneascã. Considerãm
aºadar cã aveþi opinii bine conturate ºi asupra rostului
ºi locului revistelor, aºa numite „provinciale”. Aduc în
discuþie aceastã temã deoarece am întâlnit, nu în putine
ocazii ºi nu la persoane neºtiutoare, pãrerea cã existã o
strânsã interdependenþã între calitate ºi distanþa faþã
de Centru. Dumneavoastrã cum vedeþi lucrurile?

Este o prostie sã crezi cã trãsãturi precum creativitatea,
genialitatea, talentul, inteligenþa depind de locul în care
scrii sau publici. Dacã n-ar fi aºa, ar însemna cã emisiunile
lui Capatos întrec teoria relativitãþii lui Einstein.

Domnule Cristoiu, eu sunt din satul Poenari, de pe
malul Sabarului. Aici, la sfârºit de secol XIX a trãit o
familie, Poenãrescu, despre care am crezut la un moment
dat cã a suferit de „damblaua sãrãciei”, aceeaºi care îl
lovise ºi pe D. Bolintineanu cu care, de altfel, se înrudea.

Spun asta deoarece ºi-a împãrþit averea oamenilor. Au
fãcut ºcoalã în sat, primãrie, spital rural, bisericã, casã
preotului, burse pentru studii în strãinãtate. La
Bucureºti, în Mahalaua Antim au fãcut de asemenea
ºcoalã, cunoscutã sub numele Poenãrescu, ce acum nu
mai funcþioneazã. Mai apoi abia, am vãzut cã asemenea
gesturi nu au fost deloc singulare în vechea Românie,
numai cã am constatat o uriaºã discrepanþã între
valoarea daniilor ºi respectul pe care îl aratã societatea,

cultura instituþionalizatã. Cum vedeþi dvs. aceastã
chestiune, a încãlcãrii prevederilor actului de donaþie
în contextul discuþiilor legate de recenta restiuire a
clãdirii Muzeului Literaturii Române.

Deosebirea dintre „burghezo-moºierimea” post
decembristã ºi „burghezo-moºierimea” din România
Micã stã în cei ºapte ani de acasã. Oricât de bogaþi ar fi
ajuns cei din România Micã, nu puteau fi decât bine
educaþi, oameni cu maniere, convinºi cã din bogaþia
obtinutã trebuie sã mai dea ºi altora. Imbogãþiþii tranziþiei
provin din medii joase, au educaþie de inºi crescuþi pe
sub poduri ºi, în consecinþã, nu dau doi bani pe culturã.
Aºa se explicã paradoxul cã, deºi þara geme de
automobile ºi vile de lux, muzeele ºi monumentele se
pãrãginesc. Probabil cã la a doua sau la a treia generaþie
se vor gãsi bogãtaºi care sã mai dea ºi altora din bogãþia
lor.

Aþi afirmat recent cã, în rândul personalitãþilor
noastre, se manifestã aºa numitul „sindrom al rescrierii
trecutului în interesul prezentului”. Consideraþi cã
apariþiile televizate, dar ºi cele editoriale, ale unor
persoane publice, care îºi povestesc „of-urile” copilãriei
au ca scop consolidarea unei imagini publice
favorabile?

Aici sunt douã chestiuni. Prima se referã la tendinþa
general umanã de a prezenta astfel trecutul încât
prezentul sã parã rezultatul eroismului. ªi în telenovele,
nu numai în presã, întâlnim persoane care fac mare caz

Haina care mã îmbracã cel mai bine
e haina de cititor,

afirmã jurnalistul ºi scriitorul Ion Cristoiu

de copilãria lor tristã. A doua chestiune – ºi la asta mã
refeream eu – constã în rescrierea trecutului dinaintea lui
decembrie 1989 pentru a obþine un ce-profit acum. Multe
personalitãþi de azi au avut probleme cu sistemul
comunist fãrã nicio legaturã cu politica. Unele au trecut
pe roºu cu maºina ºi s-au trezit fãrã carnet. Acestea
reprezintã astãzi pe miliþianul care le-a luat carnetul ca
un agent al poliþiei politice comuniste, care le-a torturat
pentru cã luptau împotriva comunismului.

Domnule Cristoiu, aþi avut ocazia sã cunoaºteþi revista
noastrã ºi bãnuiþi dificultãþile pe care le are de depãºit.
Apreciaþi cã rezultatele meritã efortul? Ce sfaturi
ne-aþi putea da?

V-aº trimite sã recitiþi finalul din Mitul lui Sisif, a lui
Albert Camus. Final în care Sisif urcã bolovanul pânã în
vârf, acesta se rostogoleºte la loc în vale ºi Sisif îl urcã
din nou. Marele gânditor francez ne cerea sã ni-l imaginãm
pe Sisif fericit, deoarece în viaþã conteazã lupta ºi nu
rezultatul luptei. Dacã dvs. sunteþi fericit redactând acest
interviu nu are nici o importanþã dacã va stârni sau nu
vâlvã. Eu, de exemplu public în fiecare zi pe
cristoiublog.ro douã texte, unul la 12 ºi unul la 18 cu o
îndãrãtnicie de ceasornic, fãrã sã obþin niciun ban din
asta ºi cred cã nici glorie. Pentru mine important este sã
le scriu ºi sã le postez.

Nu ºtiu dacã vã este cunoscutã zona Bolintinului. Cu
siguranþã, însã, vã sunt cunoscuþi unii dintre foºtii sau
actualii colaboratori ai Sud-ului. Mulþumindu-vã pentru
amabilitatea pe care mi-aþi arãtat-o, ne-ar face onoare
ºi o deosebitã plãcere dacã aþi accepta invitaþia unei
vizite la Bolintin, mãcar în toamnã, când Asociaþia
Bolintineanu organizeazã „Toamna culturalã
bolintineanã”.
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Monografia – factor important al
cunoaºterii  istoriei  locale

16 destine poetice în 16 cioburi de vise

Constantin Bãrbutã,

C ã l u g ã r e n i i ,
briliantul cel mai
strãlucit al cununei
gloriei române. –
Astfel definea
cunoscutul istoric,
revoluþionar ºi
democrat Nicolae

Bãlcescu, dupã douã secole ºi jumãtate, celebra bãtãlie purtatã de
români, sub conducerea lui Mihai Viteazul, împotriva otomanilor,
eveniment care va înscrie pentru totdeauna în analele eroismului
legendar românesc aºezarea situata pe Neajlov, la egalã distanþã
între Bucureºti ºi Giurgiu.

Istoriografia româneascã ºi nu numai, a dedicat memorabilului
eveniment numeroase lucrãri ºtiinþifice sau de popularizare ºi
continuã sã o facã în lumina cercetãrii ºi interpretãrii documentelor
nou apãrute, care au darul de a-l menþine în actualitate ºi revigora
mândria faþã de trecutul eroic ºi înaintaºii ce s-au jerstfit în numele
libertãþii ºi unitãþii neamului.

În ultimii ani, sunt tot mai prezente ºi salutare preocupãrile
unor dascãli, slujitori ai muzei Clio îndeosebi, de a se apleca cu
acribie asupra cercetãrii locale, ordonãrii în timp ºi spaþiu a
evoluþiei istorice, a evenimentelor semnificative care au jalonat,
secole de-a rândul istoria secularã a unor localitãþi, biserici sau a
vieþii ºi activitãþii unor personalitãþi locale, preocupãri încununate
prin elaborarea ºi publicarea de monografii – lucrãri de certã
valoare educativã ºi, în cele mai multe cazuri, ºtiinþificã.

Un astfel de exemplu îl oferã profesorul, doctor în istorie,
Cristian Marin, care dupã o carierã didacticã prodigioasã, unanim
apreciatã pentru ataºament, pasiune  ºi rezultate, ce se va încheia
curând, poate cita, fãrã emoþie sau falsã modestie, maxima

vestitului poe latin, exilat la Tomis cu douã mii de ani în urmã,
Finis coronat opus!

Împreunã cu fratele, istoric la rândul sãu, deh, aºchia... ºi
soþia, dascãl de geografie, rãspunzând unor aºteptãri îndelungate
ºi generale, recent au oferit iubitorilor de istorie de toate vârstele,
monografia Calugãrenii de pe Neajlov în timp ºi spaþiu, lucrare
monumentalã prin conþinutul ºtiinþific ºi valoare educativã, ce
consacrã destinul celor douã entitãþi istorico-geografice de a fi ºi
a sta drept „mãrturie veºnicã de neînfricata vitejie româneascã” ºi
a aminti mereu de cel ce i-a condus pe români la victoria ce a
uimit întreaga lume creºtinã.

Structura lucrãrii este judicioasã, originalã ºi accesibilã
cititorilor, care, în lecturã pot opta atât pentru aprofundarea
cunoºtinþelor privind geografia spaþiului cãlugãrean ºi a-ºi explica
astfel, in interum rolul factorilor naturali, sau, selectiv pentru
momente ale istoriei locale. Fãrã îndoialã, Capitolul II: Repere
istorice ºi Capitolul III: Rãzboaiele Cãlugãrenilor, acoperind
jumãtate din lucrarea monograficã (358 de pagini cu Anexe)
concentreazã ºi motiveazã interesul cititorilor prin documentarea
impresionantã ºi complexã, noutatea unor puncte de vedere,
rigoarea ºi acurateþea expunerii.

Prima atestare documentarã a Calugãrenilor dateazã din anul
1441, într-un hrisov al voievodului Vlad Dracul, fiul lui Mircea
cel Bãtrân, informaþie confirmatã ºi întãritã douãzeci de ani mai
târziu de Vlad Þepeº, apoi de toþi voievozii secolelor XV-XVI,
pânã la Mihai Viteazul (1593-1601), din cancelaria cãruia ºase
documente (v. Anexa 18-24) fac referire la satul de pe Neajlov,
distrus ºi pustiit de luptele cu turcii. În monografie, profesorul
Cristian Marin reia problema senzaþionalã a locului unde s-a
desfãºurat celebra bãtãlie, adusã în atenþie prin studii anterioare
(v. bibliografia), considerând pentru prima oarã, dupã ºtiinþa

noastrã, cã localizarea acesteia „nu a fost corespunzãtoare” (p.
115). Printr-o pertinentã ºi vibrantã demonstraþie istoricã, analiza
topografiei satelor, a hidrografiei ºi solului, coroboratã cu izvoare
mai vechi sau recente, ce exclud din start suspiciunea unui anume
exces de patriotism local (Hulubeºtii – satul natal) el ajunge la
concluzia cã „celebra bãtãlie s-a dat la vest (s.n.) ºi nu la sud de
Cãlugãreni” (p. 118), mai precis „pe Neajlov, între satele
Cãlugãreni ºi Hulubeºti” (p. 119).

Cu aceeaºi grijã ºi respect pentru adevãrul istoric, sunt
prezentate evoluþia social-economicã, spiritualã ºi istoricã a celor
nouã sate ale arealului cãlugãrean, inclusiv ºi meritoriu a celor
dispãrute în timp (Ioneºti, Buturugari, Iaºi, Cãptãreºti). În epoca
modernã, satul Calugãreni de pe Neajlov, este tot mai prezent în
evenimente de rezonanþã pentru istoria naþionalã ºi localã: la 1848,
„turcul a nãvãlit” ºi prãdat în drum spre Capitalã, o micã parte a
locuitorilor a primit pãmânt prin Legea ruralã din 1864, localitatea
este proclamatã comunã în pragul Independenþei, în 1912, în
prezenþa regelui Carol I ºi pe locul sugerat de el, s-a pus piatra de
temelie a monumentului simbol (Crucea – autor Oscar Spathe)
dedicat victoriei din 1595, iar în 1916, Cãlugãrenii, ca de altfel
majoritatea aºezãrilor de câmpie, au suportat consecinþele
rãzboiului în nefericita bãtãlie a Argeºului. Ultimele capitole (XIII-
XV) trateaza aspecte privind evoluþia învãþãmântului,
monumentele ºi personalitãþile locale, fiecare domeniu susþinut
de izvoare istorice.

Anexele, în numãr de 129, au o pondere substanþialã în
economia monografiei, fiind deosebit de interesantã ºi utilã
cititorilor, profesori de istorie ºi elevi mai ales, întregind în mod
fericit o lucrare izvorãtã din pasiunea ºi profesionalismul autorilor
care ºi-au însuºit cu brio îndemnul poetului latin Vergiliu: Munca
stãruitoare biruie totul!

Gabriel DRAGNEA

Eveniment editorial

Când am primit propunerea din partea poetului Mihãiþã
Macoveanu de a scrie câteva cuvinte despre aceastã antologie,
am acceptat fãrã ezitare. Din anumite elemente accentuate, din
modul cum era alcãtuit mesajul de colaborare mi-am dat seama
de voinþa, ambiþia neclintitã de a duce la bun sfârºit acest proiect
editorial demarat cu seriozitate ºi dreaptã credinþã, nu doar pentru
a promova niºte nume sau un anumit numãr de poeþi.

Este un demers temerar, în condiþiile în care pe piaþa culturalã,
în speþã cea de carte, strigãtele de ajutor nu prea
sunt auzite de cei mulþi care ar putea ajuta financiar
fãrã a pierde nimic din consistenþa conturilor. Se
urmãreºte doar propriul rating bazat pe
consumismul ieftin, promovând elemente ºi
activitãþi din sfera suprafeþelor, a mediocritãþii,
adâncimile nereprezentând o alternativã de succes
în vitrina  indiferenþei, a ignoranþei ºi a prostului
gust.

Din rezultatul muncii lor s-a încercat, atât cât a
fost posibil redarea, mãcar a unui mic zâmbet pe
chipul copiilor ce suferã în tãcere în Spitalul „Louis
Turcanu” din Timiºoara. Astfel cã, în urma acestui
efort depus de poeþii Mihãiþã Macoveanu,
Marinela-Florina Jurcã alãturi de un colectiv de
oameni inimoºi, îndrãzneþi ºi talentaþi s-a nãscut
volumul al II-lea al antologiei colective Cioburi de
vise (Editura Stef, 2014), o carte a trãirilor
nedisimulate, a revoltelor interioare descãtuºate ºi
lãsate libere sã se manifeste sincer în sufletele
cititorilor.

În mare parte, aceste pagini sunt asemenea unor stenograme
realizate în secret la confesional. Toþi cei 16 poeþi antologaþi dau
senzaþia de neputinþã în a þine ascunse toate trãirile, emoþiile,
frustrãrile, bucuriile, resentimentele, tulburãrile, dorinþele,
tristeþile, capitulãrile ºi aspiraþiile care nu sunt doar ale lor, ci ale
unor generaþii întregi, in extenso, ale tuturor care au fost ºi mai
ales, ale celor care încã mai sunt.

Cãci nu este om care sã nu fi scris o poezie, mãcar o datã în
viaþa lui. ªi asta nu pentru cã românul s-a nãscut poet, ci pentru
cã limba aceasta românã îl ajutã enorm prin variile accepþii ale
termenului sã se caute, sã se cunoascã ºi sã se dezvolte spiritual,
mai ales în aceste vremuri tulburi, tot mai axate pe latura materialã.

Am auzit de atâtea ori spunându-se cã nu se mai citeºte poezie
dar, contrar acestor afirmaþii existã poeþi, tot mai mulþi. Mai
tineri sau vârstnici, cu toþii, dincolo de calitatea textelor – unele
sunt încercãri timide, altele vor sã facã dovada unei posesii a
vocabularului vast, sã epateze, sã impresioneze prin alegerea
cuvântului preþios – cu toþii se încred în forþa ºi sinceritatea
mesajului, poezia fiind, în cele din urmã, singurul profet care
niciodatã nu va fi omorât cu pietre.

ªi aici, în antologia de faþã, nu se urmãresc în mod excepþional
calitatea textului, ci mesajul onest, nu personalitatea ºi
popularitatea autorilor, ci dorinþa de a se face auziþi, nu tehnicitatea
care genereazã podiumuri ºi clasamente, ci ecoul unui glas care
doreºte sã pãtrundã ºi sã provoace transformãri în rândul oamenilor

bântuiþi de inerþie.
Într-o societate împinsã de la spate spre consumul de superficial,

cultura, indiferent de domeniul în care se manifestã, artã,
cinematografie, muzicã, teatru este singura ramurã de producþie
care nu atrage sau, mai bine spus, nu ar trebui sã atragã – pentru
cã sunt ºi destule excepþii – distrugerea personalitãþii creatorului.
El, în mãsura în care nu este contaminat social, economic ºi

politic va fi întotdeauna vectorul
sinceritãþii, al altruismului faþã de cei care
pot ºi vor sã guste frumosul neîngrãdit
de canoane tehnice sau înãbuºit de
omniprezentul compromis.

Am spus toate acestea pentru cã
antologia Cioburi de vise se potriveºte
perfect cu cele enunþate mai sus. Cred cã
niciunul dintre cei 16 creatori antologaþi
nu îºi doreºte nimic altceva decât ca ecoul
propriului glas sã pãtrundã tot mai adânc
în sufletele ºi conºtiinþele tot mai letargice,
resemnate ºi robotizate de acest sistem
social de organizare care dezorganizeazã.
Dezorganizeazã spirite, împietrindu-le
oamenilor atitudinea, caracterul,
solidaritatea în gânduri alungând astfel în
afara cetãþii empatia ºi dezvoltarea de sine.

A se reþine aspectul cã cele enunþate
pânã acum nu reprezintã un demers critic

bazat exclusiv pe text, analizând tehnici de redare a ideii,
clasificând ºi catalogând poeme în funcþie de stil ºi curent artistic.
Þinându-se cont, mai ales de scopul pentru care a fost realizatã
aceastã antologie nu am dorit sã aduc exemplificãri citând versuri
valoroase în detrimentul altora sau sã scot în evidenþã talentul
unora spre dezamãgirea altora pentru care îi sfãtuiesc ca, în cazul
recepþionãrii unor laude, sã nu se îmbete cu apã rece. Este de
lãudat, însã, dorinþa acestor autori de a rupe barierele platitudinii,
de resuscitare a spiritului celor din jur prin pãrtãºia propriilor
sentimente, experienþe de viaþã, trãiri de moment sau persistente.

Chiar dacã pentru unii poeþi prezenþi în aceastã lucrare colectivã
mai este mult de lucru în alegerea corectã a cuvintelor, în stabilirea
clarã a ritmului, scoaterea în evidenþã printr-un laitmotiv a anumitor
idei bine gândite ºi plasate în context, inserarea cu atenþie a figurilor
de stil, astfel încât sã nu sufoce mesajul, chiar dacã pentru alþii
sclipirea de moment este de ajuns, rezultatul acestui proiect este
unul meritoriu.

Poezia, în fond, nu este nimic altceva decât – citând spusele lui
Carl Sandburg – „jurnalul animalului marin care trãieºte pe uscat
dorind sã zboare în aer. Poezia este o cãutare de silabe pentru a fi
strigãte la barierele necunoscutului ºi incognoscibilului. Poezia
este scrierea fantomaticã care spune cum sunt fãcute curcubeele
ºi de ce dispar”.

(Cioburi de vise, antologie coordonatã de Mihãiþã Macoveanu
ºi Marinela-Florina Jurcã, Editura Stef, Iaºi, 2014)

Miercuri, 28 mai 2014,
a avut loc lansarea cãrþii
Terra – planeta sufletelor
rãtãcite  (Editura
România în lume,
Bucureºti, 2014, 468 de
pagini) a domnului
general de brigadã (r.)
Gheorghe Dragomir,
având ca organizator
Asociaþia culturalã
„România în Lume”.
Aceastã lucrare este o
continuare a proiectului
sãu editorial, a cincea în
ordine cronologicã ºi
apare, ca ºi ultimele douã,
în momente de rãscruce
pentru umanitate, fãrã a

avea intenþia de a fi niºte premoniþii asupra evoluþiei periculoase
a viitorului apropiat (aºa cum s-a întâmplat dupã ultimele) ci un
apel spre înþelepciune, cunoaºtere ºi credinþã a întregii societãþi
ºi îndeosebi a generaþiei tinere, îndreptãþitã sã fie corect informatã
ºi ca atare sã se implice în construirea unui viitor mai sigur.

Deschiderea evenimentului a fost fãcutã de preºedintele
Asociaþiei „România în lume”, dl Vlad Dragomir. Apoi a luat
cuvântul autorul, dl Gh. Dragomir, care a prezentat invitaþii
prezenþi: personalitãþi culturale, consilieri prezidenþiali, diplomaþi,
ambasadori, scriitori. Prezentându-ºi pe scurt lucrarea, a menþionat
ca aceasta reprezintã „o carte de suflet ºi despre suflet”,
considerând ca lumea actualã este în faþa unor pericole cu urmãri
imprevizibile (laicizarea Europei, pericolul izolãrii Rusiei,
islamizarea Europei, îndepartarea de credinþã etc.)

În continuare au luat cuvântul invitaþii. Loredana Caradimu,
ºefa departamentului culturã a Asociaþiei „România în lume”, a
subliniat cã „rãtãcirea sufletului este urmarea închiderii porþii
care face legãtura cu divinitatea”. Domnul Stelian Gomboº, doctor
în teologie i consilier în Departamentul Cultelor din Ministerul
Culturii: „citind-o, reuºim sa înþlegem cã avorbi despre Dumnezeu
nu este apanajul doar al clericilor, ci al tuturor celor care-L cautã,
Îl descoperã ºi în final Îl pãstreazã în suflet”. Dl Dumitru Demian,
ºef filialã Ardeal-Oradea al Asociaþiei, a subliniat deasemenea
importanþa credinþei ca vector spiritual desãvârºit. Dna Irina
Airinei, doctor în filologie, preºedinte la Fundaþia interetnicã
„Animafory” – „cartea, atelier de perfecþiune”. Pãrintele profesor
Paul Rusu, subliniind importanþacredinþei, a menþionat ca lucrarea
dlui Gh. Dragomir este „un testament de valori morale ºi
creºtineºti”. Iar dl prof. univ. Geo Stroe, preºedintele Fundaþiei
„Dacoromâne”, a apreciat-o ca „un documentar de trezire a
conºtiinþei, un manifest care aºteaptã o soluþie”.

Cartea este întregitã prin prefaþa pãrintelui dr. Ioan Ghitea ºi
postfaþa dlui prof. univ. dr. Mihai drecin, rectorul Universitãþii
Oradea.

Pentru toate acestea, redacþia revistei Sud se considerã onoratã
de invitaþia adresatã de autor ºi Asociaþie de a participa la
prezentarea acestui volum.
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Marina Roman
Marina Roman (n. 26 iunie 1956, Bucureºti) este

absolventã a Institutului de Artã Teatralã ºi Cinematograficã
„I.L. Caragiale”,Bucureºti (actuala UNATF), doctor în
domeniul Teatru, membru al Uniunii Cineaºtilor din
România, critic de artã, conferenþiar universitar la Facultatea
de Jurnalism a Universitãþii ,,Hyperion” din Bucureºti ºi
redactor la revista teatru.ro. Are o îndelungã ºi foarte bogatã
activitate în presa culturalã, dar ºi ca realizator de radio ºi tv.
Este autor de filme documentare dedicate în special
personalitãþilor din lumea artei: Lecþia de teatru: Ion Lucian;
O femeie cu har: Carmen Stãnescu; Tudor Gheorghe –
poezia în haine de galã; Sã visezi, sã îndrãzneºti, sã trãieºti:
coregrafa Gabriela Voinea; Poezie, iubire, muzicã – centenar
Ion Irimescu etc. A publicat volumul  Ambiguitate teatralã
ºi finalitate liturgicã în opera lui Andrei Tarkovski ºi, alãturi
de Ion Bucheru, a realizat videobook-ului Limbajul imaginii
filmate, care a obþinut Menþiunea Specialã la Gala UCIN
2013. Recenta sa carte de poezie, Fascinaþia Meduzei, are o
abordare modernã, insolitã, derulând aproape filmic
evenimente, stãri senzaþii la limita dintre realitate ºi ficþiune
culturalã. Poeta ºarjeazã, e nonºalantã, ironicã, autoironicã,
dezavuând convenþiile spaþio-temporale într-o texturã de fin
intelectualism, cãutând un sensibil echilibru între luciditate
ºi dramã.

FASCINAÞIA MEDUZEI

Dimineaþa ºerpii
capului tãu sunt blând
mângâiaþi de cãldura apei
se alintã în bucle atunci
când alergi sã mã-ntâmpini.

Îþi sãrut fruntea ºi
trei dintre ei se retrag
sfios în faþa buzelor mele
dupã ce facem dragoste ºerpii
capului tãu se încolãcesc
recunoscãtori
în jurul gâtului meu.

Îi surprind peste noapte
cum îmi iau în stãpânire
în circumvoluþiuni tandre cutia cranianã
ºi mã obligã
sã te visez.

ALBUM
ªi m-ai fãcut c-un lucru de preþ mai ºtiutor:

Cã douã sunt, nu una, femeie ºi muiere.
Ion Barbu

Îþi scriu pentru ultima oarã
cu tableta sprijinitã pe genunchi
un mail fãrã rost.
 
Aºteaptã-mã voi veni
poate când toamna
va fi pe sfârºite
ºi mâinile tale ironice
încã-mi vor mângâia
amintirea.

MIDAS

Din totdeauna ne vedem
din ce în ce mai rar
te ºtiu
dar nu-mi amintesc.

Fiecare întâlnire a noastrã e prima
generatoare de spaimã ancestralã
dacã te pierd?

Eºti fiecare obiect atins de tine
pâinea din care ai rupt
rãmâne strãlucitor de întreagã
perna pe care ai aþipit o secundã
miroase a nemurire.

Strig mut ºi îþi deturnez absenþa.
Fiecare clipã
o trãiesc în efigie.

POLITICHIE

Am vãzut tricolorul
pe o mulþime de case împrãºtiate
pe strãzile de la poalele dealului.

Iarnã cu multã primãvarã
meteorologie la fel de ciudatã
ca întâlnirea noastrã peste veac.

Sunt la fel de frumoasã!
Eºti la fel de îndrãgostit?
Violentã atracþie
fãrã sorþi de scãpare.

Pânã atunci
zbaterea ta socialã
e mai mult decât
iminenþa unui final prevãzut.

Neînþeleptul meu
dãruieºte-mi mãcar o legislaturã
de iubire.

SOLARIS

Sunt Hari
arhetipala ta jumãtate
am plecat
abandonatã de tine
în lumea cãreia nu vrei
sã i te împotriveºti.
Al tuturor
lãsai pe oricine sã rupã
bucãþi
din hlamida pe care
îþi imaginai cã o porþi.
Sunt Hari
nu dupã zece
dupã douãzeci de ani
chematã din oceanul
nebãnuit
sub crusta lui azi.
Sunt Hari
mã privesc în oglindã
sã-þi recunosc
engrama
mã îndrept cãtre tine
vertical.

Cine sunt eu?

SPECTACOL RATAT

Trei volute nebune
îi desenez balerinei
o vãd în oglindã
arzând
pe trei silabe
de trei ori
fãrã noimã
nilavo – vonila – lanivo.
 
Marea scenã îi muºcã piciorul
pânã la gleznã
pânã la strigãt.
 
În loc de aplauze
toþi
o aratã cu degetul.

CRUCEA DE SPINI

Obiecte pânã acum neºtiute
apar dintre cãrþi
biblioteca ascunde
animale fabuloase
imense pãsãri cu solzi de smaragd
ºi peºti înaripaþi
un uriaº om de zãpadã
gata sã contribuie la noul potop.

Tu ºi tu
acelaºi vis
trezit în azi.

Luaþi-mã în braþe
ºi tu cel de carne
ºi tu cel de vãzduh
vã iubesc egal
ca pe o cruce de spini.

ORGASM ASEPTIC

Prietena mea gânditoare
face dragoste între cãrþi
orgasm la paliere superioare
fãrã maculare
aseptic ºi cu atât
mai intens.
ªi eu gânditoare
prietena ei
locuiesc la parter
aici ajungi în siguranþã
grãbit strãbaþi
casa pânã în dormitor.
Citeºti Hamlet
montezi Faust
trãieºti Mazilu.
Nu vreau decât
sã te invit la un ceai.
Mâine mã mut la ultimul etaj.

ÎNTREBARE

Cât curaj poþi avea în fiecare zi
sã strãbaþi oraºul
pânã la mine
în gând?
Câtã rãbdare sã îmi asculþi
tãcerea?
Zâmbetul tãu ca o hainã prea largã
nu-þi acoperã buzele.
Amazoanele chiar sunt femei?
Bãrbat ºi femeie
prea femeie ºi prea bãrbat eºti.

Cine eºti
personajul meu preferat?

BUN PUBLIC

Povestea de iubire
mereu actualizatã
în mecanica zilei.
Privesc trecãtorii
sã te zãresc
pãºind mãsurat
cum iei în stãpânire cu orgoliu firesc
spaþiul dintre cuvinte.

Deschid televizorul
poate aflu veºti de la tine.

FATA DIN VIS

...c-am sã te pierd n-aº fi crezut.
Ascult Compact
bãieþi de gaºcã
prieteni de Radiovacanþa Costineºti
anii ’80 când nu te ºtiam
... dacã vrei / voi fi cu tine / dacã vrei /
dacã vrei / voi sta lângã tine.

Sunt fata din vis
visul nostru
cât un mileniu
noi nu avem vârstã.

Am 16 ani
nu poþi umbla cu o minorã
sã-þi fie ruºine satir nebun!
Cât pãtimeºti pânã
sã ajungi înger?

HIC SUNT LEONES

Ca un semn de exclamare
panica ta
mut ai strigat-o.

Ca o bornã kilometricã acel I
iubIto
mã rupe în jumãtãþi
niciodatã egale
iubIto
ucide timpul cu sãrutãri îngheþate
acolo unde ceilalþi spun
cã sunt leii.

LA STEAUA POLARÃ

Mâinile tale
îmi ating amintirile
fãrã vlagã
ca un ecou
al vechilor mângâieri.

Mã întorc împotriva ta
îþi strâng mâna a pedeapsã
pânã la scrâºnet.

Mã iert.
Caut cu disperare spaþiul acela
dintre inelar ºi Steaua Polarã
cu sãrutul pervers
al celei iubite
al celei urâte.

PIESA E DEJA JUCATÃ

Viitorul
deja scris
poemul
ºi inima mea
trupul meu fãrã vârstã
aruncate într-un sertar
al biroului tãu.

Þi le fur
într-un tandru moment de neatenþie
inutilã scenografie.
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Elegii de acasã

XIV

Mi-a cãzut o lacrimã în iarbã
ºi ea a luat forma vasului de lut
din inimã a zburat o aripã
spre cer
ºi aripa a luat forma sufletului
numai peste pãdure s-a aºezat
o ranã cântãtoare.

un greier a intrat într-o carte
i se mai aude doar cântecul
cri cri cri
va veni toamna?

Buzele noastre s-au atins de-abia
ºi focul a cuprins
odaia cu mobilã de nuc.

Curge prin fereastrã
ca o ranã albastrã cu tine
marea plutind.

Pe obrazul statuii de lemn
stau fluturii la taifas

ªi noaptea...

ªi ziua cu sabia scoasã din
ochiul sculptorului

ªi poetul?

Eh... ºi poetul...

XVII

Ca-n ceas de pâine coboarã mana cereascã
din mãnãstirile cerului nori greoi
cu burþile-n jos ploi ºi iarãºi ploi
ape lichide.
Se aburcã pãmântul din rãdãcinã þâþa
de femeie lehuzã
o, câte guri cãscate cântã foamea
ºi câte trebuiesc astupate.
Zei în cataroaie spintecã boarfele speranþei
în care vulturii-ºi petrec lumina
ºi rãspândesc în jur atâta viaþã încât
apucã ºi lucrurile.
Nu se poate cãdere ºi sete

totul este o descriere de râs ºi frumuseþe
este ca ºi cum într-o inimã s-ar cuibãri un cale
timpul ne sfâºie veºnicia
de care depindem.

Spaþiul este ceva în care oamenii la ceas
de pâine fumegã.

XIX

Ferestre deschise înspre sãlbatice nopþi
din care vei rãsãri înger târziu
cu aripile amorþite. Ruºinatã de esenþa
apariþiei tale. Rememorare a lucrurilor fãrã
fericire fãrã tristeþe ci numai aºa
gândirea la gurile inimii.
ªi cornul spiritului înfipt în remuºcãri
sãlbatic precum floarea de mac sunând în câmp
pe coama calului. Imagini croite în
subteran la mine în creier
stând în pridvor îmbrãcat într-un costum
de alpaga albã ºi pãlãrie. ªi
posedarea.
Puterea ºi însãºi trãirea: et toujours!
Totul începe acolo unde sfârºeºte o duminicã
cu poalele strânse
acolo unde se simte bãtaia gerului.
Ianuarie se aflã în vinele iernii ca o
desfãtare prin care ne desfacem noi drumuri
luminoase ca o frazã desluºitã în colþul gurii.
„Aripa metalicã a timpului” sau ceva care fâlfâie
în jurul meu ºi-mi scuturã întunericul de pe umeri.

Aud cum trosneºte în pereþi o lume divinã.

Delia Feraru

...în mii de trandafiri trãdãtori
liricul poetei Delia Feraru

Imaginaþi-vã o scenã în care câþiva îngeri turbaþi/ înveliþi
în uitare pãgânã/ Se strâng azi pe pielea mea, timp în care
mã aºteaptã bujori deschiºi pânã la ranã, iar sângele meu
se preface/ în mii de trandafiri trãdãtori. Acestea sunt doar
câteva imagini decupate din tabloul desenat cu pasiune
mocnitã de tânãra poetã argeºeanã Delia Feraru. Citindu-i
poemele nu poþi sã nu-i remarci o frãmântare nedisimulatã,
o flacãrã arzândã întreþinutã de atâtea sentimente uºor
camuflate. Fiinþa ei nu vrea sã se descopere total, cu toate
slãbiciunile ei devenind, astfel, vulnerabilã. ªtie sã-ºi ascundã
impulsurile de moment refugiindu-se într-o lume proprie
de unde îºi strigã, uneori cu revoltã, nemulþumirile ºi trãirile
neînþelese.

Deºi Delia Feraru fotografiazã voluntar în persoanã durã
ºi implacabilã, greu impresionabilã cu o atitudine clasicã, ea
trãieºte prin versul ei exact contrariul. Acesta este construit
pe un romantism ponderat, îmbrãcat într-o hainã a
modernului asumat, lipsit de exagerare ºi echivoc. Delia
Feraru, absolventã a Facultãþii de Drept din Universitatea
Piteºti, a debutat editorial cu volumul de versuri 25.
Halucinaþii lirice ºi a publicat în reviste precum: Argeºul,
Curierul, Acolada, Scriitorul Român, Ateneu º.a. obþinând
menþiuni la concursul „Dor de Dor” (2012) ºi la Festivalul
Naþional „Alexandru Macedonski” (2012).

Poezia îi este reprezentativã pentru generaþia actualã, o
poezie lipsitã de încãrcãturi inutile menite sã epateze, o poezie
al cãrei ecou strãbate spaþiul literar virtual prin originalitate,
prin metafora ca un duº rece pentru toate acele construcþii
romantice desuete ale confraþilor ei de aceeaºi vârstã.
(Gabriel Dragnea)

COLDREX ªI LUNÃ

Luna zace rece între palmele mele.
O þin aici
ºi sângele meu se preface
în mii de trandafiri trãdãtori.
Miros a tãmâie roz ca de obicei,
Dar ochii mei miros a tine,
Nu a lunã.
Încã te mai visez când am febrã.
Delirul meu are nume colorat
în albastru de curcubeu.
Nu ºtiu ce sã fac cu luna...
Poate o vrei tu...
Poate vrei ºi sângele,
Poate îmi vrei viaþa
Împãturitã-n trandafiri...
Þi le arunc în miez de cer
Pe un fir de ploaie!
Sã mai plouã ºi în cer
cu o picãturã din ochii mei
mirosind a tine!

POEZIE DE 12 NOAPTEA

Poezia scrisã la 12 noaptea
Lipeºte ciocurile cocoºilor
ºi nimeni nu se mai leapãdã de nimic.
Dar eu casc
ºi-mi iese luna pe gurã
ºi mã lepãd de ea ca ºi cum n-ar fi a mea.
Ca ºi cum tu nu ai fi al meu...
Totul moare în poezia de la 12 noaptea.
Spleen-uri peste spleen-uri
Nu mã recompun deloc...
Sunt acolo, sub magnolie
Cu o ºuviþã blondã în vena stângã
ºi caut apa aia despre care vorbea Blaga...
curcubeul lui a bãut din ea...
curcubeul meu eºti tu.

Ai atâtea culori încât mã deshidratezi.
Bea tu din ea dacã o gãseºti
ºi mã voi sãtura ºi eu.
Mort ca luna mea,
Cascã ºi elibereazã ciocurile cocoºilor!
Cascã ºi nu te lepãda de mine!

AZI

Îngeri turbaþi
Înveliþi în uitare pãgânã
Se strâng azi pe pielea mea.
Azi e marþi
Dar nu mai ºtiu data,
Sã-i învãþ ºi pe ei
cum se mãsoarã timpul în mine.
Le spun doar cã
Sufletul meu e poluat ºi în reparaþie
ºi nu am sã-i gãzduiesc
pânã la primãvarã.
Ei nu au treabã,
Se caþãrã în tâmpla mea
ºi spun Tatãl-Nostru încet.
Sunt îngeri delincvenþi,
Rebelii Raiului fãrã cauzã
ºi paznicii mei.
Azi, într-o zi fãrã ceas,
Ei vor sã trãiascã în mine.

3 DIMINEAÞA

Mã aºteptau bujorii deschiºi pânã la ranã.
Eu veneam de pe buzele unui bãrbat care
Semãna cu poezia mea blondã ºi moartã.
Ei mã aºteptau cu inimile scoase în vazã
ºi mirosul lor se transformase-n aºternutul patului meu.

Trei bujori ºi 3 semne de floare.
Gurile lor cascã ºi mã înghit în paradisul roz
În care Dumnezeul florilor
Nu a creat încã nicio Evã,
Niciun Adam,
Niciun mãr.

Victor Pencu
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Gheorghe  Puiu Rãducan este un împãtimit de literaturã. Dupã
ce a ieºit la pensie din industria energeticã, unde a fãcut o bunã
carierã, s-a dedicat scrisului cu o fervoare
cum numai un om care ºi-a reþinut poate o
viaþã, din diverse motive tainica dorinþã de a-
ºi aºterne pe hârtie propriile gânduri ºi
sentimente, o poate avea. Cãci Puiu Rãducan,
dupã cum îºi semneazã majoritatea cãrþilor,
scrie mult, vijelios, tenace. Scrie când cu
patimã, când cu detaºare, când cu nostalgie,
când cu umor. Umorul, de multe ori involuntar,
þâºneºte ca un izvor, cu bucuria ieºirii la
luminã, dintre întortocheatele volute
subpãmântene, inexplicabile pentru o
structurã solarã, pozitivã ca aceea a autorului
nostru. Dar cine este scutit de frustrãri, de
nemulþumiri într-o viaþã de om, mai ales când
acel om se dovedeºte a fi ambiþios, dornic sã
înveþe, sã progreseze pe scara societãþii, dar
ºi spiritual? Natura sa dezinhibatã, altruistã
îl îndeamnã sã împãrtãºeascã ºi altora din experienþele sale, din
observaþiile asupra unor întâmplãri personale dar ºi colective.
Cel mai important atu al lui Puiu Rãducan este receptivitatea sa
ascuþitã faþã de tot ce se întâmplã în jur. Totul îl stimuleazã, îl
provoacã, îl inspirã. ªi el rãspunde cu agerime, cu ingeniozitate,
cu bravurã câteodatã, ca un bun oltean ce se aflã.

Cãrþile sale de poezie dar ºi de prozã abordeazã teme variate,
în mare parte tratate „la cald”, prin prisma unui subiectivism
înfrigurat. Autorul vibreazã la fapte ºi evenimente mari ºi mici,
se pleacã respectuos în faþa celor ce l-au educat ºi format,
adevãrate jaloane morale ºi profesionale faþã de care are chiar un
cult, se înclinã evlavios la icoanele trecutului nostru, dar ºi la
icoanele din mãnãstiri ºi biserici, având cu slujitorii acestora o
bunã ºi creºtineascã relaþie. Dar mai ales, omagiazã dupã puteri
frumuseþea, acolo unde o descoperã: în naturã, în satul sãu natal,
Þepeºti, des evocat, dar ºi pe chipul femeii iubite, cãreia îi dedicã

versuri de o tandreþe delicatã. Remarcabil la Puiu
Rãducan este capacitatea sa afectivã. El iubeºte
literatura dar ºi pe creatorii ei. Exultã când se aflã
în mijlocul lor, e dornic sã schimbe informaþii, sã
dãruiascã ºi sã primeascã la rându-i cãrþi pentru o
bibliotecã a sufletului. Pe cât de rarã pe atât de
salutarã, aceastã disponibilitate pentru prietenie!
Dar parcã nu se poate poezie fãrã prietenie. Aceasta
a fost una dintre impresiile lãsate de lectura cãrþii
sale de versuri, Ispita cuvântului, apãrutã la Editura
Transilvania din Baia Mare, una dintre cele peste
20 de cãrþi ale acestui autor inimos ºi talentat, dar
parcã prea grãbit sã ofere tiparului ceea ce-i strãbate
la un moment dat inima ºi mintea.

Pentru fiinþa vorbitoare a omului, nu existã o
ispitã/ispitire mai mare decât cuvântul, deopotrivã
ziditor dar ºi demolator. Nu se poate imagina o

luptã mai grea decât aceea cu imaterialitatea cuvântului, iar efortul
celor care-l mânuiesc nu poate fi niciodatã cuantificat. ªi Puiu
Rãducan se aruncã cu toate forþele în lupta cu fantasma versatilã
a cuvântului, care-l ademeneºte nu de puþine ori pe cãi dificile,
din care ºi cei mai încercaþi ies cu greu la liman. Dar autorul
merge mai departe cu temeritate ºi chiar cu orgoliu. Nedreptãþile
suportate se convertesc în versuri vituperante, iar celor care nu-
l înþeleg ºi nu-l apreciazã, le promite o revanºã sui generis pe
termen lung. Cu siguranþã de sine, le spune acestora din urmã cã
din pietrele aruncate în pomul sãu cu roade îºi va construi „soclul
viitoarei statui de furtunã”, chiar aºa numindu-se una dintre
poeziile revanºarde, Statuia de furtunã.

În cele 250 de pagini ale volumului Ispita cuvântului, poetul
ar vrea parcã sã-ºi etaleze toate faþetele ºi posibilitãþile lirice ºi
stilistice, dovedindu-se când sentimental ºi sibilinic în poeziile
cu rimã, când lucid ºi  ironic-sapienþial în textele scurte, unde se

descurcã mai bine când mizeazã pe o singurã idee. Se încumetã
chiar la specia rondelului (Rondelul bãuturii, Rondel de vremuri
triste, Cu inima flãmândã), din care se reþin versuri ca: Vinul în
canã-mi rugineºte;  Cad lacrimi peste vremurile triste etc. Pe
spaþii mici, condeiul sãu traseazã versuri aerate, limpezi: Troiþa/
vie/ uneºte/ cerul/ ºi/ pãmântul.// Un/ mormânt/ fãrã/ cruce /nu/
poate/ respira (Troiþa). Când nu se complicã, izvorul lirismului
curge firesc: Îngerul alb,/ prefãcut în fulg/ de nea,/ îmi face
semn discret/ cu mâna,/ la geam/ când lumina de noapte/ este
neagrã/ precum sufletul soarelui meu/ ce plânge/ de durere,/ ºi
cautã/ o candelã mare,/ luminoasã,/ divinã,/ sã strãluceascã/ în
cerul meu târziu,/ sã stea/ ºi cu mine, la cinã (Din candelabrul...);
ori un pic mai subtil: Sângele plângând pe alei/ lumineazã
fericirea/ stâlpilor de telegraf etc. Nu-i lipseºte nici frisonul
existenþial: Au început sã mã doarã zilele, cu viziunea unui „azil
al cuvintelor”. În rãgazul/ dintre douã bice/ îmi duc în spinare/
condamnarea la viaþã, spune poetul conºtientizându-ºi unicitatea.
Dacã egoul l-ar lãsa pe Puiu Rãducan sã aibã mai multã rãbdare
în cristalizarea materiei poetice ºi în ºlefuirea ei pânã la esenþã,
pentru a nu se înscrie ºi el în categoria celor care scriu mai mult
decât citesc, ar fi foarte bine.  La fel, dacã ar avea puterea de a
arunca peste bord ceea ce este redundant, strident, neclar, spre a
nu obþine un efect contrar intenþiilor sale, nu ar mai fi în postura
unui „Rãtãcit” ca în poezia cu acelaºi nume, exemplu de neadecvare
poeticã, la care se mai pot adãuga: Iarna cu chingi, Margini de
zãpezi, Pãianjenul, Visam etc.

În pofida unor accente de frustrare ºi dezamãgire, din ceea ce
scrie Puiu Rãducan se degajã totuºi un aer de robusteþe, de
încredere în sine ºi spirit combativ, alãturi de o dorinþã de a
persevera în realizarea unui vis. „Condamnat la viaþã” fiind,
simte acut cã e condamnat la scris. ªi o face  cu bunã credinþã, cu
dedicare. Scrisul îi este prietenul cel mai bun, iubirea fidelã,
cadoul cel mai drag de sub bradul cel veºnic verde al vieþii.
Scrisul îl apãrã de singurãtate, îl întãreºte în faþa vicisitudinilor,
îl ajutã sã se cunoascã introspectiv. Cu sârguinþa, sinceritatea sa
netrucatã ºi sensibilitatea exacerbatã uneori, Puiu Rãducan meritã
încrederea noastrã, cãci ne poate oferi surprize deosebite, care sã
recompenseze eforturile sale ºtiute ºi neºtiute.

(Puiu Rãducan, Ispita cuvântului, Editura Transilvania, Baia Mare)

CONDAMNAT LA VIAÞÃ

Scriitorul Pavel Pereº este un nume bine cunoscut în literatura
noastrã contemporanã, autor a 16 volume de versuri ºi prozã,
studii filologice ºi dicþionare de specialitate, dintre care amintim:
cãrþi de versuri – Declaraþie romanticã, Miezul nopþii însorit,
Iubirea e petrecere de noapte; prozã – Pasãrea purpurie, Mai
mult decât o ºansã, Sã ajungi înaintea rãsãritului de soare ºi
altele.

A predat vreme îndelungatã ca profesor de Limba ºi literatura
românã la Colegiul Naþional Gheorghe ªincai, iar în ultima
perioadã a activitãþii sale a fost director al Muzeului Naþional al
Literaturii Române.

Îndrãgostit de cãrþi ºi de marile personalitãþi ale culturii
contemporane, a elaborat studii de specialitate, a þinut conferinþe
de popularizarea ºtiinþei ºi cursuri universitare – toate acestea
dându-i posibilitatea sã-ºi formeze o culturã temeinicã, fiind unul
dintre cei mai bine informaþi ºi elevaþi stiliºti ºi printre cei mai
influenþi scriitori români contemporani – în acelaºi timp filolog
specializat în lingvisticã ºi vocabular, filosof preocupat de teoria
existenþialã.

Am amintit în treacãt aceste caracteristici pentru a argumenta
de ce fiecare carte a sa reprezintã un unicat, printr-o altfel de
abordare, neasemenea cu nici un alt volum, chiar semnat de el
însuºi. E vorba de-o ambiþie rarã, pe care n-o întâlneºti la prea
mulþi prozatori contemporani, care odatã intraþi pe un anumit
fãgaº al elaborãrii, înainteazã încet, dar sigur, spre o abia
observabilã ascensiune.

În lumina acestei înþelegeri, încerc sã vã prezint ultimul sãu
roman, Viaþa ºi petrecerile constructorului Constantin Damian,
apãrut, spre sfârºitul anului 2013.

Este vorba despre evoluþia, munca, viaþa ºi petrecerile lui
Constantin Damian, un om obiºnuit, harnic ºi priceput, inventiv
ºi generos, nãscut la Grãdiºtea de Ilfov, construindu-ºi, pentru
familia sa, o casã de vacanþã în comuna Mihai Bravu, o vilã în
Bucureºti ºi multe altele prin diferite staþiuni de odihnã. Dupã
1989, îºi înfiinþeazã propria-i firmã de construcþii ºi se
îmbogãþeºte, petrecându-ºi timpul liber la mese fastuoase ºi în
lungi discuþii cu oameni inteligenþi ºi informaþi în diferite domenii
de activitate în mijlocul cãrora are prilejul sã-ºi exprime unele
idei destul de interesante.

Doar câteva evenimente mai importante îi marcheazã viaþa:
cãsãtoria cu Gica, o femeie frumoasã, care-i naºte doi fii: Adrian
ºi Radu, care, la rândul lor, devin tot prosperi oameni de afaceri,
energici ºi profesioniºti, vrednici urmaºi ai tatãlui lor.

Dar existenþa prea zbuciumatã ºi mai ales petrecerile
îmbelºugate, duc la îmbolnãvirea sa. Încercarea de tratament,
prin diferite spitale ºi chiar la un vestit doctor din Italia, nu poate
opri cursul bolii. Asistãm la moarta dramaticã a lui Constantin

Damian, în casa lui liniºtitã de la Mihai Bravu, înconjurat cu
drag ºi cu multã suferinþã de întreaga familie.

Romanul lui Pavel Pereº este scris cu talent ºi înþelepciune, cu
trimiteri religioase ºi filosofice, prin promovarea unor idei ºi
sugestii, care devin uneori maxime ºi mi se pare formidabil
tocmai pentru faptul cã în aceastã viaþã, fãrã nimic spectaculos,
decât poate îmbogãþirea prea rapidã a eroului principal ºi moartea
sa neaºteptatã, talentatul prozator reuºeºte sã reliefeze atâta
frumuseþe ºi luminã, chiar ºi în nuanþele ei tragice, de la sfârºit,
atâta dragoste de viaþã ºi înþelegere faþã de moarte, încât eroul
sãu devine un model tocmai pin existenþa sa obiºnuitã.

Mã întreb cum de a reuºit autorul aceastã performanþã, când
mulþi dintre romancierii asemenea lui cred cã numai faptele
extraordinare pot stârni interesul cititorilor ?

Prin înfãþiºarea simplã a trãirii, în deplinã conºtientizare de
sine, prin încercarea de-a înþelege adevãrul, de-a explica de ce ºi
de a te adapta oricãror condiþii, chiar ºi a celor mai nefavorabile.

Prin sufletul înþelegãtor ºi deschis al personajului sãu, prin
bunãtatea ºi generozitatea ce derivã din faptele lui, prin tehnica
abordãrii problematicii vieþii!

Lipsa unei acþiuni antrenante este suplinitã prin farmecul
limbajului ºi al adevãrurilor rostite. Aº putea afirma cã dialogul
ºi frumuseþea sufleteascã pe care textul le oglindeºte alcãtuiesc
partea cea mai reuºitã a întregii naraþiuni. Cartea devine cu atât
mai atipicã ºi atractivã cu cât autorul acordã o atenþie mai mare
scriiturii, depãºind cu mult cadrul narativ obiºnuit, ceva de genul
literaturii latino-americane, un text asupra cãruia revii, încercând
sã descifrezi altfel semnificaþia fiecãrei fraze. Urmãrim mai puþin
faptele, decât cuvinte; acþiunea este întreþesutã de acele dialoguri
pitoreºti, unde asistãm permanent la debitare unor perele stilistice,
în primul rând de cãtre personajul principal care nu se sfieºte sã-
i contrazicã pe partenerii de dialog, profesori universitari ºi
filosofi, printr-o inventivitate a gândirii asociative admirabile.

O carte robustã, ca o slujbã solemnã într-o catedralã de idei.
Aleg doar câteva exemple, pentru a vã convinge: „Nu doar talentul
e baza, ci ºi dragostea de viaþã, dusã la timpul torenþial” (p.12);
sau: „Nu cred cã un om normal s-ar izgoni din propria imaginaþie
ºi-ar rãmâne în vãzduh”(p.25); ori: „E suficient sã alãturi gândirea
de miºcare ºi s-a produs noul, sau, oricum, ceva ce te aºteptai”(p.
72).

Romanul lui Pavel Pereº ar trebui retipãrit în mii de exemplare,
promovat într-un mod corespunzãtor, ºi popularizat prin mijloace
moderne, pentru un fel de schimb de experienþã, ca un pas înainte
în rândurile scriitorilor români contemporani.

(Pavel PEREª, Viaþa ºi petrecerea constructorului Constantin
Damian, Editura Floarea albastrã-regal, Bucureºti, 2013)

ÎN DRUM SPRE AFIRMAREA
LITERARÃ

Doamna Vasilica Ilie mi-a oferit acest volum de povestiri, cu
emoþie ºi cu speranþã, la o recentã întâlnire cu poetul Radu
Cârneci, spunându-mi cã a mai publicat câteva volume de versuri
dintre care amintim: Fereastra de la Rãsãritul Cuvântului,
Reflecþii; aforisme: Prin labirintul cuvintelor; prozã: Rãscrucea
destinului ºi Pete de culoare.

Am început lectura cu speranþa cã voi întâlni o scriitoare
adevãratã, aflatã pe drumul greu al afirmãrii literare, mai ales în
aceste condiþii în care autorii începãtori întâmpinã încã mari
greutãþi în popularizarea cãrþilor. Dar nu acest gând m-a îndemnat
sã scriu despre volumul sãu, ci faptul cã am descoperit un suflet
sensibil, o prozatoare în formare – care dispune de calitãþile
necesare profesionalizãrii. De fapt, singurã ne mãrturiseºte în
cuvântul introductiv, un fel de profesie de credinþã: „Dacã am
ales aceste pete de culoare sã le împletesc în cuvinte, a fost
pentru cã ele s-au imprimat în sufletul meu ca o carte pe care
vreau s-o iau cu mine în veºnicie” (p. 10). Iar pe coperta a patra,
poetul Radu Cârneci afirmã: „Scriitoarea Vasilica Ilie ne dovedeºte
prin cartea de faþã cã genul scurt îºi are încã locul sãu bine
stabilit, deseori cu împliniri remarcabile”.

Ei bine, mi-am zis, ia sã-i acord eu doamnei Vasilica Ilie o
atenþie mai mare, ca unei scriitoare în devenire, care scrie cã „mi-
aº dori copilãria ºi tinereþea înapoi” (p. 7) ºi întoarcerea periodicã
spre locurile natale „m-a fãcut sã mã simt ca o primãvarã,
anotimpul în care m-am nãscut” (p. 9). De fapt, aceasta este tema
principalã a volumului, aºa cum se dezvãluie ea în povestirea
Acasã – o emoþionantã evocare a pãrinþilor ºi fraþilor, o revenire
melancolicã spre o casã care a rãmas aproape pustie.

Autoarea trece însã cu abilitate ºi spre o temã urbanã, cum o
întâlnim în lectura O experienþã de neuitat – cu observaþii subtile
despre oamenii întâlniþi cu prilejul unui recensãmânt, într-un
bloc locuit de bãtrâni ºi vãduve, de bãrbaþi singuratici.

Uneori povestirile sale se îndreaptã spre un umor negru, cum
ar fi în Mãtuºa Anica ºi plãcinta cu mere în care coca pentru
aceastã plãcintã creºte atât de mult încât pot fi serviþi toþi cei
invitaþi la parastasul mãtuºii Anica.

Alte ori, un romantism duios însoþeºte apropierea dintre doi
tineri, care se întâlnesc la mare ºi se plac, dar, dupã o searã de
dans, Diana aflã cã tânãrul de care se îndrãgostise era cãsãtorit,
cu o femeie rãmasã infirmã, în urma unui accident, considerând
cã a avut parte de „un concediu ratat” (p. 49-60).

Cam în acelaºi ton decurg ºi celelalte povestiri, lãsând
posibilitatea cititorilor sã descopere o autoare cultã ºi talentatã,
cu posibilitãþi certe de afirmare literarã.

(Vasilica Ilie, Pete de culoare, Editura Pim, Iaºi, 2012)

Vitrina literarã – cãrþi ºi autori
PERSONAJUL COMUN RIDICAT LA RANG DE SIMBOL

Ion C. ªTEFAN

Victoria MILESCU
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1914 – 2014: 100 de ani de la izbucnirea Primului Rãzboi
Mondial, rãzboi care a zdruncinat din temelii ordinea politicã
mondialã, ºi la sfârºitul cãruia, mica noastrã Românie, a devenit
mare.

Deºi þara noastrã ºi-a declarat neutralitatea în primii doi ani ai
rãzboiului, în august 1916 a avut loc la Palatul Cotroceni din
Bucureºti, Consiliul de Coroanã care a hotãrât intrarea României
în rãzboi alãturi de þãrile Antantei (Franþa, Rusia ºi Marea
Britanie), având ca principal scop, realizarea statului naþional
unitar român.

Acum când se împlinesc 100 de ani de
la acest mare eveniment, mi-am amintit
de o frumoasã ºi emoþionantã poveste de
familie. Pentru cã de micã mi-a plãcut
istoria (ºi fireºte cã dupã terminarea
studiilor liceale, la Liceul „Dimitrie
Bolintineanu”, am urmat cursurile
Facultãþii de Istorie a Universitãþii din
Bucureºti), am fost foarte surprinsã sã
aflu cã, familia mea se înrudeºte prin
alianþã, cu un erou al Primului Rãzboi
Mondial, nimeni altul, decât generalul
Eremia Grigorescu. Mi se pãrea de
necrezut, cum un personaj despre care
învãþasem la ºcoalã, la ora de istorie, se
înrudea cu familia mea modestã, dar, o
familie respectabilã, cu oameni care s-au
remarcat în domeniile în care ºi-au
desfãºurat activitatea, în special
învãþãmânt ºi medicinã.

Mama mea, Ecaterina Dinu, mi-a spus
întreaga poveste, aºa cum o auzise ºi ea,
chiar de la nepoata generalului „tanti
Elena”, cum i se spunea în familie. „Tanti
Elena” era fiica lui Costicã Grigorescu,
unul dintre fraþii generalului Eremia
Grigorescu, ºi s-a cãsãtorit cu învãþãtorul
ºi apoi profesorul de istorie Nicu Dinu,
unchiul tatãlui meu, Constantin (Titi)
Dinu.

Cum s-au cunoscut cei doi? Fratele generalului locuia
împreunã cu familia sa în Bolintin (cum au ajuns aici, nu am
reuºit sã aflu) ºi fãcea comerþ cu tutun adus de pe Vlaºca ºi pe
care îl ducea la Bucureºti. Despre acest frate al generalului se
spunea cã era blând, bun ºi darnic, dar ºi repezit, drept ºi
neîngãduitor cu lenea sau necinstea. La vremea aceea, fiica sa
Elena era învãþãtoare, la fel ºi unchiul tatãlui meu, învãþãtorul
Nicu Dinu. A fost o frumoasã poveste de dragoste de la începutul
secolului al XX-lea, când doi tineri inteligenþi ºi inimoºi s-au
cunoscut, s-au plãcut ºi s-au cãsãtorit, dedicându-se apoi trup ºi
suflet meseriei de dascãli ºi rãspândirii ºtiinþei de carte în rândul
copiilor de þãrani din Bolintin Vale ºi împrejurimi. Detaºaþi ca
învãþãtori în satul Cãscioarele, ei au fost cei care au pus bazele
ºcolii primare din sat, adunând într-o casã veche copii dornici de
a învãþa sã scrie ºi sã citeascã.

Deºi nu le-a fost deloc uºor, „unchiul Nicu” ºi „tanti Elena”
nu s-au lãsat copleºiþi de greutãþi, ci au muncit cu râvnã pentru a
ridica ºcoala româneascã ºi nivelul de cunoaºtere al consãtenilor
lor. Dupã ce au revenit la Bolintin, cei doi învãþãtori ºi-au
desfãºurat activitatea în cadrul ºcolii primare din sat, ridicatã în
anul 1889, pe locul unde s-a aflat casa pãrinþilor poetului Dimitrie
Bolintineanu. ªcoala construitã în stil haretian, avea o arhitecturã
deosebitã, cu etaj ºi un turn cu ceas, ºcoalã care astãzi, din pãcate,

este o ruinã.
Nicu ºi Elena Dinu au avut trei copii: doi bãieþi ºi o fatã, toþi

trei medici renumiþi: Romulus Dinu - neurolog, Liana Dinu -
pediatru ºi Mãrgãrit Dinu - neurochirurg.

Despre mama sa, Elena Dinu, doctorul Romulus Dinu sau
„unchiul Romicã”, cum îi spuneam noi, scria în amintirile sale,
publicate în 1982, cu titlul Paznic la pepeni cã: „dupã ce ºi-a luat
licenþa în românã ºi francezã, a fost revizorul ºcolar al judeþului
Ilfov, printr-un examen concurs fãcut de marele profesor Nicolae

Iorga, pe când era
ministru, ºi la care ea a
ieºit prima, fiindcã era tare
deºteaptã ºi cultã, dupã cât
spuneau toþi. Mama scria
poezii ºi cãrþi de ºcoalã
sau despre cum se face
ºcoala, dar mai mult bãtea
drumurile, iarnã-varã, în
lung ºi în lat în inspecþii
pe la ºcoli, fãcând sã
tremure trei sute de
învãþãtori - când era
plecatã pe teren”.

Ca urmare, se poate
spune: aºa unchi, aºa
nepoatã, sau „aºchia nu
sare departe de trunchi”.

Dar cine a fost generalul
Eremia Grigorescu? S-a
nãscut la 28 noiembrie
1863, în Târgu Bujor (jud.
Galaþi), fiind al patrulea
copil al unui învãþãtor
(meserie aleasã ºi de
nepoata sa, Elena). A
urmat ºcoala primarã între
1870-1874 ºi gimnaziul
„Vasile Alecsandri” din
Galaþi între 1874-1878,

obþinând diploma de bacalaureat în 1881, la Liceul Naþional din
Iaºi. Tânãrul Eremia Grigorescu s-a înscris apoi la cursurile
Facultãþii de ªtiinþã ºi Medicinã din Iaºi, urmând doar primul an,
dupã care, în 1882 a plecat spre Bucureºti, dedicându-se carierei
militare. A fost admis la ªcoala de ofiþeri de infanterie ºi cavalerie,
ºi dupã absolvirea acesteia în 1884, a mai urmat încã doi ani
ªcoala de artilerie ºi geniu.(http://enciclopediaromaniei.ro)

Eremia Grigorescu (Miluþã cum era alintat în familie) a avansat
rapid în ierarhia militarã, pânã la gradul de general de brigadã
(28 noiembrie 1915), apoi, în timpul Marelui Rãzboi a fost
avansat la gradul de general de divizie (1 aprilie 1917) ºi general
de armatã (24 ianuarie 1918).

Generalul era bine documentat în tactica ºi strategia militarã
modernã, achitându-se exemplar de toate sarcinile privind
achiziþionarea ºi modernizarea armamentului de infanterie ºi
artilerie al Armatei Române.

Intrarea României în Primul Rãzboi Mondial, în 1916, l-a
gãsit pe generalul Eremia Grigorescu pe post de comandant al
Diviziei 15 Infanterie, obþinând victoriile din Dobrogea, dupã
care a fost trimis cu divizia, la Oituz. Pânã în iulie 1917 a rãmas
cu divizia sa pe poziþii, apoi a fost trimis la Nãmoloasa (linia de
apãrare), în calitate de comandant al Corpului VI Armatã. De aici
a fost trimis la Mãrãºeºti la comanda Armatei I-a Românã. În
urma unor grele lupte a reuºit sã câºtige bãtãliile de la Mãrãºeºti

ºi Oituz, împotriva germanilor conduºi de feldmareºalul
Mackensen, supranumit „spãrgãtorul de fronturi”.

Referitor la numirea sa la comanda Armatei I-a Românã,
generalul Eremia Grigorescu se adresa cu urmãtoarele cuvinte
soldaþilor, prin ordinul de operaþii militare din 30 iulie 1917:
„din acest moment sunt numit comandant al Armatei a I-a. Iau
comanda în condiþiuni excepþional de grele ºi de mare rãspundere
pentru þarã. Vã rog sã-mi daþi ascultare deplinã ºi fac apel cãlduros
la patriotismul ºi eroismul dumneavoastrã, pentru a stãvili
ofensiva duºmanã ºi vom stãvili-o. De rezistenþa ºi voinþa noastrã
a tuturor, de la soldat ºi pânã la mine, depinde soarta Moldovei
ºi existenþa neamului românesc. Armata noastrã joacã un rol
hotãrâtor în aceastã bãtãlie”. (http://vladimirrosulescu-
istorie.blogspot.ro)

Constantin Kiriþescu, autorul celei mai complete opere dedicate
participãrii României la Primul Rãzboi Mondial, Istoria
Rãzboiului pentru Întregirea României, în trei volume, spunea
despre generalul Eremia Grigorescu cã: „era întruchiparea tipului
clasic al soldatului de rasã, mândru ca un muºchetar viteaz, ca un
cavaler medieval. Era un comandant al armatei române, demn de
feldmareºalul Mackensen”. (Bãtãlia de la Mãrãºeºti, dincolo de
paradã, în http://ziaruldevrancea.ro)

Dupã înfrângerea germanilor la Mãrãºeºti, printr-un ordin de
zi al generalului Eremia Grigorescu se arãta cã: „Mãrãºeºtii au
fost mormântul iluziilor germane”. Marea victorie a Armatei a I-
a Române condusã de generalul Eremia Grigorescu a fost
elogiatã atât de aliaþi, cât ºi de inamici. Astfel, generalul Henri
Berthelot (ºeful misiunii militare franceze în România) scria
urmãtoarele în telegrama trimisã generalului dupã victoria de la
Mãrãºeºti: „Bravura ofiþerilor ºi a ostaºilor români atrage, în
acest moment, admiraþia tuturor armatelor aliate ºi cãrora duºmanii
le aduc omagiile lor”. (Ibidem)

Primul ministru britanic Lloyd George declara la rându-i
„Românii s-au luptat cu succes ºi chiar germanii s-au mirat de
aceastã rezistenþã eroicã” (Ibidem), iar generalul german von
Morgen scria: „Rezistenþa duºmanului, îndeosebi a românilor a
fost neobiºnuit de dârzã ºi s-a manifestat prin 61 de contraatacuri
în decursul celor 14 zile de luptã. Ele au condus mai ales la lupta
cu baioneta. Acestea au pricinuit pierderi considerabile”. (Ibidem)

Generalul Eremia Grigorescu a fost decorat cu Ordinul „Mihai
Viteazul”, clasa a III-a, ordin înfiinþat în anul 1916, de cãtre
regele Ferdinand I, pentru a-i decora pe cei care sãvârºeau „acte
de bravurã pe câmpul de luptã”, dar ºi cu Ordinul „Companion
of the Bath” al Marii Britanii, „Legiunea de Onoare” în grad de
Mare Cruce a Republicii Franceze, Ordinele imperiale ruseºti
„Sfântul Gheorghe”, în grad de Mare Cruce ºi „Sfânta Ana”, cu
spadã. (http://vladimirrosulescu - istorie.blogspot.ro)

Generalul Eremia Grigorescu s-a stins din viaþã la 21 iulie
1919, la doar 56 de ani, fiind înmormântat iniþial în cimitirul
ostaºilor de la Mãrãºeºti, osemintele fiindu-i mutate ulterior într-
o criptã a Mausoleului de la Mãrãºeºti, inaugurat la 18 septembrie
1938.

Aºadar, numele unui mare erou al rãzboiului pentru întregirea
neamului românesc, a fost legat, prin familia fratelui sãu, de
Bolintin Vale, localitate care în timpul Marelui Rãzboi a dat jertfã
de sânge, prin fiii sãi, cãzuþi în grelele bãtãlii duse de armata
românã. Dovadã în acest sens este monumentul din centrul
oraºului, unde se pot citi numele fiilor satului morþi în luptã, ºi
unde, elevã fiind, am stat ºi eu de strajã, cu ocazia Zilei Eroilor,
care atunci, se sãrbãtorea în fiecare an, la data de 9 mai...

Dr. ªtefania DINU
Muzeul Naþional Cotroceni

Amintiri de familie: generalul Eremia Grigorescu – eroul de la Mãrãºeºti

Florentina Loredana DALIANÎn luna aprilie 2014, Editura Episcopiei
Sloboziei ºi Cãlãraºilor a tipãrit, cu
binecuvântarea Preasfinþitului Pãrinte Episcop
Vincenþiu, Monografia-album  a
Protopopiatului Slobozia, realizatã de prof.
dr. în istorie ªtefan Grigorescu. Profesorul
Grigorescu este colaborator constant al
revistei Helis unde a tipãrit numeroase pagini
de istorie, de real interes, ale judeþului Ialomiþa
ºi nu numai. Monografia-album pe care a
realizat-o recent, cu sprijinul colectivului
redacþional ºi al preoþilor din parohiile
Protopopiatului, se prezintã ca un veritabil
document de istorie localã, dovedind o muncã
de documentare impresionantã, rigoare ºi stil.
Mai mult, calitatea tiparului, respectiv forma
de prezentare sunt, de asemenea, la superlativ,
informaþiile cuprinse în monografie fiind
susþinute exemplar de fotografii adecvate ºi
grãitoare, de o calitate excepþionalã.

Cartea este structuratã pe mai multe
capitole: Cuvântul înainte al Preasfinþitului
Episcop Vincenþiu; Protopopiatul Ialomiþa de
la întemeiere pânã la începutul secolului XX;

Protopopiatul Ialomiþa în perioada
interbelicã; Constituirea
Protopopiatului Slobozia; Protopopiatul
Slobozia în perioada postbelicã pânã
în anul 1993; Protopopiatul Slobozia în
cadrul Episcopiei Sloboziei ºi
Cãlãraºilor, dupã anul 1993; Parohiile
din Protopopiatul Slobozia (cu
subcapitolele: parohii urbane ºi parohii
rurale) ºi Mãnãstiri din Protopopiatul
Slobozia.

În Cuvântul înainte al Preasfinþiei
Sale se aratã cã aceastã apariþie editorialã
încununeazã suita de manifestãri
închinate celor 20 de ani de slujire
arhiereascã în Episcopia Sloboziei ºi
Cãlãraºilor. „Binecuvântãm apariþia
acestei pagini de istorie, de rememorare
a trecutului nostru, de viaþã creºtinã,
glorios, dar ºi de continuitate ºi
jertfelnicie a celor care pun mai presus
de orice credinþa  lor ºi dragostea pentru
Dumnezeu”.

Celor 70 de parohii, 2 filii, 7 capele ºi 4 mãnãstiri din cadrul
Protopopiatului Slobozia le sunt alocate scurte prezentãri care
cuprind: istoric, descrierea elementelor constructive, numele
slujitorilor, precum ºi fotografii exterioare, detalii de picturã,
elemente de patrimoniu din dotare, reproduceri ale pisaniei ºi
fotografiile actualilor preoþi slujitori. Se alocã, de asemenea, un
spaþiu descrierii pe scurt a Coralei „Sfântul Mare Mucenic Mina”
a Protopopiatului Slobozia.

Colectivul redacþional este alcãtuit din: redactor ºef: Preot
Manuel Rusu, redactor: Protopop Dumitru Drãghici, fotografi:
Laurenþiu Tãtulescu ºi Arhid. Nicuºor Silviu Dascãlu.

Felicitãri domnului ªtefan Grigorescu ºi tuturor celor care au
contribuit la realizarea acestei superbe monografii-album care
este nu doar o carte, nu doar un document istoric, ci o adevãratã
bijuterie editorialã! Mulþumiri Preacucernicului Pãrinte Protopop
Dumitru Drãghici, din mâinile cãruia am primit aceastã
nestematã!

Slobozia, 03 mai 2014

Protopopiatul Slobozia – Monografie-Album

Monumentul familiei Grigorescu
din cimitirul din Bolintin
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Unul dintre intelectualii
autentici ai Bolintinului din
Vale este, fãrã nici o îndoialã,
profesorul, folcloristul,
publicistul ºi memorialistul
Ion Carbarãu (1906–1992)
care s-a format, temeinic, la
ºcoala filologicã a Facultãþii
de Litere a Universitãþii din
Bucureºti.

Discipol al istoricului
literar Nicolae Cartojan
(1883–1944), tânãrul ºi
pasionatul cercetãtor al

folclorului naþional propune o lucrare de doctorat, sugestiv
intitulatã, Fizionomia lui Pãcalã în literatura popularã
româneascã, pentru care adunã, citeºte, reciteºte ºi
reinterpreteazã tot materialul existent în crestomaþii, colecþii
publice ºi particulare.

În aceastã ordine de idei ºi, mai ales, la insistenþele
lui Nicolae Cartojan, profesorul Ion Carbarãu se
adreseazã lui Petre Dulfu (1856–1953), trimiþându-
i un amplu ºi modern chestionar privitor la cele
mai însemnate cãrþi ale sale, solicitându-i ºtiri ºi
informaþii, româneºti ºi strãine, care l-au influenþat
în elaborarea lor.

E uimitor, astãzi, cum un senior al scrisului de
altãdatã, fãrã sã ezite, îi rãspunde punctual tânãrului,
foarte tânãrului dascãl Ion Carbarãu, explicându-i
ºi clarificându-i unele aspecte privind circulaþia
europeanã a unora dintre motivele specifice
literaturii populare.

Impresioneazã, în urma publicãrii acestor
documente de istorie literarã, lectura bogatã,
integralã ºi atentã a tuturor crestomaþiilor de folclor
existente, pânã la acea datã, în cultura românã.

E de tot interesul faptul cã profesorul Ion
Carbarãu uziteazã, cu o anume familiaritate ºi
lejeritate, celebra carte a lui Henry Carnoy,
Traditions populaires de l’Asie, 1883, care nu era
la îndemâna oricui atunci, ca ºi acum, de altfel.

O investigaþie profundã în biblioteca ºi arhiva istoricului literar
Nicolae Cartojan ar modifica, sensibil, mãrturiile despre
începuturile literare ale lui Ion Carbarãu, care a fost un excelent
cercetãtor al istoriei locale sub multiplele-i aspecte.

Bolintinul din Vale, 26 ianuarie 1934
[Judeþul] Ilfov

Domnule profesor,

În primul rând, vã rog, sã mã [i]ertaþi cã ºi de data aceasta
voi cãuta sã vã neliniºtesc cu unele chestiuni relativ[e] la
operele d[umnea]v[oastrã].

Dar eu sunt ºi nepoliticos faþã de d[umnea]v[oastrã],
fiindcã nu m-am achitat de o promisiune pe care o fãcusem,
aceea de a vã restitui copii dupã manuscriptele pe care mi
le-aþi trimis la cele douã scrisori ale mele.

Vã asigur cã le am ºi cã în luna februarie, a[nul] c[urent],
când vin în Bucureºti o sã vã vizitez ºi cu aceastã ocazie o sã
vã aduc aceste copii.

Motivul principal care m-a fãcut sã nu vã rãspund ºi sã
nu mã mai ocup de lucrurile acestea a fost faptul cã anul
trecut am fãcut stagiul militar la ªcoala Militarã, ofiþeri de
rezervã, Bacãu, ºi nu am avut timpul disponibil de a vã
scrie.

Astãzi când nu am nici o ocupaþie, mã ocup în continuare
de problemele care s-au pus ºi se mai pun în legãturã cu
povestea originii basmelor: cum s-au nãscut, cãrei mentalitãþi
omeneºti se pot atribui basmele în istoria evoluþiei ºi
civilizaþiei omeneºti.

În luna februarie, a[nul] c[urent], o sã vã înaintez pentru
a consulta ºi lucrarea mea, Fizionomia lui Pãcalã în literatura
popularã româneascã1.

Iar în ceea ce priveºte lucrarea asupra lui Gruia lui Novac,
vã pot comunica faptul cã îmi adun materialul din ceea ce
mi-aþi procurat d[umnea]v[oastrã] ca izvor informativ ºi
din ce mai gãsesc în Biblioteca Academiei Române.

De data aceasta, vã rog sã binevoiþi a-mi înlesni, pe cât vã
vor ajuta puterile d[umnea]v[oastrã], informaþiile
referitoare la izvoarele pe care le-aþi folosit în alcãtuirea
operelor: Fãt-Frumos, Zâna Florilor, Ion Sãracul ºi Legenda
Þiganilor, apoi ce-aþi mai crede de cuviinþã a mã pune în
curent, chiar relativ la unele critici ce vi s-au adus, sau la
unele imitaþii care v-au succedat ºi în ce mãsurã vi s-au
fãcut toate acestea.

Chestiunea publicãrii acestor studii ale mele rãmâne

pentru mai târziu, atunci când posibilitãþile materiale îmi
vor permite.

Povestea lui Fãt-Frumos, sub toate numele pe care acest
erou îl poartã în basme, constituie un bun comun ºi este
greu de fãcut un rezumat al tuturor aventurilor fantastice
puse pe socoteala eroului, aventuri, pe care Fãt Frumos le
sãvârºeºte întocmai, oricâte piedici i s-ar pune în cale.

În literatura atât de bogatã a basmelor noastre este
suficient sã deschidem culegerile însemnate ale lui Petre
Ispirescu sau Ion Creangã ºi ne putem convinge de acest
lucru.

Harap-Alb, Fãt-Frumos fiul [I]epei de Creangã, Dunãre
Voinicul, Ileana Sânziana, Prâslea cel voinic ºi merele de aur
de Petre Ispirescu, în toate aceste basme ºi încã multe altele,
gãsim materialul pe care-l prelucraþi în poveºtile ce le-aþi
versificat cu atâta înþelegere de bun simþ.

Din aceastã cauzã vã rog sã-mi rãspundeþi pe capitole
aºa cum mi-aþi dat informaþiuni la Pãcalã ºi Gruia lui Novac.

Cap[itolul] I – La vatra pãrinteascã, povestea are unele
asemãnãri cu Dunãre Voinicul de Ispirescu ºi Fãt-Frumos
fiul [I]epei de Creangã, aþi cunoscut ºi alte izvoare?

D[umnea]v[oastrã] cred cã aþi cãutat ca sã daþi lui Fãt-
Frumos înfãþiºarea lui Gruia lui Novac?

Cap[itolul] II – Lupta cu zmeul, este interesantã ºi o
întâlnim atât în basme, cât ºi în snoavele lui Pãcalã, este
vreo apropiere ca material informativ?

Aruncarea cu buzduganul este o scenã de întrecere ºi în
povestea Dãnilã Prepeleac de Creangã, în Prâslea cel voinic
ºi merele de aur de Ispirescu, în Dunãre Voinicul sau Fãt-
Frumos fiul [I]epei.

Fondul este în multe pãrþi apropiat. Important aci gãsim
episodul în care eroul se foloseºte de apã vie ca ºi Alexandru
Macedon care îºi ia apã vie din insula Gimnosopiºtilor, în
luptele lui cu Por împãrat, motivul acesta îl gãsim în Povestea
lui Harap Alb de Creangã sau Dunãre Voinicul de Ispirescu.

Mã intereseazã motivul acela în care Fãt-Frumos scapã
pe cei trei fraþi ai Floricãi de la zmeu, fãcându-l pe acesta sã
le dea viaþa întrucât zmeul îi omorâse.

Cap[itolul] III – Balaurul, este necunoscut, fiindcã
motivul acesta constituie un element de încercare pentru
toþi eroii basmelor din toate literaturile populare. Citez aci
numai un singur caz elocvent.

Într-o culegere de poveºti a lui Henry Carnoy, Traditions
populaires de l’Asie2, Minerve, 1883, pag[inile] 75–90, este
basmul, Cele trei haine minunate, întreg fondul este acelaº[i]
din basmele noastre ºi are asemãnare frapantã cu toate
scenele care se petrec în acest capitol.

Astfel eroul scapã fata împãratului de la moarte fiindcã
omoarã balaurul ce stãpânea fântâna cu apã dulce, precum
ºi faptul cã este omorât de un faraon.

Motivul acesta a fost înscris ºi în Basmele lui Petre
Ispirescu, StatuPalmã, Barbã-Cot este rivalul lui Fãt-Frumos,
acesta îl rãpune, aºa se noteazã în Dunãre Voinicul ºi în Fãt-
Frumos fiul [I]epei de Ion Creangã, în Prâslea cel voinic ºi
merele de aur gãsim acelaº[i] motiv, lupta cu zmeul pe
tãrâmul celãlalt.

Capitolul IX – Mama lui Fãt-Frumos, motivul îl gãsim în
Ion Creangã, FãtFrumos fiul [I]epei, unde eroul ºi cu fraþii
sãi, Sfarmã-Piatrã, StatuPalmã, se luptã cu Barbã-Cot, ºi
aci este vorba cã toþi eroii sunt omorâþi în lupta cu armata
lui Barbã-Cot, este vorba aci de nãframa cu care mama lui
Fãt-Frumos [i]apa îl învie, când aflã cã e mort dupã cele
trei pete de sânge care apar pe nãframa ce o avea de la fiul
ei, deci este f[oarte] mare apropiere între un fond ºi altul ºi
a sufletului pentru a-l învia, apoi viaþa ºi lui Sfarmã-Piatrã

ºi Strâmbã-Lemne, murind ea în loc.
Capitolul X – Povestea ce se înfãþiºeazã în acest capitol este

foarte importantã, motivul este f[oarte] vast, îl putem urmãri
ºi în lumea basmelor antice, la noi ca ºi aiurea.

Amintim Henry Carnoy, Traditions populaires de l’Asie,
Minerve, 1883, basmul amintit mai sus este identic.

Fãt-Frumos fiul [I]epei  a lui Creangã, Prâslea cel voinic ºi
merele de aur, este motivul identic. În Don Quijote gãsim cã
eroul se bagã într-o gaurã pentru a merge în lumea cealaltã.

Aci mã intereseazã faptul cã poate aþi cunoscut mai multe
basme pe care le-aþi combinat formând un tot pentru a
impresiona mai mult.

De ex[emplu] gãsim notat aci „porcul cel de lapte la
muntele Rãzleþ” aþi cunoscut vreo poveste în acest sens.
Porcul pe care-l întâlneºte Fãt-Frumos ºi care vorbeºte, el
fiind stãpânul locului, lupta eroului cu porcul.

Motivul, în care amândoi rivalii cer apã, seu sau lapte de
la un vultur, îl gãsim în multe poveºti, notorii, Prâslea cel

voinic ºi merele de aur, basmul lui
Carnoy, Fãt-Frumos fiul [I]epei.

Aþi cunoscut vreo poveste în care
Statu-Palmã, Barbã-Cot sã fie întãrit
prin puterile lui din prepeliþa care se
aflã în cutia de aur de la porcul
mistreþ?

Vedem, apoi, cum Fãt-Frumos
aduce pe cele trei fete ºi le dã fraþilor
sãi de cruce, iar aceºtia nerecunoscãtori
nu vor sã-l scoatã în lumea aceasta, ci
rãmâne tot în iad.

D[umnea]v[oastrã] îmi veþi arãta pe
cât e posibil care au fost elementele de
bazã ce le-aþi folosit atât aci, cât ºi în
întreaga lucrare.

Capitolul XI – În capitolul Vulturul
scenele care se petrec sunt interesante,
în povestea Prâslea cel voinic ºi merele
de aur aflãm acelaº[i] motiv identic.

Ceea ce mã surprinde este
asemãnarea frapantã cu povestea Cele
trei haine minunate a lui Henry Carnoy

în toate punctele de vedere.
Capitolul XII, Rãsplata dumnezeiascã, mai cu seamã scena

cu întâlnirea lui Fãt-Frumos cu fiul sãu, este cred o
întorsãturã aparte, care vã atribuie paternitatea, iar faptul
cã Fãt-Frumos îi iartã pe Strâmbã-Lemne ºi SfarmãPiatrã
este comun în toate poveºtile.

Dupã cum vedeþi d[omnu]le profesor, eu vã oblig la o
muncã destul de grea fiindcã o bunã parte din notele pe
care le-aþi utilizat poate le-aþi înstrãinat sau nu le-aþi dat
atunci importanþa unor documente de o însemnãtate
oarecare, eu v-am dat unele sugestii referitoare la fiecare
capitol.

Acuma urmeazã sã am confirmarea rãspunsului
d[umnea]v[oastrã] ºi totodatã v-aº ruga, în linii largi de tot,
sã amintiþi ºi de izvoarele celorlalte opere pe care le-aþi
publicat.

Zâna Florilor, conþine pasagii însemnate sau este, în tot
cazul, o paralelã cu Harap-Alb. Spânul de aci are o apropiere
cu Balaban din Zâna Florilor.

Referitor la poema Legenda Þiganilor sau Ion Sãracul îmi
veþi da informaþiile pe care le veþi crede necesare, [i]ertându-
mi îndrãzneala mea.

În zilele grele prin care trecem, când este un suflu negru
de materialism ce se aruncã pe sufletele ºi idealismul multora
dintre generaþiile tinere de astãzi, îmbãtrânite fãrã vreme ºi
fãrã aº spune un cuvânt, cred cã îmi veþi da tot imboldul ºi
sprijinul moral necesar totdeauna unor tineri.

Eu nu pot decât sã vã mulþumesc anticipat de bunãvoinþã
cu care aþi ºtiut oricând sã-mi rãspundeþi la chestionarele
mele aºa de puþin politicoase.

Aceste rãspunsuri mi le veþi înainta atunci când vã voi
vizita, dupã cum am spus, în luna februarie 1934.

Termin ºi vã doresc sãnãtate.
Jean I. Carbarãu
Doctorand

Note:
Originalul acestei epistole, inedite, se aflã în biblioteca

profesorului Nicolae Scurtu din Bucureºti.

1 Manuscrisul acestei lucrãri nu a fost, încã, identificat în vreo
bibliotecã sau arhivã publicã.
2 La Biblioteca Academiei Române nu se aflã ediþia amintitã aici,
ci o alta, Henry Carnoy et Jean Nicolaides, Traditions populaires
de l’Asie, Maisonneuve et Ch. Leclerc, Paris, 1889, 2 f. + 369
pages (Les littératures populaires de toutes les nations. Tome
XXVIII) . -

Nicolae Scurtu

O epistolã necunoscutã a lui Ion Carbarãu



1010101010 PPPPPAAAAATRIMONIUTRIMONIUTRIMONIUTRIMONIUTRIMONIU

Vidin – biserica din pãmânt
Încerc sã-mi închipui ce

atmosferã era într-o
bisericã construitã sub
pãmânt, în perioada
persecutãrii creºtinilor. De
ce mã gândesc acum la aºa
ceva?! Dupã atâtea
secole...

Am fost la Vidin, într-o
asemenea bisericã aflatã în
pãmânt. Nu, nu dateazã
din acea epocã mult prea
îndepãrtatã pentru noi
astãzi. Am fost într-o
micuþã bisericã cu zidurile
aflate pe jumãtate în
pãmânt. Pentru a intra în

bisericuþã, cobori câteva trepte. Nu le-am numãrat. Nu erau multe.
Ideea de a coborî trepte pentru a intra într-o bisericã mi se pare
ceva neobiºnuit, deoarece, în vremea de azi, noi urcãm trepte
(uneori chiar multe), pentru a intra într-o bisericã.

Eram la Vidin, foarte aproape de Dunãre. Fãceam parte din
delegaþia Despãrþãmântului ASTRA din Iaºi (preºedinte prof.
Areta Moºu) care organizase Simpozionul Internaþional

„Românii din afara graniþelor þãrii” (18-21 octombrie 2013). Nu
ºtiu cum am ajuns la biserica din pãmânt, adicã aflatã în pãmânt,
pentru cã nu era trecutã în program. Familia Gheorghiev, români
din Vidin, ne-a condus, dar acum sunt convinsã cã ne-a chemat
Sfânta Cuvioasã Parascheva, ocrotitoarea micuþului lãcaº ortodox.
Icoana-i o poþi vedea la loc de cinste, spre închinãciune, între
pereþii cu valoroase picturi vechi aflate în stare avansatã de
degradare. Ce mândre vor fi fost odatã! Câtã luminã ºi frumuseþe
vor fi dãruit celor care li s-au închinat cu iubire ºi credinþã!

Plini de mucigai, pereþii emanã un miros greu cu care te
obiºnuieºti dacã stai mai mult în bisericã. E clar cã se cer urgente
lucrãri de restaurare. Acestea au început. Acoperiºul, aproape plat,
fãrã aparenþa de a adãposti o bisericã, a fost de curând reînnoit. De
asemenea pare nou ºi gardul de fier forjat care protejeazã lãcaºul
aflat în vecinãtatea unor blocuri construite, desigur, în perioada
comunistã. Câte a pãtimit sfântul lãcaº! Când a fost ridicat, s-a
construit în pãmânt, fiind în timpul ocupaþiei otomane, care în
numele islamului, nu permitea ca bisericile creºtinilor sã fie mai
înalte decât casele ºalvaragiilor, apoi, peste secole, a fost ascunsã
între blocurile comuniste. E bine (nu-i aºa?) cã nu a fost dãrâmatã,
ca multe surate din lagãrul comunist. Ce soartã! Totuºi de veacuri,
bisericuþã aflatã în pãmânt, privegheatã de Cuvioasa Maicã
Parascheva, oferã dragostea ei creºtinilor.

În interior impresioneazã iconostasul, prin atributul de bijuterie,
cu frumuseþea icoanelor. Ieºind, instinctiv priveºti spre peretele
cu tabloul votiv, al ctitorilor. Este atât de degradat, încât,
nespecialist fiind, nu reuºeºti sã te edifici asupra ctitorilor.

Surpriza pentru noi, vizitatorii din acel octombrie 2013, a fost
numele ctitorului bisericii: domnitorul român Matei Basarab
(1588-1654). Aflãm cã ºi biserica veche a Mitropoliei din Vidin
cu hramul Sfântului Pantelimon este de asemenea ctitorie a lui
Matei Basarab (a domnit între 1632-1654). ªi alte multe ctitorii
a avut acest mare voievod român în sudul Dunãrii. Adãugate la
cele, mai numeroase, ctitorite în nordul Dunãrii, se pare cã Matei
Basarab îl întrece pe Sfântul Voievod ªtefan cel Mare. Vrednicã
sã le fie pomenirea! Ferice de acele vremuri binecuvântate! Cât
de iubiþi erau voievozii de poporul binecredincios! Timpuri mai
bune ºi mai blânde.

Desigur Matei Basarab a ctitorit biserici pentru românii din
sudul Dunãrii cu acelaºi sânge cu românii de peste Dunãre. Cum
se numeau, în timpul domniei lui Matei Basarab, românii din
sudul Dunãrii? Astãzi, în Vidin, ei sunt numiþi vlahi. În Bulgaria,
minoritatea vlahilor este recunoscutã oficial, pe când minoritatea
„româneascã” ºi numele de „român” nu sunt recunoscute. De ce?

Unde eºti Voievodule Basarab, cel din neamul descãlecãtorilor
de þarã? Vino sã ne dezlegi enigma!

Luminita Cornea,

Vasile Grigorescu

Suntem datori sã
spunem de la început, cã
cercetarea în cazul familiei
Poenãrescu nu este
completã. Este un subiect
la care încã se lucreazã ºi
sperãm ca o monografie
sã-i fie dedicatã în anii
urmãtori. Totuºi, nu ne-am
putut stãvili imboldul de a
scrie despre Dimitrie ºi
Constantin Poenãrescu,
mai cu seamã dupã ce am
citit apelul patetic cãtre dl
Mihai D. Sturdza, publicat
de curând în revista
Dilema. Domnul Sturdza,
din postura sa de
proprietar, recunoscut

dupã ani de procese, al clãdirii ce adãpostea (adãposteºte) MLR,
era rugat sã cedeze respectivul imobil cãtre „cultura românã”.
Aceastã „culturã românã”, mai precis cea instituþionalizatã, a
pierdut în anii din urmã multe asemenea clãdiri pe care le ocupa
ca moºtenitoare a abuzurilor sãvârºite în regimul comunist. Opinia
publicã a subliniat mai degrabã rãutatea proprietarilor
„recuperatori” decât incapacitatea managerilor noºtri culturali de
a gãsi soluþii pentru intrarea în legalitate patrimonialã a instituþiilor
noastre.

Aflând despre cazul MLR, instituþie a Primãriei Bucureºtilor,
nu m-am putut opri sã nu mã gândesc la Constantin (Dinicã)
Poenãrescu, cel care ºi-a
cedat casa tocmai acestei
Primãrii, pentru a organiza
o ºcoalã de cartier. ªi m-
am întrebat, oare de ce nu
mutã Primãria Capitalei
una din instituþiile de
culturã vãduvite de sediu
în casa Poenãrescului, de
pe strada Antim, în loc sã
lase (contrar voinþei
testatorului) în afara
circuitului public o aºa
mândreþe de clãdire din
buricul Bucureºtilor?

Familia Poenãrescu ºi-a
avut cãminul în satul
Poenari, ce astãzi þine
administrativ de comuna
Ulmi, din judeþul Giurgiu.
Localitatea este aºezatã pe
malul stâng al Rãstoacei
(vechea denumire a
Sabarului), având vecin, pe malul drept, Bolintinul din Vale. Aºa
cum spuneam, informaþiile despre acest neam sunt destul de
sãrace, chiar ºi cele existente având nevoie de verificãri. Cum nu
credem cã este cazul sã încãrcãm mai mult articolul de faþã, dãm
o scurtã notã pregãtitã pentru volumul nostru, încã nepublicat,
Semne de hotar: „Rãmas în amintirea bolintinenilor ca Dinicã,
Dinu (Constantin) Poenãrescu fusese fãcut pitar pe 4 decembrie
1852 (Cernovodeanu, Gavrilã, Arhondologiile, p.140), în 1857
fiind înscris pe listele de alegãtori ca proprietar la Poenari ºi
Malu Spart. Probabil fiul lui Andrei Poenãrescu, stãpân în
Poenarii lui Enuþã la 1831-1833 (Filitti, Arenda, p.17), fiu, la
rândul lui, al lui Enuþã vtori vistier Poenãrescu, mort mai înainte
de 1819.”

Dimitrie ºi Constantin Poenãrescu stãpâneau moºie nu numai
la Poenari, ci ºi la Bolintinul din Vale (pe ea avea sã se ridice
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Spitalul). Aici era anunþatã proprietarã Manda Poienãrescu
Bolintineanca, dupã cum figureazã în Monitorul Oficial (172/
1879) în care este chematã sã participe la hotãrnicia unei pãrþi din
moºia Bolintinului alãturi de
„dumneaei Lina Castriº
Bolintineanca, pãrtaºe în
Bolintinu ªtirbesci de Jos; ceata
moºtenilor Borobeici ºi Portãrei,
idem; dumnealui Ioniþã Cãpriþã,
cumpãrãtor în Bolintinu
ªtirbesci” etc. Numele acestei
Manda (ºi al altor Bolintineanu)
a fost citit în urmã cu vreo optzeci
de ani pe o placã de marmurã ce
era aºezatã pe monumentul
funerar al familiei Bolintineanu
din curtea bisericii din Bolintin
Vale. Placa a dispãrut între timp
ºi toate eforturile noastre de a da
de urmã acestei importante
mãrturii istorice au fost deºarte.
La Poenari, unde se aflã
mormintele familiei Poenãrescu,
cazul este acelaºi: inscripþia a
dispãrut. Dacã cineva le-a avut în grijã, nu putem spune cã ºi-a
fãcut datoria!

Mai întâi vã vom prezenta
testamentul lui Constantin
Poenãrescu:

Subsemnatul, necunoscând
momentul în care îmi voi da
obºtescul sfârºit ºi voind sã regulez
averea mea pânã când mã bucur
de toate facultãþile mele, dispui
printr-acest Testament ca dupã
încetarea mea din viaþã toatã
averea mea mobilã ºi himobilã sã
treacã în stãpânirea prea iubitei
mele nepoate Sevastiþa Stefanopolo,
rãmâind desãvârºita asupra
acestei averi cu îndatorirea a pãzi
urmãtoarele:

I. Înmormântarea mea se va
face la moºiea Poenari, în locul
pãrinþilor mei, cu toatã ceremoniea
ºi honoarea cuvenitã neamului
nostru, obligatã fiind
moºtenitoarea mea a-mi cãuta
sufletul dupã cum prescrie sânta

noastrã religie ortodoxã precum ºi dupã trecerea celor ºapte
ani, sã facã pomenirea cu Arhiereu de patru ori în fiecare an,
odatã la Moºi, la Sfântul Arhanghel, la Sâmbata morþilor ºi la
ziua în care îmi voi da obstescul sfârºit;

II. Numita mai sus moºtenitoarea mea, va da dupã încetarea
mea din viaþã ºcoalei normale din Bucureºti galbeni patru sute
(no. 400) austrieci, asemenea va da ºi Spitalului Filantropiei de
aici, din Bucureºti, iarãºi galbeni 400 (no. 400);

III. Mariea, femeiea care se aflã servind în familia noastrã
mai mulþi de ani 35 ºi la mine trecuþi de 25 de ani, în care
interval m-a slugitu cu toatã cinstea ºi credinþa, îi las a i se da
de moºtenitoarea mea galbeni austrieci 500 (no. 500);

IV. Mai rog pe moºtenitoarea mea a da pentru mãritiºul a trei
fete sãrace dar de familii bune câte lei vechi douã mii (no. 2000)
lei vechi la fiecare;

V. Casa mea de aici, din suburbiea Biserica Albã, în care
acum locuesc eu, rog pe scumpa mea mostenitoare ca îndatã
dupa încetarea mea din viaþã sã o predea comunei Bucureºci
spre a servi de ºcoalã, numai care va purta numele de
Constantin Poenãrescu, iar de se va încerca casa comunalã a
o preschimba de la destinaþia de casã de ºcoalã, atunci se va
lua înapoi de moºtenitoarea mea sau urmaºii Domniei-Sale;

VI. Ertu dar pe toþi cei
ce mi-au greºit ºi m-au
amãrât în aceastã
vremelnica Lume ºi
asemenea cer ºi eu de la
dânºii ertare;

VII. Nu permit nimãnui
a ataca acest testament
care nu este altceva decât
curat expresiunea dorinþii
sufletului meu;

Pentru a se cunoaºce
ca acest Testament
coprinde propriea ºi
libera mea voinþã, am
rugat pe onor Tribunal
Ilfov, secsiea III, a-i face
legalizarea dupã lege.

1874 Iulie 5,
Bucureºci.Constantin

Poenãrescu
(Arhivele Statului Bucureºti, Fond Ministerul Culturii

Naþionale, dosar..., p. 6,7)
Cu precizarea cã toate cele prevãzute în cele douã testamente

au fost realizate întocmai, unele întãrite chiar prin decrete regale,
vã prezentãm ºi pe cel al lui Dimitrie Poenãrescu:

Subsemnatul Dimitrie Poenãrescu, proprietarul moºiei
Poenari, plasa Sabaru, jud. Ilfov, fiind în întregimea minþilor
mele ºi nesilit de nimeni, vãzând cã sunt bolnav ºi ºtiind cã toþi
suntem muritori, am voit ca sã regulez ceia ce are sã se facã în
caz cã (Doamne fereºte!) aº înceta din viaþã, deoarece tot ce
dispun prin acest act nu-ºi poate avea nici o tãrie pe timpul cât
eu voi fi în viaþã.

Voinþa mea este urmãtoarea.
Fiindcã aceia care mi-au dovedit cã mã iubesc ºi þin mai mult

la mine sunt D-na Elisabeta Ionescu, cu care am trãit mai mulþi
ani ºi care m-a îngrijit ca o adevãratã soþie, precum ºi fiica sa
Maria Daniel Angelescu, dispun ca dânsele, în urma morþei
mele sã fie legatare ºi moºtenitoare universale pe toatã averea
mea mobilã ºi imobilã, cu ce se va gãsi în momentul morþei
mele, cu urmãtoarele sarcini:

I. Sã se trimitã în strãinãtate doi tineri absolvenþi ai ºcoalei
de agriculturã din Bucureºci, spre aº complecta studiile în
ramura agriculturei, dândul-li-se la fiecare câte lei trei mii ºase
sute pe fiecare an, acesta în interval de doi ani;

II. Sã se facã în Comuna Poenari, pe moºia mea, o ºcoalã de
bãeþi ºi fete, pentru a cãrei construcþie sã se cheltuiascã pânã la
cincisprezece mii lei, intrând în aceastã sumã ºi mobilierul
necesar. Aceastã ºcoalã va purta numele de Dimitrie
Poenãrescu; în aceastã ºcoalã se va pune ºi bustu meu de
marmorã;

III. Sã se facã tot pe moºia mea Poenari un spital rural,
pentru care sã se cheltuiascã cel puþin lei cinsprezece mii, intrând
în aceastã sumã ºi mobilierul necesar.

Pentru întreþinerea în bunã stare a acestui spital, sã se dea o
rentã perpetuã de lei douã mii pe fiecare an; spitalul va purta
tot asemenea numele meu, punându-se ºi aci bustul meu de
marmorã;

IV. Sã se repare cât se poate mai bine biserica aflatã pe moºia

(continuare în pag. 11)

Monumentul familiei Bolintineanu

ªcoala Poenarescu din Bucureºti
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mea Poienari, punându-se în bisericã chipul meu;

V. Sã se facã pe moºia Poenari un local pentru Primãrie, cheltuindu-se aproximativ lei patru
mii;

VI. Las ca fini[i] mele, Aniºoara Eustaþiu Marculescu sã se dea lei zece mii, cu condiþie ca cu
aceastã sumã sã se cumpere efecte, care sã se depunã la Cassa de depunere ºi venitu sã se
capitalizeze, putându-i-se libera cu
ocasiunea mãritagiului sãu, sau la
majoritate în caz cã nu s-ar mãrita înainte.
Bine înþeles cã la cas când, Doamne fereºte,
când fina mea ar înceta din viaþã mai înainte
de a intra în posesiunea banilor, aunci aceºti
bani vor trece la moºtenitori[i] sãi legali;

VII. Voesc ca finului Daniel Angelescu sã
i se dea lei cincisprezece mii;

VIII. Dispun ca copilei Marioara
Ionescu, pe care am crescut-o eu, sa i se
dea lei zece mii, cu care de asemenea sã se
cumpere efecte, ce se vor depune la Cassa
de depuneri, putând a i se libera cu
ocasiunea mãritiºului, sau la majoritate în
cas când nu s-ar mãrita înainte;

IX. Voesc ca sã se dea finului meu
Alexandru Stegãrescu lei una mie, iar lui
Fãnicã Coman, Gheorghe Andrei,
Gheorghe Postelnicu ºi Dumitru Iordache
la fiecare câte lei cinci sute;

X. Sã se plãteascã o poliþã semnatã de
mine în valoare aproximativã de cinci mii
lei, care s-a dat în favoarea lui Dumitru
Belu, fostul meu îngrijitor;

XI. Voesc ca dcã voi avea nenorocirea sã
încetez din viaþã, atunci sã mã înmormânteze
la moºia mea Poienari, fãcându-mi-se
pompa cuvenitã, conform posiþiunei ºi averei mele, adicã un Arhiereu sau Episcop ºi cel puþin
douãzeci preoþi. Mi se vor face toate soroacele cuvenite, conform religiunei noastre creºtine, cu
toatã pompa cuvenitã pânã la ºeapte ani; la mormântul meu se va face un monument cât se poate
de frumos ºi un grilaju de fier, aceste în casul în care nu ar fi fost posibil sã fiu înmormântat lângã
rãposatu meu tatã, în bisericã;

XII. Pentru memoria mea se va împãrti la oameni sãraci din Comuna Poenari lei trei mii. Tot
de o datã voesc ca cãsuþa cu locul ei în care astãzi ºade preotul bisericei Poienari, servind pentru
preoþi, preotului actual al bisericei ºi se va da lei trei sute spre a mã pomeni cât va trãi.

Pentru aducerea la îndeplinire acestui testament în toate dispoziþiunile mele, în urma încetãrei
mele din viaþã, deoarece pânã atunci nu-ºi are încã o tãrie, numesc ca esecutori testamentari pe
d-lor Eustaþiu Marculescu ºi ªtefan Cornea advocat, care mi-au dovedit tot d-auna cã mã iubesc
ºi cã þin la mine. Pentru osteneala ce d-lor vor depune cu aceastã ocasiune de executare a
testamentului întocmai dupã voinþa mea, dispun tot de o datã pentru tot d-auna sã primeascã
fiecare câte lei cinci mii. Toate cele de mai sus fiind libera mea voinþã se vor aduce la îndeplinire
de cãtre d-lor executori testamentari în urma încetãrei mele din viaþã.

Acest testament este ultima mea voinþã, redactat de mine, scris de d-nu G. Burneanu ºi fiindcã
nu pot eºi din casã spre a merge la Tribunal, am rugat pe Domnul Preºedinte al on[or] Tribunal,
secþia de Notariat Ilfov, a delega un d-nu Judecãtor ca sã pecetluiascã declaraþiunile la acest
testament, cu care ocasiune am declarat cã nu pot semna din causa slãbiciunei boalei.

Sã fie bine înþeles, ca toate aceste nu vor avea nici o putere decât în urma încetãrei mele din
viaþã.

Fãcutã astãzi, [loc gol] septembrie 1886, în Bucureºti, la reºedinþa mea din Calea Plevnei, no.
113, unde mã gãsesc bolnav. Acest testament neputându-l semna din causa slãbiciunei boalei, am
rugat pe d-nu G. Burneanu, scriitoru acestui testament, de m-a semnat.

Semnat: Dimitrie Poinãrescu.
Martor ºi scriitorul actului,
Semnat: G. Burneanu, p[rofesiune] liberã, Strada Casãrmei, no. 54;
Semnat: St. Cornea, avocat, strada Popa Tatu, no. 77;
Tribunalul Ilfov, sexia Notariat;
Astãzi 23 septembrie 1886, Noi G.A. Costescu, Jude pe lângã Trib. Ilfov, sexia de Notariat, prin

resoluþiunea pusã pe petiþia înreg. la no. 14086/86, primitã din partea d-lui Dimitrie Poinãrescu,
care din causã de boalã, constatatã prin certificatul Dr. Felix, autentificat de Judele Ocolului III
din Bucureºti la 1886, septemrie 19, nu s-a putut presenta la Tribunal, transportându-ne
dimpreunã cu d-l H. Cernãtescu, adjutor de grefã al acestui Tribunal la reºedinþa d-lui Dimitrie
Poinãrescu din Bucureºti, Calea Plevnei no. 113, spre a se lua declaraþiunele salle asupra
testamentului ce s-a depus spre autentificare, în doua esemplare, dintre care numai unu din
esemplare iscãlit numele Dimitrie Poinãrescu de d-nu G. Burneanu, ca scriitor al testamentului ºi
ca martor, precum ºi de domnul St. Cornea în calitate de martor, am gãsit la zisa reºedinþã pe d-
nu Dimitrie Poinãrescu, rentier, în adevãr bolnav, însã în deplinãtatea minþei ºi memoriei sale ºi
pentru cã d-nu Dimitrie Poinãrescu nu ne este personal cunoscut, ne-a presentat ca martori în
constatarea indentitãþei sale pe d-nu G. Burneanu, de profesiune liberã, domiciliat în strada
Casãrmei no. 54 ºi pe ªtefan Cornea, de profesie advocat, domiciliat strada Popa Tatu no. 77, ce
se aflã de faþã, ambi[i] martori personal cunoscuþi nouã ºi care ne-au declarat cã d-l Dimitrie
Poinãrescu este în adevãr persoana ce voieºte sa facã presentul testament.

Dupã care, în presenþa d-lui adjutor de grefã H. Cernãtescu ºi a martorilor sus numiþi, citind
acest testament din cuvânt în cuvânt în auzul ºi în faþa testatorului, la întrebãrile puse de noi, ne-
a declarat cã testamentul acesta ce i s-a cetit este al sãu, dictat de domnia sa d-lui G. Burleanu,
care a servit de scriitor, cã este fãcut din libera sa voinþã.

(Arhivele Statului Bucureºti, Fond....)
Din rândurile de faþã am dorit sã reiasã mãrinimia unor oameni pentru semenii lor. Sã ºtiþi cã au

fost multe, foarte multe asemenea gesturi ºi despre unele (Bolintineanu, Cioflec, Rãdulescu) am
mai vorbit în revista noastrã. Tragicã este lipsa de respect pe care o arãtãm pentru ce au lãsat.
Patrimoniul este o vorbã în vânt, definit dupã cum sunã interesul unuia sau altuia. În localitãþile
mici, ascunse, e rãu. ªi a vorbi înseamnã a-þi face duºmani printre rude, vecini, prieteni. Patrimoniul
este o stare de spirit – are valoarea pe care vrem sã i-o respectãm. Restu-i „vânare de vânt”, cãci
totu-i trecãtor; omul, ºi el, de bunã seamã.

(La documentarea acestui material au participat ªtefan Crudu ºi Gabriel Stegãrescu)

Monumentul familiei Poenarescu din
cimitirul Poenari

Comuna Gãiseni se gãseºte actualmente în nord-vestul judeþului Giurgiu, fiind formatã din
patru sate: Gãiseni, Cãscioarele, Cãrpeniºu ºi Podul lui Popa Nae. Comuna este tãiatã în douã
pãrþi, pe direcþia nord-sud de râul Argeº, satul Cãscioarele aflându-se la vest. În trecut, din punct
de vedere administrativ, existau douã comune, aflate în judeþe diferite: Cãscioarele în judeþul
Vlaºca, ce cuprindea satele Cãscioarele, Golãºei, Podul lui Popa Nae, Poiana lui Stângã ºi Suseni
ºi comuna Gãiseni, în judeþul Dâmboviþa, cu satele Gãiseni ºi Cãrpeniºu. Din punct de vedere
geografic, ea este aºezatã în zonã de luncã ºi în apropierea celei mai mari pãduri de lângã
Bucureºti, masivul Cãscioarele-Malu Spart, de aproximativ 5000 de hectare, rest al pãdurii
Vlãsiei.

O monografie ºtiinþificã despre Cãscioarele nu existã pânã acum, totuºi, localitatea ºi, mai ales
principalul monument feudal de aici, fosta mãnãstire cu acest nume, a stârnit interesul unor mari
istorici. Astfel, în 1908, Nicolae Iorga a publicat inscripþiile de pe pietrele de mormânt din
bisericã în volumul al doilea al lucrãrii Inscripþii din bisericile României. În 1940, preotul Marin
I. Dumitrescu publicã o monografie a mãnãstirii, care însã pãcãtuieºte prin lipsa informaþiei
ºtiinþifice, ea bazându-se, mai ales, pe legende ºi mai puþin pe adevãrul istoric.

Despre istoricul învãþãmântului din Cãscioarele nu se scrisese mai nimic pânã la monografia
din 1987 a subsemnatului. Apãruserã, doar sporadic, în lucrãri generale privind istoricul
învãþãmântului la sate, informaþii asupra legislaþiei, stãrii ºcolilor sãteºti în diverse perioade.
Astfel, în lucrarea lui V.A. Urechea, ªcolile sãteºti din România apar datele principale privind
etapele de înfiinþare ale învãþãmântului sãtesc, iar informaþii preþioase despre spiritul reformelor
de la 1838-1839 se gãsesc în lucrarea lui N. Iorga, Istoria învãþãmântului românesc. Primele
informaþii directe despre ºcoala din Cãscioarele existã doar în lucrarea lui Ioan Boldescu,
Memoriu sau notiþe istorice despre ºcoalele din oraºul Giurgiu ºi judeþul Vlaºca, tipãritã la
Giurgiu în 1885. Acolo apar date despre ºcoala condusã de Daniil Cordescu, ce se gãsea la
Cãscioarele ºi care putea fi comparatã cu cele din capitala judeþului.

Cercetarea fãcutã de mine asupra modului cum a apãrut învãþãmântul la Cãscioarele a folosit,
în principal, materiale de arhivã existente în Arhivele Statului, atât în cele Centrale cât ºi în cele
din judeþul Giurgiu. Am gãsit astfel o serie de documente preþioase cu referiri directe sau
indirecte la ºcoala din Cãscioarele în perioada 1837-1844, în fondul Ministerului Cultelor ºi
Instrucþiunii cât ºi în Fondul Prefecturii (Ocârmuirii) judeþului Vlaºca. Ele oferã informaþii
asupra dascãlului, numãrului de elevi, locul clãdirii, starea sa, dotarea ºcolii etc. O sursã cercetatã
de mine, datoritã statisticilor deþinute, a fost Almanahul Statului pe anii 1836-1844. Pentru
perioada de dupã 1860, pânã la primul rãzboi mondial, am folosit Arhiva Ministerului Instrucþiunii,
unde am gãsit un dosar întreg asupra ºcolii din Cãscioarele, ziarele locale cum era Buletinul
judeþului Vlaºca sau Foaia Asociaþiei Învãþãtorilor vlãsceni, ce m-au întrodus în spiritul
preocupãrilor dascãlilor epocii. Nepreþuite pentru mine au fost ºi lucrãrile pedagogice scrise de
Daniil R. Cordescu, dascãl de înaltã þinutã, lucrãri publicate între anii 1872-1890.

Învãþãmântul la sate în Þara Româneascã dateazã, cu mici excepþii din secolul al XIX-lea.
Dacã la oraºe, înfiinþarea de ºcoli, unele chiar superioare, are o tradiþie mai veche, la sate
autoritãþile n-au gãsit de cuviinþã sã sprijine înfiinþarea lor decât atunci când s-au vãzut în faþa
unui fapt împlinit. Desigur cã este vorba aici de ºcolile de stat deoarece, sporadic, în unele locuri
apar ºcoli particulare încã din secolul XVIII, pe lângã mãnãstiri, sau organizate din iniþiativa
unui om cu stare. Aºa sunt ºcolile de la Tãrtãºeºti (IF), Peretu (TR), Suþa (DB). Existã puþine ºtiri
despre ºcolile sãteºti pânã în 1833. Atunci, pe baza Regulamentului Organic, principala
reglementare juridicã a timpului, care în capitolul VII, secþia 4, art. 364 arãta destul de clar cã
„învãþãtura publicã trebuie asemenea a fi obiectul îngrijirii ºi privegherii stãpânirii”, în 1833 se
dã legea ºcolarã prin care se dezvoltã principiile generale de organizare modernã a instrucþiei
ºcolare. Într-o primã etapã urmau sã se înfiinþeze „ºcolile naþionale”, în fiecare capitalã de judeþ,
în fapt niºte ºcoli normale, ce funcþionau pe cheltuiala statului. Legea mai prevedea ºi un plan de
învãþãmânt prin care, „învãþãturile s-au împãrþit în învãþãturi începãtoare, pregãtitoare ºi
îndeplinãtoare. Învãþãturile începãtoare se compun de patru clase în care se învaþã prin metodul
lancasterian, citirea, scrierea, catihistu, elemente de gramaticã româneascã, de geografie, de
aritmeticã practicã ºi de cântarea bisericeascã”.

Trecerea la punerea în aplicare a acestei legi a dat naºtere la o serie de probleme practice greu
de rezolvat. Lipsea totul. Nu existau dascãli, localuri, mobilier, manuale etc. ªi mai ales lipsea
dorinþa sincerã a multor oameni cu stare sau cu funcþii de a o pune în aplicare. Bineînþeles s-a
trecut la o serie de soluþii temporare. În 1834 se dã legea de organizare a seminariilor teologice,
ce îi considerã pe viitorii preoþi „dascãli ai norodului”. Aceºtia primeau pãmânt de la proprietar
cât þãranii fruntaºi, beneficiau de scutire de clacã, de dijmã, primeau 3 kile de bucate pe an de la
stat, iar în slujbã erau ajutaþi de un cântãreþ ºi un paracliser. Cântãreþul primea de la fiecare
enoriaº doi lei pe an, fiind dator sã înveþe copiii satului carte ºi cântãri. Dar problema nu era încã
nici pe departe rezolvatã. Cu adresa din 4 august 1838, Eforia ªcoalelor anunþa Departamentul
Treburilor din Lãuntru cã cei mai mulþi þârcovnici nu vor sã se facã învãþãtori. În ce priveºte
localurile de ºcoalã, în acelaºi an, 1838, Eforia trimite planuri model de construire a ºcolilor.
Ulterior, în Legea din 21 februarie 1847, la art. 2 se preciza cã, „se vor înfiinþa ºcoli la toate
satele care vor avea un numãr de familii de la 50 în sus. Se pot þine de aceste ºcoli ºi în satele al
cãror numãr de familii va fi mai mic de 50, când vreun asemenea sat nefiind depãrtat de altul
decât cel mult cu vreo mie de stânjeni”. În satele aflate pe moºiile mãnãstireºti, cum era cazul
satului Cãscioarele, se cerea de cãtre Eforia ªcoalelor, la 14 februarie 1838, prin o adresã cãtre
Marea Logofeþie a Treburilor Bisericeºti, sã construiascã ºcolile în înþelegere cu ocârmuirile
locale. Dar cum toate moºiile mãnãstireºti erau la acea vreme arendate, arendaºii nu rãspundeau
întotdeauna solicitãrilor. De aceea, construirea ºcolilor a revenit în primul rând þãranilor. Tot din
rândul acestora vor fi recrutaþi ºi candidaþii de învãþãtori. Eforia cerea ca aceºtia sã fie apãraþi de
dãri, iar proprietarii de moºii sã-i scuteascã „mãcar numai de clacã, dacã nu ºi de dijmã. Pe lângã
aceasta, Eforia adaugã rugãciune Cinstitului Departament ca sã binevoiascã a da porunci de a
supune la plata leului hotãrât pentru învãþãtorul satului toþi ºezãtorii într-acelui sat fãrã deosebire,
precum preoþii, diaconii, vãtãºeii, dorobanþii, mazilii, boierii de neam, cãci de va rãmâne plata
numai pe familiile de birnici, ajutorul ce se cere pentru învãþãtori va fi peste puþin ºi, prin
urmare, nu se vor putea þine la acele ºcoli oameni mai aleºi, dintre sãteni”. Candidaþii trebuiau sã
se prezinte la ºcoala normalã a judeþului în perioada dintre 26 aprilie ºi 1 august ºi între 15 august
ºi 26 octombrie, timp de 3-4 ani. Drept candidat era acceptat dacã avea un minim de cunoºtiinþe
– scris, citit – urmând ca celelalte necesare atestãrii sã le deprindã în ºcoala normalã. Pentru a fi
atestat  trebuia „sã ºtie a citi slobod, a scrie frumos, a ºti pe dinafarã ºi cu înþelegere catihistul legii
creºtineºti, a cunoaºte cântãrile bisericeºti, a ºti aritmetica în toatã întinderea câtã se cere pentru
trebuinþele cele din toate zilele, a avea cunoºtiinþã de orânduielile ce se aflã descrise în cartea ce
li se dã la mânã pentru cãutarea vitelor la boalã precum ºi de oarecare alte asemenea învãþãturi
folositoare locuitorului þãran care sunt toate descrise în cãrticelele tipãrite într-adins pentru
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asemenea învãþãturi”. În ºcolile din sate cursurile urmau sã aibã
loc între 27 octombrie ºi 26 aprilie. Dupã aceastã datã copiii
intrau în vacanþã, iar candidatul pleca la ºcoala normalã.

Dezvoltarea învãþãmântului la sate în judeþul Vlaºca a urmat, în
general, aceeaºi cale ca ºi în restul þãrii. Vechi judeþ al Þãrii
Româneºti, Vlaºca avea o capitalã relativ nouã, din 1831, Giurgiu.
Pânã atunci, deoarece Giurgiu fusese raia turceascã, capitala fusese
Gãeºti. Aici, la Giurgiu, fusese clãditã cu cheltuiala oraºului, încã
din 1832 o ºcoalã publicã al cãrui profesor era în 1836 Dimitrie
Serghiad. Acesta, fiind confruntat cu grave probleme materiale
(era tatã a 14 copii), cere Eforiei o gratificaþie de 1500 de lei, care
i se aprobã de abia la 21 octombrie 1837. El, încã de la 1
septembrie, se mutase însã la Craiova. În locul lui va fi numit
Scarlat Turnavitu, caracterizat extrem de pozitiv deoarece „a urmat
toate învãþãturile de umanioare ale Colegiului din Bucureºti ºi s-
a deprins în profesia de învãþãtor prin predarea la lecþii cu cari au
fost însãrcinat la deosebite instituturi”. Va funcþiona ca profesor
în Giurgiu pânã în 1843, remarcându-se prin calitãþi de bun
organizator ºi de ctitor al ºcolilor sãteºti. Primii doi ani au fost
foarte grei. De abia în anul ºcolar 1839-1840 se adunã la Giurgiu
mai mult de jumãtate din candidaþii de învãþãtori. Un motiv
principal era situaþia precarã în care se gãsea clãdirea ºcolii din
Giurgiu, mai ales dupã cutremurul din 11 ianuarie 1838. O adresã
cãtre Eforia ªcoalelor, semnatã de profesor, arãta urmãtoarele:
„Fac cunoscut Cinstitei Eforii cã cutremurul de la 11 ianuarie
între alte stricãciuni ce a fãcut ºcoalei, mai însemnat este cã a
dãrâmat o parte a sobei sãlii de predare, care mã împiedicã la
predarea lecþiilor.” Un motiv ºi mai important era absenteismul
candidaþilor. Recrutaþi iniþial din rândul cântãreþilor bisericeºti
sau a preoþilor, care nu arãtau o mare atracþie pentru meseria de
dascãl, locurile în clase rãmâneau neocupate. De abia în urmãtorul
an ºcolar se permite recrutarea ºi din rândul þãranilor. Hotãrârea a
stârnit entuziasmul profesorului Turnavitu, care scria la 29 mai
1838 Eforiei: „Aºezãmântul acesta, ce fãgãduieºte obºtii un folos
nepreþuit a fãcut în sufletul meu atâta întipãrire de bucurie încât
nu numai cã am fãcut trei poftiri formale Cinstitei Ocârmuiri dar
încã cu multã nerãbdare am aºteptat ºi aºtept trimiterea acelor
tineri de prin sate.” Cursurile începute în august au avut peste o
sutã de candidaþi. Numãrul era însã insuficient existând peste
douã sute de sate. În acest an, profesorul îºi creeazã o reþea de
revizori ºi subrevizori pentru cele patru plãºi ale judeþului din
acea vreme. Voia sã cunoascã în amãnunt situaþia realã de pe
teren, mai ales cã era mereu solicitat de cãtre mai marii judeþului
sã prezinte diverse informaþii despre ºcoli. Existã astfel o
corespondenþã susþinutã între profesor ºi Ocârmuirea judeþului
sau Subocârmuirile plãºilor. În adresele sale profesorul  aratã
greutãþile în care se zbãteau candidaþii. Astfel, în mai 1839 el scrie
Ocârmuirii cã: „În mai multe rânduri v-am fãcut cunoscut cã acei
doi lei nu li s-au plãtit candidaþilor de cãtre sãteni, asemenea acele
douã kile de bucate. Domnii subocârmuitori zic sã le dea la alþi
þârcovnici pe dinafara lor ºi nu la cei aflaþi în ºcoalã”. Nici ideea
de a da cele cuvenite direct învãþãtorilor de cãtre sãteni nu era
prea fericitã, aceºtia privind-o drept o nouã povarã pe lângã
grelele obligaþii ce le aveau deja.

În anul 1840 s-a deschis ºi ºcoala din Cãscioarele. Spun asta,
deoarece în luna mai este trimis la Giurgiu, la învãþãturã, candidatul
satului, Tãnase Mihalescu, în vârstã de 20 de ani, fiu de birnic, cu

pãrinþii tot din Cãscioarele. Sigur, existã posibilitatea ca ºcoala sã
se fi deschis mai devreme, poate la 1838 ºi, pânã la gãsirea acestui
candidat sã fi funcþionat ca învãþãtor vreun cântãreþ de la mãnãstire.
Documente, însã, nu am gãsit. Nu ºtim nici unde funcþiona ºcoala.
Mai mult ca sigur în casa vreunui sãtean, probabil chiar în casa
familiei candidatului. Din pãcate, rapoartele timpurii ale
profesorului din Giurgiu nu pomenesc nimic despre numãrul
ºcolilor, al elevilor, dotarea lor etc. Primele ºtiri apar abia în
1844. Numele lui Tãnase Mihalescu apare din nou, în 1843 pe
unul din cele mai înteresante documente privind istoria ºcolii din
Vlaºca. La 17 august 1843, un memoriu colectiv al tuturor
candidaþilor din Vlaºca (87 de candidaþi), adresat domnitorului
þãrii, semnat de toþi (a 64-a semnãturã este a lui Tãnase Mihalescu),
ia apãrarea profesorului lor împotriva unor „hangii, arindaºi ºi
alþi vrãjmaºi ai noºtri din Giurgiu”. Candidaþii cer domnitorului
sã nu îngãduie ca „jãfuitori ºi oameni fãrã de suflet sã-ºi batã joc
de învãþãturile noastre”. Pentru ei „domnul profesor pe care îl
cunoaºtem de atâþia ani ca pe un adevãrat pãrinte”, le-a fost ºi
„apãrãtor împotriva tutulor vrãjmaºilor noºtri”. De aceea, în
numele a „4000 de ºcolari”, ei cer: „sã ne dãruieºti pe domnul
Pitar Scarlat Turnavitu”, ameninþând cã, în caz contrar „cãdem în
deznãdãjduire ºi suntem siliþi a pãrãsi o meserie pe care ne-a fãcut
Domnul Profesor s-o iubim atât de mult ºi pentru care cu mult zel
am fãcut atâtea osteneli”. Memoriul candidaþilor a fost primit cu
iritare de cãtre mai marii vremii, care nu puteau vedea cu ochi
buni o asemenea îndrãznealã a unor simpli fii de þãrani. Profesorul
Scarlat Turnavitu este mutat la Buzãu, în locul sãu fiind numit
Ioan Grinþescu.

Urmãtorii ani au adus schimbãri destul de mari în viaþa ºcolii,
inclusiv al celei din Cãscioarele. În 1844, într-un raport prezentat
de revizorul ºcolar al plãºii Ogrezeni, satul Cãscioarele este trecut
ca având ºcoalã construitã, cu 88 de elevi înscriºi. În acelaºi an,
într-o adresã trimisã de profesor revizorului se aratã ce lipsuri
mari aveau localurile ºcolilor: „ªcoalele din aceastã plasã, nici
pânã acum nu sunt pardosite, n-au uºi, n-au coºuri, n-au paturi în
odãi dupã orânduialã”. Un alt document, intitulat: „Listã de
mobilele ºcoalelor comunale”, din anul 1846, aflãm cã existau în
ºcoala Cãscioarele „2 bãnci bune, iar trei sã se meremeticeascã,t
rei semicercuri sã se facã din nou, 2 table de socotealã, sã se facã
din nou”. Acest mobilier, extrem de sãrac nu are însã ceva ieºit
din comun. O adresã a Eforiei ªcoalelor cãtre Ocârmuirea
judeþului Vlaºca este edificatoare: „De la unele ocârmuiri
primindu-se bani pentru lipitul tablelor lancastrice pã mucava,
Eforia a vãzut cã aceºti bani s-au împlinit doar pentru foile ce sã
împãrþisã pã la ºcoalele comunale... Dintr-aceasta, Eforia a luat
prilej a desluºi prin þircularã pe aceste ocârmuiri cã numãrul
foilor de table ce au a sã sã împartã pã la ºcolile comunale ºi care
trebuie lipite pã mucava este de 162 de foi fiindcã nu se trimisese
toate aceste foi pã la ºcoalele comunale cãci nu luase sfârºire
tipãrirea lor. Binevoiascã dar ºi aceastã ocârmuire ca pe numãrul
de 162 de foi sã împlineascã banii lipitului pã mucava potrivit
poruncii Departamentului din Lãuntru.”

Începând cu anul 1845 exista la Giurgiu un nou profesor,
Zaharia Boierescu. Debutul sãu în aceastã funcþie crease destule
speranþe. Pãrea cã se preocupã serios de dezvoltarea învãþãmântului
la sate, lãsa impresia cã se va lupta pentru ca ºcolile sãteºti sã
dispunã de condiþii bune. Astfel, în octombrie 1845, trimite Eforiei
ªcoalelor o adresã în care se arãta îngrijorat de starea mizerabilã
în care se gãsea învãþãmântul sãtesc. Dar, ulterior, el va pãrãsi
aceastã atitudine de sprijinire a învãþãmântului sãtesc, intrând în

conflict cu candidaþii datoritã unei morale proprii destul de
dubioase. În acest conflict, un rol de primã însemnãtate îl va avea
candidatul din Cãscioarele, Tãnase Mihalescu. Evenimentele
debuteazã la 1 iunie 1846. De atunci dateazã o interesantã adresã
a profesorului din Giurgiu, prin care acesta se plânge Eforiei de
doi din candidaþii sãi, Tãnase Mihalescu din Cãscioarele ºi Neagu
Ogrezeanu din Gratia. Aceºtia, „în 8 zile ce le-au ºãzut la ºcoala
normalã n-au fãcut altã ispravã decât numai de nesupunere ºi alte
asemenea vorbe adresate cãtre ceilalþi candidaþi”. ªi nu era de
ajuns. „Aceºtia voiau cu aceasta sã împiedice datoriile învãþãturii
ºi la ceilalþi candidaþi.” De fapt ce fãcuserã cei vinovaþi? Ne spune
acelaºi profesor cu indignare: „Nu numai singuri au dosit [fugit]
din ºcoalã fãrã voia subsemnatului când au arãtat o împotrivitoare
nesupunere”. ªi ceea ce era ºi mai grav: „Unii din candidaþii
povãþuiþi de pârâþi fiind a doua zi în urmã-le au dosit din ºcoalã,
alþii, iarãºi, lãudându-le fapta au dosit, încât acum sã aflã numai
treizeci de candidaþi la ºcoalã, tocmai când Prea Înãlþatul nostru
Domn, în persoanã ºi cu alte însemnate obraze strãine se aflã
aici”. Fapta i se pare profesorului aºa de gravã, încât cere
Ocârmuirii sã trimitã alþi tineri în locul celor doi ºi vrea chiar s-o
facã public în Foaia Sãtescã, „pentru pilduirea altora”.
Evenimentul, însã, apare într-o cu totul altã luminã dupã ce citim
scrisoarea adresatã „cu hierbinþi lacrãmi”, la 19 iunie 1846, de
chiar unul din cei „vinovaþi”, candidatul Tãnase Mihalescu din
Cãscioarele, Comitetului ªcolar din Giurgiu. El redã propria
versiune a celor întâmplate: „Din porunca Înãlþatei Eforii, fiind
de la 23 aprilie ºi urmând la ºcoala normalã a acestui judeþ vreo
trei sãptãmâni ºi într-o zi vãz cã mã cere la curtea domnului
profesor ca sã aduc apã cu hârdãu. La curtea domnului, mãrturisesc
a mea vinã cã, din neputinþã nu am putut sã mã duc”. Neascultarea
unui elev se pedepseºte aspru de cãtre Zaharia Boierescu. Continuã
candidatul din Cãscioarele: „ªi dimineaþa, fiind domnul în ºcoalã
ºi scoþându-mã din bancã ºi zicându-mi cã de ce nu m-am dus ºi
începând a-mi da palme ºi cu pumnu peste gurã ºi în sfârºit pe
unde îi venea”. Bãtaia este destul de gravã, deoarece cel bãtut
continuã: „Am cãzut ºi peste puþintele zile m-am ºi bolnãvit”.
Bolnav, vrea sã plece acasã. ªi se conformeazã obiceiurilor
introduse de profesor. „Ducându-mã la domnul de sã-mi dea de
ºtire pentru a mea plecare ºi cu inspecþia care se cuvine adicã un
miel ºi douã oca de miere ca la un al nostru pãrinte”. Dar, probabil
cã profesorul nu este mulþumit cu ce primise. „Dupã ce m-am
învârtejit dupã boalã am ºi venit de-acum aici la ºcoalã ºi Domnu
au dat vorbã prin candidaþi ca sã nu îndrãznesc a mã arãta înaintea
dumnealui fãrã o mare dojanã.” Aceasta este versiunea
candidatului. Oare cine are dreptate? Cred cã, totuºi, fiul de
þãran. Deoarece, într-un alt document un grup masiv de candidaþi
îl reclamã pe profesor pentru numeroase abuzuri, adãugând ºi o
listã de daruri pe care fiecare fusese obligat sã le dea acestuia,
bani ºi alimente. Ce departe suntem de situaþia de acum câþiva ani
când aceeaºi candidaþi apãrau pe profesorul lor iubit, Scarlat
Turnavitu. Care a fost soarta lui Tãnase Mihalescu? El va fi
înlãturat din rândurile candidaþilor. Încã de la 8 iunie 1846 venise
la Giurgiu un alt candidat pentru satul Cãscioarele, Costandin sin
popa Tanase (Tãnãsescu). Nu era din Cãscioarele, ci din Malu
Spart, avea 20 de ani, era neînsurat ºi fiu de preot. În „Lista de
numele candidaþilor, învãþãtorilor ºi ale revizorilor ce se aflã în
fiinþã”, la rubrica „bãgãri de samã” se explicã astfel: „acesta s-a
orânduit în locul lui Tãnase Mihãlescu ce s-au mãrginit cu porunca
Cinstitei Eforii pentru rele purtãri”. Este ultimul document în
care apare numele celui care a sperat sã devinã primul învãþãtor al
satului sãu natal. Visul nu i s-a împlinit datoritã vremurilor ºi a
unui dascãl ce nu prea fãcea cinste meseriei sale. Însã ºcoala va
continua sã existe ºi dupã el.

CONTRIBUÞII LA ISTORIA ÎNVÃÞÃMÂNTULUI DIN ZONA
BOLINTINULUI. ÎNCEPUTURILE ªCOLII DIN CÃSCIOARELE

(urmare din pag. 11)

În anii 1932-1935 ºi
în continuare, pânã în
decembrie 1947,
învãþãtorilor li se
recunoºtea un statut
special, în cadrul
învãþãmântului românesc,
atât ca pregãtire
profesionalã cât ºi ca
misiune de îndeplinit, ceea
ce îi deosebea de profesori.

La formarea ºi
menþinerea acestui statut
special, contribuiau mai
mulþi factori ºi anume:
familia, îndeletnicirile
însuºite în gospodãria
pãrinteascã, condiþiile care

se cereau candidaþilor la examenul de admitere în cadrul fostelor
ªcoli Normale; programele de învãþãmânt ºi, nu în ultimul rând,
viitorul loc de muncã dupã ani de studii, care era pentru absolvenþi
obligatoriu pentru mediul rural.

Sã le luãm pe rând: familia era principala verigã, care asigura
învãþãtorului un statut special. Familia considera încã din start,
termen sportiv, cã funcþia de învãþãtor în satul sau comuna de
domiciliu ar putea fi cea mai potrivitã alegere pentru fiul sau fiica
gospodarului. Aceasta atât pentru prestigiul familiei în condiþiile
în care un reprezentant al acesteia fãcea parte dintre intelectualii
satului, cât ºi pentru sprijinul pe care îl putea acorda dupã absolvire
tânãrului/tinerei pentru a-ºi putea întemeia o familie, în a avea o
casã de locuit, cât ºi pentru o gospodãrie a lor, aspecte care le
asigurau învãþãtorilor din acea perioadã stabilitate, prosperitate ºi
respect faþã de locurile natale ºi chiar faþã de þarã. Nu întâmplãtor
istoria ºi literatura ne prezentau, pentru acea perioadã, multiple
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fapte de eroism de pe câmpurile de luptã ale învãþãtorilor, ca
ofiþeri de rezervã în slujba armatei române.

La statutul special al învãþãtorului mai contribuiau ºi unele
îndeletniciri prestate în gospodãria pãrinteascã. Acestora dându-
li-se unele explicaþii ºtiinþifice, mai ales la orele de instruire, aveau
darul sã le întregeascã zestrea de cunoºtinþe ºi, de aici, dorinþa de
a le pune în practicã în viitoarea activitate de apostolat în mediul
rural.

Tot atât de importante pentru statutul special al învãþãtorului
din acea perioadã erau ºi condiþiile cerute candidaþilor la examenul
de admitere. Dupã câte îmi amintesc, viitorii elevi proveneau, în
general, din mediul rural ºi, în aceste condiþii, trebuia sã locuiascã
în internat pe toatã perioada ºcolarizãrii. De asemenea, la
examenul de admitere erau respinºi candidaþii care nu aveau ureche
muzicalã sau care erau afoni, aceastã din urmã cerinþã dându-le
de înþeles viitorilor elevi cã orele de muzicã, de participare în
ansamblurile corale, precum ºi învãþarea unor instrumente
muzicale, în special vioara, erau disciplinele de bazã din perioada
anilor de ºcoalã normalã.

Prevederile programelor de învãþãmânt erau tot atât de
importante pentru recunoaºterea statutului special al învãþãtorului.
Aceasta, deoarece conþinutul programelor ºcolare asigurau
viitorului învãþãtor o pregãtire multidisciplinarã, atât cu privire la
instruirea teoreticã cât ºi practica aplicativã. În acest context,
elevilor li se asigura o paletã deosebitã de cunoºtinþe, începând cu
agricultura, pomicultura, sericicultura, apicultura, zootehnia ºi
terminând, dupã câte îmi amintesc, cu unele cunoºtinþe despre
cooperativele sãteºti, afiliate în acea perioadã la Uniunea
Internaþionalã a Cooperativelor de Consum. Acestea au funcþionat
cu o gamã deosebitã de servicii cerute de cãtre populaþia din
mediul rural ºi, în unele cazuri, în mediul urban, pânã în anul
1989 când ºi-au mai pierdut din importanþã. Pe aceastã linie, se
cunoºtea cã în unele ªcoli Normale funcþionau aºa-zisele
cooperative ºcolare, dupã modelul cooperativelor sãteºti. Aceasta,

pentru ca viitorii învãþãtori sã se implice ºi sã sprijine dezvoltarea
acestor unitãþi care veneau direct în sprijinul locuitorilor din mediul
rural.

Experienþa ºcolilor normale din acea perioadã a servit ºi
profesorului Gheorghe Gorincu care, în perioada 1967-1975, a
înfiinþat în cadrul Liceului Economic din Brãila un magazin-
ºcoalã, condus de cãtre elevi, sub supravegherea cadrelor didactice
de specialitate, despre care voi vorbi într-un episod urmãtor.

Viitorul loc de muncã, la început în mediul rural, al
absolventului, avea sã adauge noi valenþe statutului special al
învãþãtorului. Aceastã obligaþie era specificã absolventului de
ªcoalã Normalã. Nu mai era întâlnitã la alte profile ale
învãþãmântului din acea perioadã.

Dupã câte am reþinut, mãsura era justificatã prin faptul cã
obiectivul principal al reformei învãþãmântului românesc, iniþiat
de Spiru Haret, era ridicarea nivelului de culturã al satelor,
comunelor ºi, în final, al locuitorilor acestora. Se cunoºtea cã, în
toatã aceastã perioadã de zece ani, cât Spiru Haret a fost Ministrul
Cultelor ºi Instrucþiunii Publice, ºi în continuare, pânã în anul
1948, au fost înfiinþate multe ºcoli în mediul rural, biblioteci,
case de culturã, cu ºezãtori ºi activitãþi de culegere de folclor, ºi
cu activitãþi de cinstire a eroilor cãzuþi pe câmpurile de luptã
finalizate cu ridicarea ºi dezvelirea unor monumente semnificative
amplasate în faþa sau în preajma instituþiilor publice.

O mare dezvoltare a cunoscut, în acea perioadã, înfiinþarea ºi
funcþionarea unor ansambluri corale formate din locuitorii satelor
ºi comunelor care, în unele cazuri, erau cunoscute în afara judeþului
ºi chiar a þãrii.

Ar fi de reþinut cã, pe acest fundal,  în toatã aceastã perioadã,
s-a afirmat un mare numãr de învãþãtori, în majoritatea domeniilor
publice – literaturã, artã, culegere de folclor, dirijori de ansambluri
corale ºi, nu în ultimul rând, de politicieni, despre care voi vorbi
în episoadele urmãtoare.

Gheorghe Gorincu
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Dioncolo de ºcoalã

Anul ºcolar 2013-2014 a trecut în zbor, iar noi, colectivul de
cadre didactice ale ªcolii Gimnaziale nr. 1 Bolintin Vale aºteptãm
cu nerãbdare serbarea de final, pentru a-i evidenþia pe elevii care,
de-a lungul celor douã semestre, au obþinut rezultate deosebite,
cu care ne mândrim.

Însã, pe lângã parcurgerea programei ºcolare ºi participarea la
concursuri, ºcoala noastrã a organizat numeroase activitãþi

extracurriculare, care au adus în sufletul copiilor, începând cu
cei din clasa pregãtitoare ºi pânã la a VIII-a, multã, multã bucurie.
Au fost evenimente aºteptate cu mare nerãbdare, la care ei au luat
parte cu entuziasm. Nu le putem aminti pe toate, dar le voi enumera
pe cele mai reuºite.

30 noiembrie 2013 – Halloween, o sãrbãtoare, ce-i drept, mai
nouã, dar cu impact asupra celor mici, cãrora le oferã prilejul de
a se deghiza în personajele preferate. Au defilat pe podium zânele
bune, motanul încãlþat, vampiri sau cavaleri ºi domniþe, iar
costumele cele mai reuºite ºi mãºtile originale au fost premiate
de un juriu competent.

15 ianuarie 2014 – o manifestare dedicatã aniversãrii
luceafãrului poeziei româneºti, poetului nepereche Mihai
Eminescu, în colaborare cu Protoieria Bolintin Vale. Am fost
invitaþi de pãrintele Beldiman Nicuºor la noul sediu al Protoieriei
de la Stoeneºti, unde am vizitat castelul construit de familia
Drugãneºtilor ºi am participat, într-o atmosferã adecvatã, la câteva
activitãþi interesante, susþinute de elevii ºcolilor gimnaziale de la
Palanca, însoþiþi de doamna profesoarã Geanina Mehedinþu
precum ºi de elevii de la Bolintin Vale ºi Malu Spart, care au
prezentat un program artistic pregãtit de directorul ºcolii, profesor
de limba românã Irina Mirela Andrei. Au vorbit despre viaþa ºi
activitatea literarã a poetului profesorii Irina Andrei, Geanina
Mehedinþu, Constanþa Crudu, Mihaela Cãlinescu, Raluca Geantã,
Rodica Bãdãlãu ºi pãrintele profesor Beldiman Nicuºor.

1 iunie 2014 – „Târgul primãverii”, organizat de elevii ºcolii,
împreunã cu Asociaþia „Sf. Stelian - ocrotitorul copiilor” în scop
caritabil, respectiv de a sprijini copiii cu dizabilitãþi pentru a avea
ºansa unei vieþi normale. În vederea strângerii de fonduri, au
fost vândute în special obiecte confecþionate de aceºtia: dulciuri,
jucãrii, obiecte decorative etc. Doamna directoare Irina Andrei a
reuºit, la final, sã doneze suma de 3000 lei, care sã-i ajute pe
copiii cu probleme sã se integreze în educaþia formalã, sã le
îmbunãtãþeascã viaþa.

În calitate de director al ºcolii, menþionez cã m-am implicat, pe
lângã aceste manifestãri ºi în alte activitãþi care au menirea de a
aduce zâmbetul pe buzele elevilor, de a le stimula spiritul creativ,
originalitatea, buna dispoziþie ºi interesul.

Prof. Irina Mirela ANDREI

Faceþi ceea ce puteþi, cu ceea ce aveþi, acolo unde vã aflaþi!
(Theodore Roosevelt)

Ziua Mondialã a Mediului sau Ziua Mediului Înconjurãtor,
este aniversatã în fiecare an pe data de 5 iunie ºi constituie un
prilej pentru instituþiile guvernamentale, administraþiile locale,
asociatiile de tineri, organizatiile nonguvernamentale,
întreprinzatori, industriaºi, inclusiv mass-media de a se mobiliza
prin manifestari comune menite sã atragã atenþia asupra necesitãþii
protejãrii factorilor de mediu.

Cu acest prilej, s-a desfãºurat  prima ediþie a  Simpozionului
„Mediul ambiant ºi dezvoltarea durabilã” la Liceul Tehnologic
„Dimitrie Bolintineanu”, având drept motto „Sã gândim global ºi
sã acþionãm local!”. Acesta  urmãreºte sã promoveze dezvoltarea
durabilã ºi promovarea exemplelor de bunã practicã din
comunitãþile urbane ºi rurale dar ºi valorificarea unor soluþii viabile
gãsite sau propuse de participanþii la simpozion.

Simpozionul se desfãºoarã în cadrul Proiectului „Mai mult verde
pentru sãnãtatea ta”, derulat în cadrul Liceului pe o perioadã de 4
ani ºi coordonat de profesorii Mihaela Enache, Romica Marin ºi
Vasilica Dae.

Simpozionul a avut 3 secþiuni:
A – Sã gândim global ºi sã acþionãm local: abordãri

interdisciplinare în scopul educaþiei pentru dezvolare durabilã;
B – expoziþie cu lucrãri practice, desene, colaje, postere ºi

fotografii reprezentãri din  mediul înconjurãtor;
C – proiecte, activitãþi extraºcolare ºi exemple de bunã practicã

derulate în ºcoli.
La simpozionul din 2014 s-au înscris 45 de lucrãri ale elevilor

ºi 55 susþinute de cadre didactice reprezentând ciclul primar,
gimnazial ºi liceal.

La deschidere au fost prezenþi reprezentanþi ai CCD Giurgiu
(d-na dr. Dumitra Bãlan ºi Lucica Ababei), ISJ Giurgiu (dl
inspector Adrian Nichita), Ocolul Silvic Bolintin (dl dr. ing. Rafael
Ioniþã), Sindicatul Învãþãmântului preuniversitar Girgiu (dl
preºedinte Mircea Florescu), directorul Liceului Tehnologic
„Dimitrie Bolintineanu” (dna Mihaela Enache), directori ai
unitãþilor ºcolare din comunele Floreºti, Gãiseni, Crevedia ºi
Cosoba, cadre didactice din Liceul Tehnologic „D. Bolintineanu”,
ªcolile Gimnaziale Bolintin Vale, Crevedia, Cosoba, Floresti-
Stoieneºti, Tântava, Grãdinari, Cartojani, Adunaþii Copãceni,
Vãrãºti, º.a, elevi din liceu ºi ºcolile participante la simpozion.

Simpozionul s-a desfãºurat în parteneriat cu: ISJ Giurgiu, CCD
Giurgiu ºi Agenþia de protecþie a Mediului Giurgiu ºi a fost
sponsorizat de Consiliul Judeþean Giurgiu ºi Sindicatul
Învãþãmântului preuniversitar Giurgiu afiliat „Spiru Haret”.

Echipa de organizare a asigurat buna desfãºurare în derularea
simpozionului, sarcinile au fost împãrþite ºi fiecare a avut o anumitã
responsabilitate: amenajarea spaþiului ºi a expoziþiei cu lucrãrile
participanþilor (prof. Mãdãlina Dyonisatos, consilier educativ);
înregistrarea lucrãrilor (prof. Georgeta Matei ºi prof. Vasilica Dae);
încheierea de parteneriate (prof. Mihaela Enache ºi prof. Romica
Marin), obþinerea unor sponsorizãri (prof. Romica Marin ºi rof.
Vasilica Dae), realizarea pliantelor ºi promovarea pe site-uri
(informatician Cãtãlin Tudose ºi prof. Onisei Enache),
achiziþionarea de materiale de promovare pentru participanþi (prof.
Mihaela Enache, director Liceul Tehnologic „D. Bolintineanu”),
printarea diplomelor pentru participanþi – CCD Giurgiu, º.a.

Pe aceastã cale mulþumesc atât echipei de organizare dar ºi
cadrelor didactice ºi elevilor din liceu care au sprijinit buna
desfãºurare ca ºi cadrelor didactice ºi elevilor participanþi la acest
eveniment cu lucrãri.

Simpozionul a fost deschis de un grup de elevi din ªcoala
Gimnazialã Bolintin Vale coordonaþi de înv. ªtefania Nãstase care
au interpretat cântece populare despre naturã. Lucrãrile au fost
continuate cu alocuþiunile partenerilor, coordonatorilor ºi
sponsorilor, apoi s-au prezentat lucrãrile pe secþiuni ºi în final s-
au tras concluzii.

Acest eveniment este primul de acest gen din zona de nord a
judeþului ºi a oferit posibilitatea elevilor ºi cadrelor didactic sã
prezinte diferite rezultate ale muncii lor, sã promoveze exemple
de bunã practicã, sã cunoascã modul de acþiune din alte unitãþi
ºcolare cu privire la proiecte ce privesc protejarea ºi conservarea
mediului înconjurãtor în vederea unei dezvoltãri durabile.

Prof. Romica MARIN

Simpozionul Mediul
ambiant ºi dezvoltarea

durabilã la Liceul
Tehnologic „Dimitrie

Bolintineanu”

ªcoala noastrã îºi trage rãdãcinile din primele forme de
ucenicie. Astfel, ºcoala de meserii a fost înfiinþatã la 1 septembrie
1927, cu fondurile ºi în clãdirea construitã special ºi închiriatã
gratuit de Asociaþia Bolintineanu, a fraþilor Constantin ºi
Athanasie Bolintineanu. Localul se afla pe strada Poarta Luncii,
în Bolintin Vale, dupã instaurarea regimului comunist mutându-
se în casele familiei Bolintineanu care se aflau pe actualul
amplasament al liceului. A funcþionat pânã în 1934, iar din acest
an s-a transformat în gimnaziu industrial cu duratã de 4 ani. În
1937 a devenit instituþie bugetarã, în urma vizitei la Bolintin a
ministrului Instrucþiunii Publice, Dimitrie Gusti, a cererii corpului
profesoral ºi a autoritãþilor locale. Anul coincide cu cel al decesului
unuia din fondatorii instituþiei, inginerul Athanasie Bolintineanu.

Gimnaziul a funcþionat pânã la 1 septembrie 1946, dupã care
s-a reprofilat în gimnaziu mixt de fete ºi bãieþi. În perioada 1953-
1973 s-a transformat în liceu teoretic, iar între 1973 ºi 1990 a
funcþionat ca liceu industrial.

Din anul 1990 instituþia s-a transformat în liceu teoretic ºi
ºcoalã profesionalã, pentru ca în 1995 sã devinã Grupul ªcolar
„Dimitrie Bolintineanu”.

Ne îndreptãm cu recunoºtinþã gândul cãtre cei care au
contribuit în mod direct la înfiinþarea acestui aºezãmânt de culturã
ºi cãtre numeroºii profesori, diriginþi, directori, care, de-a lungul
anilor au educat mii de copii din Bolintin, din satele învecinate.

Elevii noºtri participã la derularea unui numãr mare de
proiecte la nivelul scolii, la nivel judeþean si european, din care
amintim: ClubART în parteneriat cu Casa de Culturã „Dimitrie
Bolintineanu”; Sã protejãm pãdurea; Trãieºte sãnãtos, mãnâncã
inteligent; Romania – oraºe medievale; Alege, este dreptul tãu; ªi eu
pot fi scriitor etc.

La nivel european s-a derulat proiectul Influenþa mediului
cultural asupra dezvoltãrii tânãrului, cetãþean al þãrii sale ºi al
UE în parteneriat cu 8 ºcoli din Polonia, Cehia, Italia, Germania,
Lituania, Grecia, Portugalia ºi Turcia. În cadrul acestuia, elevi ºi
profesori ai ºcolii noastre au avut ocazia de a vizita ºcoli ºi
comunitãþi din Grecia, Turcia ºi Portugalia, ºi sunt depuse cereri
de finanþare pentru proiectul Leonardo da Vinci ºi un
multiparteneriat Comenius.

ªcoala vã pune la dispoziþie trei localuri: Corpul A - liceu;
Corpul B – fost internat (sãli de clasã); Corp D – ateliere. De
asemenea, oferã spre utilizare ºi recreere: 35 sãli de clasã; 2
laboratoare de informaticã; Centru de documentare ºi informare;
laborator de fizicã; laborator de chimie; laborator de biologie;
cabinet de limba românã; cabinet de istorie; cabinet de geografie;
5 laboratoare tehnologice; cabinet medical; bibliotecã cu peste
22.000 volume ºi periodice; bazã sportivã; parc; punct de
desfacere al alimentelor; 5 ateliere.

Trebuie sã menþionãm cã laboratoarele tehnologice ºi atelierele
sunt dotate la standarde moderne prin Programul Phare.

Colectivul didactic cuprinde 89 de membri titulari ºi
colaboratori, profesori de culturã generalã ºi specialitate, ingineri
ºi maiºtri instructori. De remarcat cã 20 de cadre didactice sunt
foºti absolvenþii ai liceului bolintinean.

Oferta educaþionalã pentru anul ºcolar 2014-2015, se prezintã
astfel:

Clasa a IX-a – Liceu:
Filiera teoreticã – 1) profil real: specializarea mate-informaticã

(1 clasã), specializarea ºtiinþe ale naturii (1 clasã): 2) profil uman:
specializarea filologie (2 clase).

Filiera tehnologicã – 1) profil tehnic: specializarea tehnician
instalaþii electrice (2 clase), specializarea tehnician mecatronist
(2 clase), specializarea tehnician în industria textilã (1 clasã),
specializarea tehnician mecanic pentru întreþinere ºi reparaþii (1
clasã); 2) profil servicii: specializarea tehnician în activitãþi
economice (2 clase), specializarea tehnician în activitãþi de comerþ
(1 clasã).

Clasa a IX-a – ªcoalã profesionalã:
Profil electric / electrician reþele joasã tensiune (1 clasã);
Profil Industrie textilã ºi pielãrie / confecþioner produse textile

(1 clasã).
Director: prof. Mihaela Enache;
Adresa: str. Republicii, nr. 10, localitatea Bolintin Vale, judeþul

Giurgiu;
Tel/Fax: 0246-271283 / 0246-270622;
E-mail: mail@liceubolintin.com;
Pagina web:  www.liceubolintin.com.

Andreea Narcise TRÃISTARU

Oferta educaþionalã a
Liceului Tehnologic

„Dimitrie Bolintineanu”
din Bolintinul din Vale
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ªtefan CRUDU

Mersul târgului
Târgul este un mare spectacol. Se produce în fiecare sãptãmânã

– la Bolintin Vale, acum duminica – ºi este extrem de animat de
fiecare datã. Personajele sunt principale (vânzãtorii consacraþi),
secundare (vânzãtorii de conjuncturã) ºi figuranþii (cumpãrãtorii).
Cei mai importanþi sunt desigur cumpãrãtorii. Ei intrã în scenã
cu rolul gata învãþat: aleargã prin faþa tarabelor, aleg (cred ei!)
marfa cea mai bunã ºi mai ieftinã ºi astfel fac jocul producãtorilor
ºi negustorilor care-ºi umplu teºchereaua. În final toatã lumea
este mulþumitã. Spectacolul se încheie, scena se goleºte. Printre
ei ºi „criticul” de ocazie care consemneazã cele vãzute ºi vi le
prezintã aºa cum le apreciazã el, sper cã obiectiv.

Târgul este influenþat de mai mulþi parametri dintre care cel
mai important este vremea, de care depinde frecvenþa
cumpãrãtorilor ºi desigur, abundenþa de marfã. Primãvara
capricioasã din acest an s-a vãzut pe tarabe: trufandale scumpe ºi
întârziate. Iar lipsa legumelor autohtone a fost suplinitã din plin
de cele din import pe care negustorii le iau din en-gros-uri. Cum
lumea trebuie sã mãnânce, cumpãrã ce gãseºte ºi la preþuri mai
mari.

Luna mai 2014: Invazia rãsadurilor
Marfa cea mai cãutatã în lunile aprilie ºi mai a reprezentat-o

rãsadurile. Oferta a fost foarte mare dar calitatea a lãsat de dorit.
Chiar ºi aºa, s-au vândut bine. Unii producãtori autentici au
acuzat cã nu ºi-au vândut la preþ corect propriile rãsaduri datoritã
concurenþei din partea celor care le-au adus tocmai din Bulgaria,
afiºându-le ca fiind româneºti, „de la Vidra”. Frumoase erau
într-adevãr, tentau, se vindeau la preþ bun dar mulþi au fost pãcãliþi
pentru cã au cerut ºi cumpãrat un soi ºi a ieºit altul. Plus cã erau
pentru solar, nu pentru cultura în câmp.

8.06.2014: Abundenþã de legume
O frumoasã zi de sfârºit de primãvarã. Târgul plin de legume,

fructe ºi zarzavaturi de sezon. Preþuri mai mult decât convenabile.
Cartofii noi, foarte frumoºi la maxim 1 leu/kg. Cei mai mici:
0,50 lei/kg. Castraveþi: 3 lei/kg. Roºii trufanda: 4-5 lei/kg. Fructele
cam scumpe. Cireºe: 6 lei/kg. Cãpºuni: 6 lei/kg. La fel caisele.
Niciunele nu erau româneºti (pãrerea mea) pentru cã în acest an
ploile au afectat producþia autohtonã. Încã se mai vând rãsaduri
(10 buc./leu). Foarte ieftine. Varza: 1 leu/kg. Aºadar, abundenþã
în plin sezon ºi preþuri pentru orice pungã.

15.06.2014: Ieftinãtate istoricã!
Dacã duminica trecutã preþurile mi se pãreau mici, astãzi ele au

coborât la minimul posibil. Cred cã a contribuit la aceasta faptul
cã producãtorii de cartofi de la Brezoaia au început masiv
recoltatul iar restul legumelor ºi zarzavaturilor sunt la vârf de
dezvoltare ºi recoltare. Cartofii: 0,5-0,7 lei/kg (calitate extra!);
varza: 0,5 lei/kg; castraveþii: 1,5 lei/kg (la jumãtate faþã de acum
o sãptãmânã); morcovii: 2 lei/kg; roºiile: 4 lei/kg º.a.m.d. Sã
sperãm la recolte bune ºi preþuri modice.

22.06.2014: Meteo-sensibilitatea preþurilor
Dupã o saptãmânã cu ploi zilnice, vijelii ºi chiar grindinã în

multe zone considerate bazine legumicole, preþurile în târg au
crescut mult faþã de duminica trecutã. Exemplele sunt edificatoare:
castraveþi: 2, 5-3 lei/kg; cartofi: 1 leu/kg ºi s-au epuizat rapid;
cireºe: 8 lei/kg (faþã de 5-6 lei/kg); dovlecei: 2 lei/kg. Doar varza
a rãmas la acelasi preþ (50 de bani/kg) pentru cã-i prieºte
umiditatea.

O constatare care ridicã semne de întrebare: pretul reflectã
raportul între cerere ºi ofertã sau este speculã pentru cã
intermediarii fac preþul ºi în târg? Mie mi se pare cã da, întrucât
marfa scumpã a rãmas pe tarabe.

Fãrã teama de a greºi, putem afirma cã cea mai
importantã manifestare periodicã din zona Bolintinului
este Clubul de istorie, ale cãrui ºedinþe, precum bine
se ºtie, au loc la fiecare douã luni, în sâmbãta cea mai
apropiatã zilei de 15. Ultima ediþie, cea din 10 mai
2014, a avut invitaþi de excepþie: Florin Colonaº,
Victoria Milescu, Raluca Tudor ºi Anastasia Weiss.

Ziua a început cu o vizitã de prezentare a câtorva
locuri istorice din Bolintin ºi împrejurimi: mormântul
lui Bolintineanu, ªcoala Veche, Muzeul ºcolii din
Stoeneºti. S-a dorit, de asemenea, vizitarea conacului
Drugãnescu, însã accesul nu a fost permis din motive
pe care nu le-am putut identifica. Oaspeþii au rãmas
cu regretul, noi cu un gust amar...

ªedinþa propriu zisã a avut loc spre orele amiezii, la
ea participând, pe lângã cei amintiþi mai înainte: prof.
Constantin Bãrbuþã, prof. Corneliu State, ec. drd.
Marian Grigore, Mioara Mãnescu, Maria Dorobanþu,
prof. Milica Dan, P.C. preot Valeriu Dumitrescu,
Ciprian Necºuþu, Alexandra Rãduþã, prof. Alexandru
Biro, prof. Constanþa Crudu, ec. Floricã Dan, ... ºi
ing. Victor Dorobanþu, col. Nicolae Stoica,
Gabriel Stegãrescu, Iuliana Lazãr, Cedric Viºa,
medicii Casiana ºi Nicu Niculescu, ing. ªtefan
Crudu, Dumitru Dumitricã, Alexandra Firiþã,
Vasile Grigore.

Tema propusã era în legãturã cu vechi familii
din zonã, cu intenþia de a se aloca un spaþiu
suficient literaturii ºi artelor, atâta timp cât
erau prezenþi scriitorii Victoria Milescu,
Alexandra Firiþã, Floricã Dan ºi Dumitru
Dumitricã, precum ºi finul cunoscãtor al
fenomenului artistic, apreciatul prieten al Sud-
ului, domnul Florin Colonaº. Dumnealui, de
altfel, pe lângã pertinentele intervenþii
descriind actualitatea în domeniul artelor, a
depãnat ºi frumoase amintiri despre Petre
Þuþea ºi Petre Pandrea.

S-a discutat despre gesturile memorabile
în favoarea semenilor, pentru îmbogãþirea
culturalã a acestora, fãcute de Virgil Cioflec,
familiile Bolintineanu ºi Poenãrescu sau Daniil Cordescu.
Domnul colonel Nicolae Stoica a prezentat o serie de artefacte
datând din cel de al doilea rãzboi mondial, urmat de Cedric Viºa,
elev la ºcoala Stoeneºti, cu mai multe obiecte vechi gãsite, la
propriu, în podul bunicii. Iuliana Lazãr, elevã la aceeaºi ºcoalã, a
prezentat un preþios costum popular, cu o vechime secularã,
provenit tocmai de pe plaiurile bucovinene. „Noutãþi”, mai cu
seamã numismatice, ne-a arãtat ºi pasionatul colecþionar Gabriel
Stegãrescu, mai nou dovedindu-se ºi un foarte norocos
„arheolog” prin descoperirea unei monede romane în apropiere
de fostul Drum al Baiului. Subsemnatul, Ciprian Necºuþu, a
arãtat excepþionala hartã din 1864, tipãritã sub îndrumarea lui
Szathmary. „Legenda” ultimelor achiziþii de documente fotografice
ne-a fost descrisã de doamna Mioara Mãnescu ºi de domnul
ªtefan Crudu.

Incitatã de anunþatele apariþii editoriale ale câtorva din membrii
clubului (Alexandra Firiþã, ªtefan Crudu, Nicolae Stoica, Gabriel
Stegãrescu, Vasile Grigore) doamna Raluca Tudor, „curator” al
Editurii Rawex Coms, ne-a introdus în universul cãrþii ºi al
muncii de editurã.

Discuþiile interesante ºi pe alocuri înflãcãrate la care s-au
angrenat toþi participanþii, au fãcut ca timpul sã treacã pe nesimþite,
cele trei ceasuri alocate dovedindu-se insuficiente. Mai mult ºi
mai multe la o viitoare ediþie a Clubului, programatã pentru
sâmbãtã, 19 iulie 2014. Tema, propusã de ªtefan Crudu:
Colectivizarea în zona Bolintin. Desigur, fiecare este liber sã
prezinte ceea are mai interesant, tema nefiind nicicum obligatorie.

Clubul de istorie
Ciprian NECªUÞU

Expoziþia Cartea
diplomatului –
Mândria de a fi
român, reunind
peste 200 de
volume, cãrþi scrise
de diplomaþi de
carierã, precum ºi de
alte personalitãþi cu
activitate în
domeniul relaþiilor
internaþionale, s-a
deschis pe 13 mai la

Sala Palatului din Bucureºti.
Organizatã, în perioada 13-17 mai, de AADCR, cu sprijinul

Ministerului Afacerilor Externe, expoziþia a prezentat o
multitudine de aspecte ale vieþii internaþionale, mai ales ale
raporturilor României, inclusiv militare, cu alte state, îndeosebi
din anii celei de-a doua jumãtãþi a secolului XX. Acestea sunt
semnate de sau sunt dedicate lui Nicolae Titulescu, Lucian Blaga,
Mircea Maliþa, Corneliu Mãnescu, Adrian Nãstase, Dumitru
Mazilu, Neagu Udroiu, Nicolae Mareº, Ion Buzatu.

Potrivit organizatorilor, unele cãrþi mai pot fi procurate în
librãrii sau la editurile vizate.

Pe durata expoziþiei, au fost oferite explicaþii pe probleme de
relaþii internaþionale din trecut ºi actuale.

ªt. C.

Cartea diplomatului –
Mândria de a fi român
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Cititorul de serviciu

Reviste,
Reviste...

Actualitatea literarã, nr. 38, anul V,
aprilie 2014. (Director: Nicolae Silade; Redactor ºef:
Remus V. Giorgioni) Ne-au atras atenþia Cãrþile arse ºi
focul gheenei (p. 2), semnat Horia Gârbea ºi Carte micã
de stat, mare de sfat (p. 10) de Magda Ursache. O apreciere
superlativã ºi nu numai personalã, pentru rubrica
susþinutã de Remus V. Giorgioni: Lãsaþi cãrþile sã vinã
la mine! Prozã de Augustin Cupºa ºi Florin Logreºteanu;
poezie: Adrian Muntean, George G. Asztaloº, ªtefan
Baghiu.

Litere, nr. 5 (170), anul XV, mai 2014. Tudor

Cristea în editorialul Negoþul cu iluzii, vorbeºte despre
începuturile „democraþiei” literare. ªi despre unele tare
ale noastre, iar pe ultima paginã se apleacã asupra
controverselor iscate între, sã zicem aºa, Titu Maiorescu
ºi Gherea sau, mai pe înþeles, între Nicolae Manolescu ºi
gruparea CriticAtac. Articolul meritã cu prisosinþã citit,
iar evoluþia acestei înfruntãri de idei promite sã fie
pasionantã. Oricum, în privinþa lui Gherea aº merge pe
mâna lui Zeletin. Remarcabil articolul Titus (p. 9-11),
semnat Henri Zalis: „Subþirel ca un þipar, cu privirea
jucãuº-maliþioasã, Titus Popovici adera din toatã fiinþa
la gustul pentru farsã; literatura, cred, a fost pentru el
calea de a-ºi cultiva oroarea de cliºee, natura adânc
ironicã, revoltatã din principiu faþã de canoane ºi dogme,
saturaþia de tot ce este platitudine.” În paginile 29-30,
Lucian Gruia vorbeºte despre Emil Lungeanu –
Manifestul ludic, formule extreme în critica literarã, dupã
care, pentru desfãtare ºi completare este nevoie sã citim
Invitaþie la o nuntã de cuvinte (p. 36-37), autor, acelaºi
„eisteinian” Emil Lungeanu. Mai apoi (p. 92-93),
Florentin Popescu ia în cãtare, desigur literarã, Dropioiul,
mai cunoscut sub numele de poet – George Theodor
Popescu, articol unde aminteºte ºi de regretatul redactor
ºef al Sud-ului, africanistul Constantin Carbarãu. Vã
rugãm sã nu scãpaþi Stãpânit-au goþii Dacia? (Manole
Neagoe) ºi Biblioteca de la Hurez (Agnes Erich), douã
valoroase contribuþii la „starea de românitate”.

România literarã, nr. 25, anul XLVI,
13 iunie 2014. Profesorul Mihai Zamfir scrie în Fata ºi
filozoful despre aura magicã pe care o degajã forþa
poeziei. Personaje: Nietzsche, Rilke, Gottfried Benn (p.
3). În pagina 5, Mircea Mihãeº scrie despre originile
marine ale lui Ulysses, descifrând „referinþele culturale
[...] pe care Joyce i le sugereazã, cînd explicit, când
implicit, cititorului”. Un exerciþiu de dexteritate
intelectualã. Absolut nimic despre struguri, articolul lui
Cosmin Ciotloº, se ocupã de controversele stârnite în
jurul opiniilor grupãrii CriticAtac, în acest caz de
opoziþia dintre Daniel Cristea Enache – Paul Cernat (ºi
nu numai!). „Parcã o conjuraþie a prostului-gust îi
îndeamnã pe regizori sã împingã degradarea pînã la
treapta complacerii în deriziune. Din acest motiv,
spectacolul de care ai parte pe scenele contemporane
ascultã de acelaºi tipar: actorii se agitã bezmetic, parcã
stãpîniþi de spaima cã, dacã stau locului, tavanul sãlii le
cade în creºtet. [...] Concluzia nu e de loc rozã: teatrul nu
[mai] e dezbatere de idei ci manifestare de energii, ºi
atunci rãmîne sã te întrebi ce-i de fãcut ca energiile sã nu
fie expresii brute ale unor impulsuri joase: nu prin
cizelare intelectualã?” O judecatã apartinând lui Peter
Brook, la care aderã autorul acestor rânduri, Sorin Lavric
subliiniind: „...dar cartea lui Brook nu e o decepþie, ci
expresia unui verdict: declinul scenei”.

Dilema veche, nr. 539, 12-18 iunie 2014.

Din nefericire nu am putut trece de „inserþia” Scrisorii
deschise cãtre domnul Mihai Sturdza (Dora Mezdrea) ºi
de amãrãciunea cã trãim vremuri „impertinente”. Sãraca
culturã instituþionalizatã! Mi-aº dori sã nu mai întâlnesc
asemenea scrieri ipocrite.

(continuare în pag.16)
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Florin Colonas,

Anul trecut, muzeul
parizian Marmottan-Monet,
organiza o fastuoasã
expoziþie dedicatã surorilor
lui Napoleon Bonaparte.

În acest an, 2014,
aniversându-se douã secole
de la abdicarea Împãratului,
Franþa îi celebreazã memoria
prin numeroase manifestãri

dedicate atât lui, cât ºi familiei.
Între evenimentele importante un loc de seamã îl ocupã

expoziþia de la Palais Luxembourg, dedicatã primei sale soþii,
Joséphine. Acest gest omagial are loc la douã sute de ani de la
moartea Joséphinei în castelul de la Malmaison, muzeul
organizând o ambiþioasã expoziþie, cu intenþia de a reînnoi
imaginea primei Împãratese a francezilor. Realizarea
muzeografilor de la Palatul Senatului este cu atât mai remarcabilã
prin faptul cã în urma strãdaniei lor au fost aduse exponate nu
numai de la Luvru, dar ºi de la muzeul Ermitaj de la Sankt
Petersburg, de la muzeul londonez Victoria and Albert Museum,
ca ºi din colecþiile regale suedeze.

În numãrul mare de piese prezentate publicului, alãturi de
portrete pictate se aflã documente din marile arhive, mobilier
realizat de mari ebeniºti din epocã, sculpturi, numeroase piese de
artã decorativã din epocã sau antice.

Aceastã bogãþie de mãrturii alcatuiesc un tablou vivant, un
adevãrat portret complet, de o mare fineþe al unui moment din
istorie.

Joséphine a fost eclipsatã de marea figurã ºi personalitatea lui
Napoleon Bonaparte, pe de o parte datoritã studiilor privind
respectiva perioadã, în care, normal, Napoleon era figura centralã,
ea fiind totalmente neglijatã. Norocul ei a fost acela cã în ultimele
decenii, mijloacele video au readus-o din anonimat în centrul
atenþiei. Filmul ºi serialele televizate au gãsit formula readucerii
ei în atenþe, iar pe de alta parte realizatorii au avut satisfacþia unor
frumoase... „reþete” financiare.

O femeie devenitã puternicã nu numai prin caracterul ei, ci ºi
prin mariajul cu Împãratul, controversatã ca orice fiinþã umanã
care a avut acces la vârful piramidei sociale, avea sã devina la
sfârºitul secolului de care tocmai ne-am despãrþit, un adevãrat
simbol al sclavagismului în chiar pãmântul sãu natal, în Martinica,
teritoriul insular aflat în Atlantic, parte din Antilele Mici,
departament francez de peste mãri.

Atât de mare a fost oprobiul conaþionalilor insulari, încât, în
septembrie 1999, statuia care o înfãþiºa, din capitatala martinicanã,
a fost decapitatã...

Cât de mult a fost implicatã viitoarea împãrãteasã în problema
sclavagismului este foarte dificil de stabilit. Cert este faptul cã
provenind dintre plantatori ar fi avut un interes în aceastã direcþie,
aºa cum au toþi cei ce au pãmânturi, pãduri sau plantaþii. Un
exemplu modern: în Parlamentul nostru, unde domneºte...
democraþia, mari proprietari de terenuri forestiere ºi-au votat o
lege care le permite defriºãri fãrã limitã, aºa pentru binele naturii
ºi... al poporului...

Trebuie amintit un amãnunt. Sclavia a fost într-o micã mãsurã
abolitã înainte de Revoluþia Francezã, dar, Martinica aflatã în
acea perioadã sub dominaþia englezã nu a beneficiat de aceasta
lege. Dupã pacea de la Amiens, Franþa a recuperat insula
descoperitã în 1502 de Cristofor Columb ºi a creat, desigur, o
mare speranþã în acest sens, dar care a fost cu totul contrazisã de
cruzimea cu care a fost revigorat sclavajul în insula vecinã,
Guadelupa. Este, însã, puþin probabil ca Joséphine sã-l fi influenþat
pe Bonaparte în decizia aceasta. Napoleon nu obiºnuia sã dea
ascultare soþiilor sale. Erau destui în jurul lui, care aveau interese
de grup, de a menþine sclavajul din raþiuni de afacere.

Sã vedem însã cine este acest personaj feminin cu atât de mare
rãsunet în istorie.

La 23 iunie 1763, vede lumina zilei la Trois-Ilets (Martinica),
Marie-Joseph Rose de Tachar de la Pagerie, viitoarea împãrãteasã
Joséphine, supranumitã „Yéyette”. Viitorul ei soþ, marele
Bonaparte, va veni pe lume pe un alt continent, într-o altã insulã,
Corsica, la Ajaccio, ºase ani mai târziu.

La zece ani, Joséphine frecventeazã pensionul „Dames de la
Providence”, pe insulã, la Fort Royale, unde va rãmâne timp de
patru ani.

În 1779, la ºaisprezece ani, Rose, însoþitã de cãtre tatãl sãu,
calãtoreºte în Franþa, iar în luna decembrie a aceluiaº an, se va
mãrita cu François-Marie de Beauharnais, nãscut ºi el în
Martinica, în localitatea unde Rose urmase pensionul. Dupã doi
ani, Rose dã naºtere fiului lor Eugéne ºi dupã alþi doi ani fiicei
Hortense Eugénie. Dupã încã o jumãtate de an, Rose în urma
gâlcevii cu Aléxandre, îºi ia copiii ºi se retrage la abaþia
Pauthémont, înainte de a introduce divorþul, dupã care se va
instala la Fontainbleu, la socrul ºi mãtuºa sa.

La un an de la divorþ Eugéne va fi încredinþat tatãlui, care-l va
înscrie la Colegiul Harcourt, iar la doi ani de la acest moment,
Rose se va reîntoarce în Martinica, de unde va reveni pe continent
peste doi ani, dupã moartea tatãlui sãu.

În anul urmãtor fostul sãu soþ va fi ales preºedintele Adunãrii
Constituante Franceze. Au loc mari agitaþii politice, urmând
rãzboiului declarat Austriei, culminând cu arestarea regelui
Ludovic ºi declararea a doua zi (22 septembrie) a Republicii. În
primãvara viitoare, fostul soþ va deveni ºeful armatei de pe Rhin.
O numire venitã într-un context politic extrem de agitat: la 21

ianuarie Ludovic al XVI-lea va fi ghilotinat, urmat fiind de Marie-
Antoanette la 6 aprilie care va pieri în acelaºi mod, dealtfel, ca ºi
Girondinii, executaþi douã sãptãmâni mai târziu. Anul urmãtor,
printr-un decret este suprimat sclavajul din colonii ºi numai la o
lunã (4 martie) fostul soþ este arestat. Dupã executarea
„indulgenþilor” (Danton, Desmoulins) se va institui Marea
Teroare. La 23 iulie, Aléxandre este executat, iar fosta soþie, care
fusese ºi ea întemniþatã, va fi eliberatã douã sãptamâni mai târziu.

Metoda clasicã, a arestãrii familiei, pe care am trãit-o ºi noi în
anii dictaturii clasei muncitoare, îºi are vechi rãdãcini...

Anul ce vine, conferã Rosei dreptul de tutore asupra celor doi
copii, iar în toamnã îl va cunoaste pe corsicanul, care la nici
douã sãptãmâni (16 octombrie) va rãsturna Directoratul, pentru
ca la 9 martie, anul urmãtor (1796) sã devinã soþia tânãrului
general Bonaparte care la 27 de ani va fi numit comandantul-ºef
al armatei Italiei, cu care prilej îl va însoþi în campania italianã ºi
va deveni pentru el Joséphine.

Bonaparte a ajuns general la vârstã mai micã decât cei trei
tineri comuniºti ridicaþi la rangul de general pentru faptele lor de
bravurã ideologicã pe ºantierele tineretului de la Bumbeºti-
Livezeni, Agnita-Botorca ºi Salva Viºeu. Cei trei aveau în jur de
28 de ani ºi se numeau Nicolae Ceauºescu, Virgil Trofin ºi Cornel
Fulger. În acelaºi timp, marii generali ai României zãceau în
temniþe...

Prin tratatul de la Campoformio se pune capãt primei coaliþii ºi
a rãzboiului din Italia. În ianuarie 1798, Joséphine împreunã cu
Bonaparte, va vizita castelul de la Malmaison cu gândul de a-l
cumpãra. În martie, vor cumpãra Hôtel din Rue de la Victoire, iar
dupã o lunã ºi jumãtate, în mai, armata Egiptului condusã de
Napoleon, va pleca de la Toulon în campania africanã.

În timp ce soþul se afla în campania africanã, în Egipt, soþia
cumpãrã cu 225.000 de franci (aur, de bunã seamã) castelul de la
Malmaison, pe care-l ºi locuieºte în lunile urmãtoare.

O micã remarcã – am avut ºi noi, în Bucureºti, pe Calea Plevnei
un edificiu cu acest nume care tradeazã o casã a rãului. Înainte
de rãzboi, închisoare militarã, devenitã dupã 1944 loc de anchete
inchizitoriale ºi detenþie pentru deþinuþii politici, reprezentanþi ai
partidelor istorice, socotite burgheze de cãtre „democraþia” impusã
de Kremlin.

Istoria merge înainte. Fiica, Hortense se mãritã în 3 ianuarie
1802 cu Louis Bonaparte, nici unul, nici altul decât cel de-al
treilea frate al lui Napoleon. În ianuarie se va naºte Napoleon
Charles.

În august Napoleon fusese numit consul pe viaþã. Anul
urmãtor, proaspãtul investit vinde pe 80 de milioane de franci,
teritoriul american al Louisianei.

În 1804, la 1 decembrie, are loc cãsãtoria religioasã dintre
Napoleon ºi Joséphine la Tuilleries, în prezenþa Papei Pius al
VII-lea, iar a doaua zi încoronarea Joséphinei la Nôtre Dame.
Cu toatã aceastã agenda febrilã, Napoleon îºi va gãsi timp sã
promulge Codul Civil, numit Codul Napoleonian.

În 1805, Joséphine devine din nou bunicã, prin nasterea celui
de al doilea fiu al fetei – Napoleon Louis, botezat de Papa Pius al
VII-lea.

La mijloc de ianuarie 1806, este rândul lui Eugéne sã se însoare
cu fata viitorului rege al Bavariei – Maximilian I Iosif. Seria
succeselor familiei Bonaparte se þin lanþ. În martie, Joseph
Bonaparte devine rege de Neapole, pentru ca în iunie, Louis
Bonaparte sa devinã suveran al Regatului Olandei.

În 1807, se naºte prima fiica a lui Eugéne, viitoarea reginã a
Suediei. Anul 1808 este ºi el bogat în naºteri. La 20 aprilie, cel
de al treilea fiu al Hortensiei, Charles Louis Napoleon, se naste
la Tuilleries. El va deveni Napoleon al III-lea, preieten al Þãrilor
Române, sprijinitor al Independenþei acestora. În acelas an
Eugénie, a doua fiicã a lui Eugéne se naºte la Milano, cea care va
deveni prinþesa de Hohenzollern-Sigmaringen.

Anul urmãtor, la 30 noiembrie, Napoleon o anunþã pe Joséphine
de iminenþa divorþului pentru cã vrea un moºtenitor, lucru care
se întâmplã în 1811, în urma cãsãtoriei cu Marie-Louise de
Austria. Fiul sãu, François Charles Joseph Napoleon Bonaparte,
rege al Romei, supranumit L’Aiglon (Vulturaºul – Edmond
Rostand scriind o dramã cu titlu omonim), va avea o viaþã scurtã,
21 de ani, contactând o tuberculozã.

O împãrãteasã a gustului –
JOSÉPHINE
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(urmare din pagina 15)

O ÎMPÃRÃTEASÃ A GUSTULUI – JOSÉPHINE
În 1812, Joséphine devine din nou bunicã. Eugéne are o nouã

fiicã, Amélie care va deveni împãrãteasã a Braziliei. În 1814,
dupã ce-l primeºte la Malmaison pe þarl Rusiei, Alexandru I, la
puþin timp dupã aceea contracteazã o pneumonie care îi va fi
fatalã Joséphinei.

Alexandru I-ul, dupã bunul obicei
de la curte, va pleca cu 38 de tablouri
ºi 4 sculpturi semnate de Canova, care
vor lua, peste doi ani drumul
Ermitajului. Unele dintre acestea s-
au întors în actuala expoziþie.

A doua zi dupã divorþ Napoleon i-
a cedat Malmaison-ul, de care
Joséphine se ataºase într-un mod cu
totul special, deºi avea de asemenea
castelul de la Navarre, din apropiere
de Evreux. Castelul Malmaison a
reprezentat marea sa dragoste. Aici,
iubirea sa pentru naturã, deopotrivã
pentru flori ºi pãsãri a avut o
ascensiune perpetuã. Pasiunea pentru
amenajarea grãdinilor, dragostea
pentru colecþiile sale combinatã cu
minunatul mod de a-ºi trãi viaþa, iatã
principalele direcþii ale talentului sãu.

Spre deosebire de Maria Antoaneta
care nu permitea accesul la Trianon,
castelana de aici era încântatã sa
primeascã vizite în Eden-ul pe care-l
adula.  Bãºtinaºa martinicanã,
provenitã dintre plantatorii din
Antilele Mici, fãrã o educaþie dintre
cele mai elevate, era totuºi o persoanã
fermecãtoare, despre care se spunea
cã avea o graþie a miºcãrilor, o
dulceaþã a privirii ºi o voce
încântãtoare.

Într-o scrisoare adresatã fiului sãu Eugéne în 1813, scria:
„Viaþa pe care o duc este mereu aceeaºi, nu mã ocup decât de
galeria mea ºi de plantele mele”.

Acompaniatã de o micã curte, fãcând naveta între Malmaison
ºi Navarre ºi în egalã mãsurã la Elysée, pe care Napoleon îl va
revendica nu însã fãrã a-i ceda galeria de tablouri ºi un alt palat la
Laeken, în nordul Bruxelles-ului, în care nu va locui însã niciodatã.

Parcul de la Malmaison, un vis a ceea ce se poate realiza, pe
care Joséphine l-a schimbat continuu dupã capriciile ei, sacrificând
câteva echipe de arhitecþi-peisagiºti, care vor construi fie galeria,
fie sera încalzitã, fie schimbând cursurile de apã, arhitectura
fântânilor, aranjarea aleilor ºi a combinaþiilor florale.

Unul dintre arhitecþii grãdinii, Fontaine, nota în 1802 cã
„Madame Bonaparte vrea fãrã mãsurã ºi fãrã limite sã strângã
toate bogãþiile pe care arta le poate produce”.

În anul dispariþiei sale, Împãrãteasa expunea în adoratul
Malmaison, 325 de tablouri, la care se adaugã un numãr apreciabil
de guaºe ºi desene. În afara acestora, o colecþie de 250 de vase
descoperite în Marea Grecie. Cele douã mari colecþii nu eclipsau
seria de sculpturi, dintre care cele în marmurã, patru semnate de
Canova care vor lua drumul Ermitajului, ca ºi nenumãrate alte
piese în alabastru sau porfir, antice sau moderne, mozaicuri sau
marchetãrie în marmurã ºi pietre scumpe.

Galeria spaþioasã, lungã de 35 de metri ºi largã de zece metri,
aflatã în prelungirea salonului de muzicã, având o boltã în linii
care fac trecerea de la un plan la altul, cu trei turnuleþe care
asigurau lumina din plafon ºi cu o podea din lemn preþios, era
pentru ea o mare falã. În colecþia sa erau tablouri de Fleury
Ruchard, Claudio Coello, Alonso Cano, Ribera si mulþi alþi pictori
italieni, spanioli, partea leului, desigur, având-o francezii Le
Lorrain, Stella, Ph. de la Champaigne.

Pasionatã de sculptura epocii, Împãrãteasa i-a comandat lui
Canova o lucrare cu cele trei graþii care a fost finisatã dupã
moartea ei ºi a fost datã de fiul ei Eugéne, la München. Punctul
forte al colecþiei de sculpturã a fost însã lucrãrile antichitãþii, între
care multe piese egiptene, dintre care se distinge o camee cu
chipul unei alte femei celebre, Cleopatra, ca ºi aºa numita camee
Gonzague, data tot lui Alexandru I. Cameea are douã profiluri de
bãrbaþi, Ptolemeu al II-lea ºi Arsinoe – ºi are 15,7 cm înãlþime.
Diferite piese de mobilier, armuri ºi mozaicuri întregeau atmosfera
elevatã a galeriei.

A fost normal ca fiind amatoare de tablouri ºi sculpturã, Madam
sã aibã ºi o atracþie specialã pentru obiectele decorative. Astfel,
prima piesã de excepþie pe care a primit-o a fost o capturã de
rãzboi, o placã cu o alegorie de ape, cu decor de scoici ºi de

plante marine pe un fond de lapis-lazuli, lucratã la Florenþa în
1765 ºi ajunsa la Paris în 1799.

Papa a oferit Primului Consul, în 1802 alte doua opere: un
ºemineu ºi trei panouri de mozaicuri în manierã pompeianã.

Împãrãteasa era, totodatã ºi o protectoare a artiºtilor. Spre
exemplu, italianul Francesco Belloni, artistul format în atelierele
Vaticanului a sosit în 1796 în Franþa. S-a apucat sa lucreze, tãind

placa despre care aminteam mai sus,
dându-i o formã rectangularã, dupã
care fraþii Iacob au transformat-o într-
o elegantã masã, confecþionându-i
picioarele din lemn de mahon ornat cu
elemente din bronz.

La atâtea frumuseþi de care era
înconjuratã, nu putea lipsi mobilierul
de cel mai fin rafinament. Este ilustrativ
un fapt petrecut când lui Bonaparte i
se prezentau notele de platã la
comenzile pe care Joséphine le fãcea
dezinvoltã ºi cãreia nimic nu-i pãrea
prea scump, în dorinþa de atrãi într-o
ambianþã luxuriantã: „Ce furie m-a
cuprins, indignarea mea este umorul
meu negru, când mi s-au prezentat
sumele pentru mobilele salonului, care
nu aveau nimic extraordinar ºi care
urcau pânã la enorma sumã de 120.000
de franci”.

Prin moºtenirea culturalã ºi educaþia
sa, Joséphine avea un cult al artescului.
Datoritã arhitecþilor ºi ebeniºtilor,
îmbinarea între antic ºi arabesc s-a
putut realiza într-o legãtura artisticã de
calitate, aºa cum se poate constata din
prima clipã la acel „secretaire în formã
de arc de triumf”.

Cum pentru mobile se utilizeazã ºi
þesãturi, Joséphine inspiratã de
budoarul turcesc al Mariei-Antoinette

de la Fontainbleu, ºi-a acoperit fotoliile cu o catifea de o
modernitate ambiþioasã, lamé aurie cu stele.

Dar nu numai interiorul castelului o interesa pe Madam, ci ºi
exteriorul clãdirii, tot ceea ce-l înconjura. Era o adevãratã reginã
care-ºi punea în operã veritabila dragoste pentru plante, animale
ºi aspiraþiile romantice. Sprijinitã de colaboratori de prima mânã,
oameni zeloºi, savanþi, grãdinari ºi artiºti, ea s-a impus de-a
lungul anilor ca o botanistã priceputã ºi o bunã cunoscãtoare a
artei peisagistice a grãdinilor. Îºi dorea în grãdinã cele mai
frumoase plante. În 1802, îi scria mamei sale: „Trimiteþi-mi toate
grãunþele ºi fructele din America: cartofi, banane, portocale,
mango sau manghier, tot ce puteþi ca fruncte sau sãmânþã”.
Totodatã îºi ruga mama sã-i trimitã de la Trois-Ilets cele mai noi
specimene exotice, pe care avea
plãcerea sã le plaseze între obiectele
de artã antice, mobilele cele mai
luxoase sau tablourile cele mai de
preþ. Era competentã în materie de
botanicã ºi era ascultata cu interes
chiar de cei cu preocupãri savante
în domeniu.

Era necãjitã de arhitecþii sãi ce
construiau alei drepte, cu copaci de
o parte ºi de alta ºi spunea cã este
un barbarism al grãdinãritului.
Dorea un spaþiu în manierã englezã,
de aceea va renunþala serviciile
arhitecþilor francezi ºi va aduce un
insular.

Pasiunea sa se îndrepta spre
ºtiinþã, de aceea va profita de
campaniile napoleonice, cerându-
le expediþionarilor sã-i aducã plante
de tot felul. Va merge pânã acolo, încât a finanþat o expediþie a
unui tânãr botanist scoþian pânã la Capul Bunei Speranþe,
beneficiind din plin de descoperirile acestuia.

În 1803, începe construcþia serei, care va fi încheiatã doi ani
mai târziu. O monumetalã construcþie de cincizeci de metri
lungime ºi latã de douãzeci ºi nouã. O premierã absolutã. Niciodata
nu a fost realizatã o asemenea suprafaþã vitratã. Construcþia era
încãlzitã de douãsprezece sobe din fontã, alimentate cu cãrbuni.
Aici, în aceastã climã permanent controlatã vor fi adapstiþi
clerodendroni, palmieri, magnolieri americani înalþi, liliacee,
magnolii. Pasiunea ei pentru ºtiinþele naturii ºi pentru botanicã în
mod special, i-a adus ºi rãsplata denumirii unor specii cu numele

ei: Amarilis Joséphini, Josephinia Imperatrices.
În afara pasiunii pentru plante va avea o mare pasiune ºi pentru

animale, care se va concretiza începând din 1800, printr-o
menajerie în care vor fi canguri, lama, cerbi, casuari, lebede
negre, papagali (gãzduiþi în vestibulul palatului).

La toate acestea se mai adaugã o fazanerie, o vãcãrie cu
exemplare elveþiene ºi o crescãtorie de oi spaniole, de toate acestea
ocupându-se un numeros ºi priceput personal.

Mereu nemulþumitã de arhitecþii sãi, Joséphine îl angajeazã în
1805 pe Louis-Martin Berthand, un veritabil alter-ego, dispus
sã deseneze grãdina ideala, care sã rãspundã ideilor romantice
ale stãpânei. Reconfigurând plantaþiile, deschide perspectiva, se
creeaza grote, multe altele vin sã modifice planul grãdinii ºi sã
aducã mulþumire pentru Madam. Mândrã de opera ei, uimea
invitaþii ºi obiºnuia sã trimitã coºuri cu fructe suveranilor
europeni, în special fructe de la cei trei sute de ananaºi. Existã
chiar o lucrare, Descrierea plantelor rare cultivate la Malmaison
ºi Navarre, ilustratã de Redouté. A existat, de asemenea, o lucrare
în opt volume dedicatã Lyliaceelor, realizatã de acelas autor care
va cãpãta chiar titlul de „pictor al florilor Împãrãtesei”. Preþioasele
planºe cu suavele exemplare rare, au fost preluate în parte de
celebrele manufacturi de porþelan de la Sèvres, care le-au
imortalizat pe farfuriile ºi operele de artã produse acolo.

Farmecul grãdinii Malmaison-ului o captiva pe Joséphine,
încât dupã divorþ ea se va ocupa de mãrirea domeniului, aducându-

l la 726 de hectare.
Dupã obiºnuita toaletã de dimineaþã, care dura multe ore,

obiºnuia sã ia micul dejun la orele unsprezece, de multe ori în aer
liber. Urma o promenadã, cu o privire foarte atentã a tot ce o
înconjura, examinând cu minuþiozitate ºi stamunele unor plante,
purtând discuþii extrem de competente pe teme botanice, vizitând
frecvent sera încãlzitã de care era foarte mândrã, discutând cu
artiºtii aleºi cu mare grijã pentru a imortaliza pe planºe nu numai

parcul ºi castelul, dar ºi plantele ºi vieþuitoarele
sale. De multe ori poposea ºi la menajerie,
interesându-se despre mersul lucrurilor.

I-au plãcut ºi cãlãtoriile, fie ele din obligaþie
sau de plãcere ºi din toate a ºtiut sa culeagã nu
numai informaþie, dar ºi sa cultive relaþii, pe
care le-a utilizat cu bunã ºtiinþã.

Ca orice femeie, aflata la un asemenea nivel,
a iubit ºi luxul vestimentar. Era desigur o vie
concurenþã cu surorile ºi cumnatele Împaratului,
dar ºi cu alte Doamne din vechea nobilime
francezã, care o aveau în orice clipã în colimator,
din toate punctele de vedere.

Poseda o colecþie de bijuterii evaluatã la acel
moment la trei milioane de franci, ºi în expoziþia
de la sediul Senatului, din grãdina Luxemburg,
existã câteva costumaþii de mare þinutã, cu
broderii, ºaluri de caºmir, pene care îi plãceau
la nebunie, asortate cu un sortiment de bijuterii
din care fãceau parte diamante, perle, rubine,

smaralde, apalul, turcoaze, safirele ºi mai ales cameele.
Într-o vitrinã cubicã, enormã, este expusã o rochie de mare

þinutã, împodobitã cu cele mai rafinate elemente enumerate mai
sus, alãturi de o pereche de botine, ele însele veritabile opere ale
maeºtrilor pantofari, care se remarcã nu numai prin fineþea ºi
designul (sic!) ca sã ne exprimãm printr-un termen din zilele
noastre, dar ºi prin elegaþa cu care a fost rezolvat modul de
închidere a respectivei încãlþãri.

În paralel cu expoziþia de la Palatul Luxemburg, chiar la
Malmaison, existã o expoziþie în care se aflã alte cincizeci de
piese care ilustreazã viaþa ºi preocupãrile pentru flori ºi naturã a
celei ce a fost „dulcea ºi incomparabila Joséphine”.

Împãrãteasa Joséphine în parcul Malmaison,
1805 (Nisa, Muzeul Massena)
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