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Gândurile care vindecã

Nu mã numãr nicidecum printre naivii care se dau în vânt sau cred fãrã discernãmânt în tot
felul de terapii despre care s-a fãcut/se face atâta ºi atâta caz dupã 1990 încoace. ªi, din pãcate,
dupã acest an graþie libertãþii de expresie ºi de acþiune - s-au ivit fel de fel de terapeuþi, care de
care mai isteþ în a-ºi promova pretinsele merite în vindecare ºi „reþete originale”, metode etc.,
etc. în vindecarea unor maladii pentru care suferinzii n-u aflat soluþii la medicina tradiþionalã,
prin spitale ºi clinici autorizate.

Desigur, nu pot nega în totalitate activitatea unor terapeuþi, mai ales dacã experienþa lor în
domeniu a fost/este grãitoare ºi cuantificabilã printr-un numãr mare de vindecaþi. Însã aceºtia,
terapeuþii, sunt mult mai puþini decât se crede în genere, impostorii fãcându-ºi loc ºi aici, ca mai
peste tot la noi. Dar nu e treaba mea sã-i depistez pe autenticii terapeuþi de cei falºi, dupã cum
nu mi-am propus nici sã dezbat mai pe larg problema în aceste rânduri

ªi totuºi, chiar aºa „Toma necredinciosul”, cum mã consider, n-am putut trece cu vederea, o
ºtire despre care se cuvine „a face vorbire”, cum ar zice, pesemne, un avocat.

Este vorba de un mare medic spaniol Angel Escudero pe numele lui, care a fondat, ni se
spune, o adevãratã ºcoalã umanistã de neositerapie. Ce este neositerapia, termen despre care
nu s-a mai auzit panã acum, cel puþin la noi în România? Ei, bine, este un fel de ramurã a
medicinii care susþine ºi promoveazã „vindecarea prin gândire”. Practic, medicul amintit a
înþeles ca prin neositerapie sã facã o „anestezie psihologicã”, o metodã care a dat foarte bune
rezultate.

Viorel Mãrginean - Primãvara

Te smulgi cu zugrãviþii, scris în zid
La gama turlelor acelor locuri
Întreci oraºul pietrii, limpezit
De roua harului arzând pe blocuri.

O, ceasuri verticale! Frunþi târzii.
Cer simplu, timpul. Dimensiunea, douã.
Iar sufletul impur: de calorii
ªi ochiu unghiu ºi lumea aceasta, nouã.

Înaltã-n vânt te frângi, ºi mã aºtern
O, iarba mea din toate mai frumoasã.
Noroasã pata aceasta din infern.
Dar ceasul, sus. E valea rãcoroasã.

Oameni de lângã noi

Pe pãmântul acesta vieþuieºte o rasã degeneratã de oameni, diseminatã printre cetãþenii normali.
Este o subspecie parazitã, trãitoare pe cârca sentimentelor omenirii oneste ce-ºi mãnâncã covrigul
în fiecare dimineaþã ºi cãreia nu-i putem identifica niciun rost aparent. Ba chiar încurcã rãu
lucrurile ºi consumã resurse, lipindu-se nesimþit de marii oameni – politici, desigur! – ai lumii
acesteia. Cãci numai adevãraþii mari oameni – politici, desigur! – sã zicem, Napoleon, Cezar,
Nero, Bush, Putin, Merkel, Thatcher sau alþii asemenea, conteazã pentru memoria umanitãþii.

Cu toate acestea, subspecia în cauzã se infiltreazã împingându-ºi acoliþii printre aceºti mari
oameni, ba chiar mai sus. Greu de înþeles pentru ce îºi amintesc unii, mai degrabã, de Ovidiu,
Cervantes, Rodin sau Eminescu!

Avem de-a face, aºadar, cu o subspecie dãunãtoare ºi profitoare: nu produce nici pâine, nici
tractoare ºi nici mãcar „ºouri pãcãtoase” pe la televiziuni. Împarte lumea, într-un mod de neînþeles,
în persoane pregãtite ºi persoane cu pregãtire, ca ºi când diferenþa ar conta sau ar interesa pe
cineva. Fond ºi formã?!

În plus, încurcã rãu! Vrei sã scoþi ceva aur de pe undeva – ei, cã nu! – vrei sã razi o magherniþã
ºi sã tragi un bloc-turn – ei, cã nu! – vrei sã-þi descarci vidanja cu rahat într-un rîu, cã de aia-i apã,
sã spele – ei, cã nu! ªi multe asemenea...

Majoritãþii semenilor noºtri le vine greu sã vadã în Culturã un vehicul al îmbogãþirii ºi
prosperitãþii, cea care determinã gradul de bunãstare al unui grup, al unei populaþii. La noi, pe
pãmântul acesta, chiar nu se obiºnuieºte, fiind perceputã ca împovãrãtoare, neprofitabilã, ca
susþinutã pe umerii comunitãþii. O subspecie parazitã.

Din fericire, nu foarte departe, Europa ºi nu numai, este plinã de exemple contrarii.
În Spania, în Andaluzia, pe care o amintesc pentru cã îmi este apropiatã, cultura este pusã în

slujba bunãstãrii generale. Aici, mai ales din aprilie în noiembrie, dar ºi în restul anului, sãrbãtorile
cultural-comercial-gastronomice se înºirã, tumultos, zi de zi. Sunt cunoscutele Ferias, în majoritate
invenþii ale ultimelor decenii, care îmbinã vagi urme de tradiþie cu mercantilismul cel mai înverºunat.
Toate având fundament cultural, uneori de cea mai bunã calitate, alteori amestecat cu frivolitatea:
festivaluri de tot felul, concerte, expoziþii, târguri, spectacole, teatru, proiecþii, reconstituiri, etc.
Bineînþeles, condimentate cu un îmbelºugat conþinut negustoresc ºi gastronomic. În acest fel,
comunitãþi fãrã alte resurse în afara unei agriculturi marcate de faptul cã din mai pânã în octombrie
nu cade strop de apã, reuºesc sã prospere prin intermediul culturii, al turismului cultural. Dupã
principiul: Pupã-l în bot ºi ia-i tot! Adicã turistului, în special celui strãin. Aºa a ajuns una dintre
cele mai sãrace regiuni ale Europei (inclusiv noi!) sã parã în ochii cãlãtorului, mai ales ai celui
nordic, raiul pe pãmânt.

Sã nu trãim iluzia cã acestea s-au nãscut natural, din excesiva deºteptãciune sau din spiritul
întreprinzãtor al peon-lui spaniol. Aiurea! A fost un program de amploare pus la punct de
administraþia franchistã, urmat ºi aplicat cu rigurozitate de guvernele democratice care s-au succedat
dupã 1976. (continuare în pag. 2)
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Anii ‘50 la ªcoala Medie Mixtã

Sfârºit de an ºcolar: clasa a IV-a B, 1927-1928

Salã de clasã a ªcolii Vechi în anii ‘50

(urmare din pagina 1)

Subspecii

ªcoala Veche în vara anului 1938

Clasa a II-a a anului 1952

Anul 1959: elevi ai ªcolii Vechi

ªcoala Veche astãzi

Este exemplar modelul Muzeului Picasso din Malaga. Un proiect ridicat din iarbã, în jurul unei
idei, plecând de la realitatea cã marele pictor era nãscut într-o casã modestã din prãfuitul centru istoric
al oraºului. Încolo, nici lucrãri, nici spaþiu, nici acces, numai inovaþie ºi dorinþã. Se reface un vechi
edificiu de patrimoniu ajuns într-o stare precarã, ocazie când sunt descoperite, la subsol, ruinele
cetãþii feniciene care sunt puse în valoare ºi transformate într-unul dintre atuurile complexului. Se
reabiliteazã întreg parcursul dintre Catedralã ºi viitorul muzeu, precum ºi împrejur, pentru ca vizitatorul
sã intre în atmosferã fãrã a suferi ºocuri precum la Bran, spre exemplu. Sau la Curtea Veche. Sau...
Cu aceastã infrastructurã pregãtitã, gãsirea operelor pentru a fi expuse devenea o întreprindere
uºoarã. Moºtenitorii lui Picasso (francezi, de bunã seamã) acceptã sã-ºi încredinþeze lucrãrile deþinute
în schimbul unor beneficii uneori subtile (economie la plata asigurãrilor sau protecþiei, onoruri din
partea edililor locali, etc).

Prin urmare, Malaga ajunge sã beneficieze de un ansamblu cultural de excepþie, punct de atracþie
internaþional ºi un adevãrat magnet pentru banii turiºtilor. Cu un bilet de intrare în jurul a 20 de euro
ºi cozi permanente la ghiºee, plus o librãrie de artã impresionantã, cu preþuri pe mãsurã ºi un comerþ
riveran înfloritor. Investiþie în patrimoniu, artã ºi educaþie, fãrã poluare, fãrã zgomot, fãrã nesimþire.
Bunãstarea frumosului.

Exemplul este foarte departe de a fi izolat. Vezi Guggenheim, vezi Sagrada Familia, vezi Doña
Ana, vezi Parisul...

Un argument românesc al prosperitãþii prin culturã îl constituie Sibiul. Din pãcate, excepþia care
întãreºte regula. Majoritatea dintre noi percep cultura, patrimoniul, ca o piedicã în calea dezvoltãrii,
considerând frumosul, simþul estetic, ca un artificiu de la care se poate face rabat unui aºa-zis avans
social. Demolãm, ruinãm, tãiem, reabilitãm „termic” edificii istorice, murdãrim. Þarã îngunoitã ºi
chioºchizatã. Cultura vãzutã ca o povarã, ca o întreþinutã. Eforturile promotorilor culturali – ºi avem,
slavã Domnului !– aºa cum a fost ºi regretatul Constantin Carbarãu, ar trebui stimulate, apreciate ºi
sprijinite, nicidecum tratate ca o milogealã deranjantã de cei ce deþin pâinea ºi cuþitul.

 În momentul de faþã, preponderenþa susþinerii proiectelor culturale în România trebuie sã aparþinã
comunitãþii, principala lor beneficiarã. Aceasta pentru cã la noi, tot din vina comunitãþii, au fost
îndelung batjocorite investiþiile particulare, iar legatele lor încãlcate cu nonºalanþã interesatã. Îmi vin
repede în minte Muzeul Simu, Aºezãmintele Brâncoveneºti sau testamentul cultural al bãtrânului
Costicã Bolintineanu. Praf ºi pulbere! Sã ne revenim este greu.

Putem câºtiga înzecit prin culturã: bani, prestigiu, mândrie. Putem câºtiga o þarã a noastrã. Într-o
societate anesteziatã între tabloide ºi taxe, speranþa unei Românii culturale frizeazã utopia. Un Don
Quijote: anacronic, însã imprescriptibil.

P.S. O veste: la Bolintinul din Vale, pe 19 martie 2013, aproape 100 de cetãþeni responsabili au
cerut, cu vehemenþã ºi conºtiinþã civicã, demolarea ªcolii Vechi, clãdire monument istoric, de arhitecturã
ºi de suflet, emblematicã pentru trecutul cultural al satului nostru ºi nu numai.

Propun ca sub dãrâmãturi sã-i bãgãm pe toþi, ãºtia, subspecia.

Practic, doctorul le cere pacienþilor ce urmeazã a fi operaþi sã gândeascã pozitiv, cum am zice
noi, întrucât - s-a demonstrat ºtiinþific! - gândurile influenþeazã energiile globale din corpul
omului. Cu alte cuvinte, în organism trebuie sã existe un echilibru între sistemul nervos ºi
celelalte organe.

„Întotdeauna - zice medicul spaniol - sã gândiþi ºi sã vorbiþi numai de bine. Nu gândiþi ºi nici
nu vorbiþi despre rãu, nici mãcar sã-1 negaþi. Creierul nu poate înþelege o negaþie ºi nu o va putea
face niciodatã. Trebuie sa cãutaþi binele opus rãului de care suferiþi, sau de care vã este teamã.
Când îl veci recunoaºte, trebuie sã vã amintiþi urmãtoarele cuvinte: «am nevoie». Apoi, puneþi
dupã «am nevoie» lucrul pozitiv de care aveþi nevoie: opus rãului”.

ªi ca sã ne convingã cu teoria lui, medicul dã o serie de exemple de boli în care neositerapia
a dus la rezultate uimitoare. Pozitive, desigur.

Eu unul cred cã, prin extrapolare, aceastã nouã ºi revoluþionarã „ºcoalã umanistã” ar trebui ºi
ar putea sã aibã efecte extraordinare, benefice ºi la nivel de grup ori organizaþii sociale. Nu atât
prin „tratarea” unor conducãtori de asociaþii, uniuni, cercuri etc., cât mai degrabã printr-un fel de
unire a energiilor pozitive ale indivizilor. Pãi sã ne oprim doar asupra unui domeniu, care îmi
este mai apropiat ºi pe care îl cunosc ceva mai bine decât pe altele: literatura. Dacã fiecare critic,
istoric literar, scriitor ar gândi pozitiv în raport cu confraþii, cred cã s-ar obþine o terapie nebãnuit
de beneficã. În loc sã se înjure pe la colþuri ori prin publicaþii, în loc sã-ºi adreseze unii altora
injurii, în loc sã se invidieze,

sã-ºi afiºeze oricând ºi oriunde orgoliile, ar pune umãrul, cum se zice, la crearea unui climat
sãnãtos ºi, implicit, la îmbogãþirea ºi consolidarea patrimoniului cultural în general.

Tot ce spun aci nu este nici pe departe o fantezie. Eu vãd lucrurile posibil de realizat. Fireºte,
cu atingerea acelei frumoase trepte a relaþiilor inter-colegiale nu înseamnã cã ar coborî paradisul
pe pãmânt, cã toatã lumea ar râde, ar cânta ºi dansa, într-un fel de fericire generalã ºi la toate
nivelurile. Nu. Fiecare creator ar fi poate mai responsabil ºi mai exigent cu sine, spiritul de
competitivitate fiind implicit asumat prin roadele minþii ºi imaginaþiei ºi nu prin fapte exterioare,
care n-au nimic de-a face cu creaþia: campanii de presã, polemici, articole critice, bârfe în agora
ºi altele.

Nu mã îndoiesc cã ºi spiritul autocritic ar funcþiona mai bine, s-ar ascuþi, s-ar rafina la fiecare
autor ºi - cine ºtie, poate cã astfel, prin autocenzurã, nu s-ar mai publica atâta maculaturã, terenul
fiind eradicat, treptat-treptat, de grafomani ºi de productele lor. Dar asta s-ar putea sã fie ºi ea o
simplã iluzie...

Dacã gândurile bune vindecã, aºa cum susþine doctorul spaniol, iar cele rele scad imunologia,
ar fi de dorit sã reflectãm mai des la propria imunitate ºi sã ne-o pãstram în limitele normalitãþii.

În plan strict personal caut sã gândesc cât mai optimist despre autorii care îmi oferã cãrþile lor.
Fireºte, nu de puþine ori dupã o lecturã sau alta nu mai sunt atât de sigur cã trebuie sã gândesc
numai ºi numai pozitiv, chiar dacã risc sã-mi scadã imunologia. E vorba de imunologia biologicã,
a organismului adicã, fiindcã altminteri în faþa unui volum slab ºi dupã ce l-am parcurs de la un
capãt la altul rãmân de o imunitate demnã de invidiat. De aceea despre multe dintre cãrþi nici nu
catadicsesc sã-mi spun pãrerea prin reviste...

(urmare din pagina 1)

Gânduri care vindecã
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OAMENI ªI CÃRÞI. Cazul Lazarovici
Marian GRIGORESpre începuturi, desigur, scrisul împlinea mai degrabã o

necesitate materialã, omul neaflându-se într-o stare de suficientã
liniºte pentru adãstãri mai prelungi ale sufletului. Se îndestulau
cu reprezentãri plastice, cântece, ziceri. Repede însã, dupã ce
prozaicul rol rezervat scrierii de aducere aminte a socotelilor se
va fi împlinit, cartea avea sã devinã fundamentul schimburilor
spirituale, vehicul ºi valoare în sine.

Spaþiul românesc nu a fost izolat de contextul general european

al producerii ºi consumului livresc, însã cu ale noastre nuanþãri
specifice. Pe când intram în „Istorie” din punct de vedere politic,
întunecatul Ev Mediu era deja spre apus pe continent, însã, din
punct de vedere cultural, þãrile române erau armonizate cu restul
lumii. Cele mai vechi scrieri în slavonã provin tocmai din spaþiul
limbii române, cu siguranþã dintr-un cadru instituþionalizat. Asta
nu o spunem noi, ci cei mai importanþi slaviºti ai lumii, cu
precãdere cehi ºi ruºi.

Erau vremuri când o carte întrecea valoarea unui sat, a unei
moºii, ºi deþinerea uneia nu era la îndemâna oricui, nici chiar a
acelora cu o stare materialã pe care nu am putea-o considera
precarã. Exemplul lui Dimitrie Cantemir, care neputând sã-ºi
permitã achiziþionarea volumului Ioannis Baptistae van Helmont
physices universalis doctrina (Fankfurt, 1682) i-a copiat de mânã
cele 820 de pagini, este elocvent pentru puterea iubirii de carte.

Foarte cunoscute, admirate ºi dorite în întreaga Europã au fost
ºi unele dintre bibliotecile de pe meleagurile noastre, printre care
cea a stolnicului Constantin Cantacuzino (1639-1716), gãzduitã
în casele de la Mãrgineni ºi consideratã a fi cea mai importantã
din Europa Orientalã a timpului sãu.

Cartea, dincolo de a fi un semn distinctiv al statutului social,
reprezenta o necesitate spiritualã. Constituirea de biblioteci
personale pe scarã largã a luat avânt odatã cu ridicarea României
moderne. ªi aceasta nu numai în oraºe ºi nu numai în rândurile
protipendadei. Era obiºnuinþã ca locuinþele intelectualilor satului,
ale negustorilor ºi meseriaºilor înstãriþi sã gãzduiascã biblioteci
mai mici sau mai mari.

Într-un asemenea caz aveam sã cunosc un personaj oarecare,
anonim din multe puncte de vedere ºi de aceea cu atât mai elocvent.

Pe 9 ianuarie 1939 era constatat decesul lui Iancu C. Lazarovici,
locuitor al satului Vânãtorii Mici din judeþul Vlaºca, o micã
localitate aflatã la aproximativ 35 km spre vest de Capitalã. Pe
acest Lazarovici nu-l putem încadra cu siguranþã într-o anumitã
categorie profesionalã; putem spune cã se ocupa cam cu de toate.
Pãmânt nu prea avea (numai patru hectare), aºa cã era un pic
arendaº, mai avea o moarã ºi o piuã pentru abale, era implicat în
tranzacþii financiar-bancare ºi de acþiuni. Desigur, de la Vânãtorii
Mici, nu trebuie sã ne mire. Astfel încât inventarul averii alcãtuit
dupã moartea sa consemna existenþa unei case cu acareturi diverse,
bani, acþiuni, mobilier, veselã, aºternuturi, un flaut, ºapte tablouri,
o armã calibrul 16 foc central marca Bayard demi-bloc, un
revolver cu cinci focuri, monede de aur ºi argint, cereale, unturã,
scule ºi unelte, combustibil, maºini agricole, un automobil
Chevrolet ºi unul Plymouth cu ºase cilindri. Cum Iancu C.
Lazarovici nu a avut copii, de aceastã stare materialã înfloritoare
vor profita nepoþii: Aurel L. Lazarovici, Lucian L. Lazarovici, dr.
Virgil L. Lazarovici, Christian L. Lazarovici, Sandu L. Lazarovici,
Cornel-Lazãr B. Lazarovici, Ion B. Lazarovici, Gheorghe B.
Lazarovici ºi Steliana C. Sixt, nãscutã Boicu Lazarovici.

La origini, aceºti Lazarovici erau bulgari, din oraºul Bansko
unde se nãscuse Iancu C. Lazarovici ºi unchiul sãu Ivan Lazarovici,
bunicul moºtenitorilor înºiraþi mai sus. Erau vremurile când
România reprezenta visul de prosperitate al oricãrui balcanic,
când pe meleagurile noastre se aciuiau toþi cei care visau la o
viaþã mai bunã. A fost cazul lui Enache Cosmad, tatãl lui
Bolintineanu, a fost ºi cazul lui Ivan Lazarovici venit din Bulgaria
mai înainte de Unirea Principatelor ºi aºezat ca îngrijitor de moºie
în satul Mârºa, din judeþul Vlaºca, unde se aflau mai multe
proprietãþi, printre care ºi cea a neamului Bolintinenilor. Aici se
va cãsãtori cu o localnicã, Zinca ºi va începe cu încetul sã
prospere,devenind dintr-un strãin sãrac unul dintre stâlpii

comunitãþii din Mârºa. Îºi va cumpãra pãmânturi ºi animale, îºi
ridicã case, va participa la înãlþarea bisericii satului în dreapta
cãreia i se aflã mormântul. Fiii lui, Lazãr ºi Boicu (Voicu), asimilaþi
deja pãmântenilor, vor avea o soartã încã mai bunã, reuºind sã-ºi
ia soþii din rândul familiilor cãrora tatãl le fusese slugã. Ba chiar
Lazãr (fiu adoptiv, nãscut în Bansko în jurul anului 1863 ºi
rãmas orfan de ambii pãrinþi) se va cãsãtori pe 30 iunie 1896
(divorþat 17 iunie 1918) cu Lucia Manolescu, fiica lui Balasache
Manolescu ºi a Elenei Bolintineanu. Elena Bolintineanu aducea
o parte din moºia Mârºa care aparþinuse neamului ei încã din
veacul al XVI-lea. Era fiica lui
Ioniþã Cãpriþã Bolintineanu ºi a
Tiþei Bolintineanu, tatãl din
stirpea moºnenilor Bolintinului
iar mama din neamul boierilor
din care va iesi marele poet
Dimitrie. Fratele Elenei
Bolintineanu era Constantin,
strãbunicul lui Matei Cãlinescu
despre care se vorbeºte în acest
numãr al revistei noastre.

Dar, ne-am cam întins la vorbã
ºi l-am pierdut pe Iancu C.
Lazarovici, personajul principal
al poveºtii noastre. Aºa cum am
spus ceva mai înainte, ceea ce m-a impresionat atunci când am
avut privilegiul sã rãsfoiesc hârtiile rãmase de la familia Lazarovici
(Arhivele Statului Bucureºti, Fond Proprietari de moºii, Familia
Lazarovici), a fost biblioteca pe care o lãsa acest om, un imigrant,
a cãrui limbã maternã era bulgara, ºi la care ne-am fi aºteptat sã
se gândeascã la buzunar ºi nu la spirit. Aproape toate titlurile
sunt în limba românã ºi de o diversitate care nu permite sã-i
ghicim profesia. Pentru cã ne dezvãluie preocupãrile ºi
personalitatea unui om cu nevoi culturale, în pas cu timpul sãu,
credem cã meritã sã aflãm titlurile lãsate de el moºtenire. Le vom
reproduce aºa cum sunt ele consemnate în inventarul întãrit de

Judecãtoria Ruralã Corbii Mari, judeþul Vlaºca, „de averea mobilã
ºi imobilã rãmasã pe urma decedatului Iancu C. Lazarovici, fost
din comuna Vânãtorii Mici, judeþul Vlaºca”.

1. Note politice, 5 volume;
2. Rãzboiul întregirea neamului, 4 volume;
3. Domnia lui Cuza Vodã, 2 volume;
4. Rãzboiul întregirea neamului, 3 volume, Kiriþescu;
5. Epoca lui Mihai Viteazul, 1 volum, Xenopol;
6. Ghica Comãneºti în Africa;
7. Notiþe zilnice rãzboiul 1916-1917;
8. Din trecutul oraºului Giurgiu;
9. Albania;
10. Napoleon de Emil Ludvig;
11. Bucureºtii din trecut ºi astãzi;
12. O cãlãtorie în Suedia, St. Popescu;
13. Ocolul pãmântului, 5 volume;
14. Pe cãile strãbunilor;
15. Legende ºi povestiri antice;
16. Dare de seamã 1934;
17. Strãbãtând China;
18. Istoria Româno-dacã, 8 volume, Xenopol;
19. Peste Ocean;
20. Bucureºtii de altãdatã, 4 volume;
21. Istoria Românilor de Xenopol, 6 volume;
22. În ploaia de gloanþe;
23. Educaþia sexelor;
24. Codul Penal Regele Carol al II-lea:
25. Codul de procedurã penalã Regele Carol al II-lea;
26. Calculator conversiune;
27. Alexandru cel Mare, Anibal, Cezar, Napoleon;
28. Spre pol;
29. Gramatica francezã;
30. Istoria lumei;
31. Din Egipt;
32. De la Polul Nord la Polul Sud;
33. Constantinopolul ºi împrejurimile sale;
34. Maidan;
35. Misterele continentului negru;
36. Adolf;
37. Istoria Bisericei Române;
38. 25 de zile în America;

39. Calculator de dobânzi;
40. 44 zile în Bulgaria;
41. Sub soarele rãsãritului;
42. Învierea;
43. Supt trei regi;
44. Bestia umanã;
45. Abisinia;
46. Aventurile unui ataºat român în Bulgaria;
47. Isprãvi de pe ape;

48. Simpatiile dragostei;
49. Ocolul lumei în 80 de zile;
50. Calendarul plugarului, 4 volume;
51. Amintiri din Turtucaia;
52. Parabolele Domnului Hristos;
53. Creºtinã soþie de evreu;
54. Colina îndrãgostiþilor;
55. Nastratin ºi timpul sãu;
56. În patria artelor;
57. Afacerea Skoda;
58. Viaþa lui Leonard;
59. Pe cãile profeþilor, 2 volume;
60. Povestea vieþii mele, 3 volume;
61. Pãþanii din pãmântul Canaan;
62. Viaþa spãtarului Milescu;

63. Memoriile Regelui Carol I;
64. Uniunea sovietelor ruseºti;
65. Posesiunea;
66. ªoimii;
67. Almanahul „Dimineaþa”;
68. Adela;
69. Farmece;
70. Bisericuþa din rãzoare;
71. Culina;
72. Legea administrativã 1927;
73. Pe coastele Italiei;
74. Codul Comercial;
75. I.C. Brãtianu;
76. Kim, 2 volume;
77. Grãdina sãteanului;
78. Galeria dictatorilor;
79. Doi ani de guvernare;
80. Spania;
81. Apãrarea oraºelor;
82. Autobiografie;
83.Munca:
84. Rudolf;
85. Dumnezeu în naturã;
86. Bucureºtii de la 1869;
87. Buletinul de comerþ ºi industrie;

88. Cei ºapte stâlpi ai înþelepciunii;
89. Biblia.
Toatã averea defunctului avea sã fie împãrþitã între nepoþi, cea

mobilã fiind luatã la Mârºa ºi Bucureºti unde aceºtia îºi aveau
reºedinþele. La instalarea regimului „democratic” comunist, sãtenii
„eliberaþi” din Mârºa aveau sã devasteze locuinþele Lazarovici,
bunã parte din documentele familiale ºi cãrþi ajungând pradã
flãcãrilor. Rãutate ºi prostie omeneascã repetate la nesfârºit.
Urmaºii aceloraºi sãteni, la o nouã instaurare de regim democratic
ºi o nouã „eliberare”, în 1990, procedau la aceeaºi operaþiuni ºi
distrugeri. Avea sã piarã atunci, ras din temelii, un monument
istoric de mare valoare precum casa sculptorului Oscar Han.
Autoritãþi? Responsabilitãþi? Educaþie? Ruºine? Dreptate?
Poate la alþii!

(Documentarea acestui articol a fost posibilã datoritã
informaþiilor primite de la locuitori din Mârºa, de la familia Negoiþã,
urmaºã Lazarovici, precum ºi pe baza inscripþiilor pãstrate la
biserica satului ºi în vechiul cimitir, adevãratã bibliotecã istorico-
genealogicã. Mai este oare nevoie sã spun cã acest cimitir a fost
dezafectat ºi ras cu buldozerul cu puþinã vreme în urmã, fãrã a se
obosi nimeni a-l „citi”?)

Conacul Lazarovici din Mârºa
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Vilia Banta,

Vilia Banþa, nãscutã în comuna Tãtãrani, judeþul
Dâmboviþa, membrã a USR, scrie demult, dar fãrã
încrâncenare sau dorinþã de glorie imediatã, aºteptând
verdictul timpului, cel care decanteazã valoarea de imposturã,
vãzând în poezie un alt mod de existenþã, cea de martor al
unei realitãþi provocatoare, dar nu un martor pasiv. Rigoarea
construcþiei ºi concizia expresiei se datoreazã în parte ºi
formaþiei sale de profesoarã de matematicã, o profesoarã
romanticã, totuºi, discretã ºi delicatã, care demonstreazã cã
între matematicã ºi poezie existã o legãturã subtilã, cãci nu
ºtim ce a fost mai întâi, cifra sau cuvântul. Ceea ce a scris
pânã acum, mult sau puþin, cu accente de lirism ardent sau
de melancolie, o reprezintã ºi constituie un  indiciu cã se aflã
pe drumul cel bun ºi lung al poeziei: Timpul mareelor (1994),
Orfeu printre himere (1994), Alchimia sferelor (1998),
Geometrie glisantã ( 2001), Cãlãtoria (2002), Dresorul de
umbre (2009), Urcând colina fierbinte (2013). Versurile de
mai jos sunt din cea mai recentã carte a sa, Urcând colina
fierbinte, apãrutã la Editura Arefeana din Bucureºti.

  Victoria MILESCU

VIS DE VARÃ

Hai sã ne aºezãm sub soare!
Sã ne pârleascã pielea-n carmin aprins,
Sã lãsãm vântul sã ne muºte de picioare
Extaz de varã, de pe sub pleoape am surprins

pielea-n carmin aprins.

Visez mereu, vise albastre, azurii
O sã mã ard pe spuma albã, de mare,
Încalec pe soare, încalec pe aºtri,
Visez vise albastre fãcându-ºi cãrare

pe spuma albã de mare.

CRUD

Cu ochii iarãºi cruzi º-amari,
Cu sufletul privat de neputinþã,
Privea adânc deºertul limitat
De o putere adâncã ºi nestãpânitã.

El e desãvârºirea-ntr-un cuvânt.
Mai proaspãtã, mai verde, privirea lui
M-apasã, mã supune,
Formam un joc, o viaþã, un destin.

Cu forþa-i zdrobitoare dintre pleoape
Îmi izgoneºte calmul la margine de lume,
Aruncã pe pãmânt cu sentimente de cãrbune
ªi porunceºte uragane grele de trãiri.

Debut

PLIMBAREA DE SEARÃ

Mai încet, mi-a spus, mergi mai încet,
nu-i nici o grabã-n ritualul acesta
de sâmbãtã seara,
paºii tãi se pierd în nimicul
atâtor nimicuri din oraºul blazat,
nu-i e foame nimãnui
de-un poem cu arome vetuste,
niciun semn dinspre zidul
bisericii în plin ºantier.
Ai grijã, mi-a spus, sub noi
se pot rostogoli pietrele
în noua parcare
ºi-þi vor prinde picioarele
pânã la glezne-n beton;
abia acum îþi auzi propria voce,
aici, sub piatra adusã din cer
sã-i acopere trupul crãpat
pãmântului ars.
O linie albã semnaleazã târziu
cã aici s-au despãrþit seminþele
de coji, iar mai departe
rãtãcesc întrebãrile
fãrã rãspuns.

FURTUNA

Searã. Furtunã de frunze, de praf.
ªi nimeni sub clopotul tãcerii.
Câte suflete ºi-or duce acum arginþii
în palmã, peste-abis?
Sufletul meu se-agaþã de vânt.
Bântuie pe spatele lunii. Miroase
a lemn retezat ºi-a iarbã cositã.
Totul se-nvolburã-n þipãt,
alunecã de la o pustietate la alta.
ªi mestec între dinþi durerea fãrã nume.
Mestec pelin. Strivesc amarul
departe, pe-o stâncã
unde zeii judecau muritorii cândva
sau vegheau aþipind în lentoare.
ªi nu-i durerea mea, e-apãsãtoarea
durere a lumii, e cenuºiul junglei
în care mã pierd
ºi vreau sã-nþeleg.
Cineva trage dreptatea pe roatã.
Îngerul meu mã leagã la ochi
ºi strãbatem de mânã furtuna.
Sufletul meu se-nvolburã-n vânt.

INSTANTANEU BIZAR

Oraºul e-o plagã: se-aprinde,
se-nchide în sine, se stinge
ºi, de la capãt, iar,
încet, ireversibil ºi simplu.
Oraºul se scrie.
Ziua ºi noaptea se scrie:
pe pietre, pe ziduri,
pe arbori-monument al naturii,
pe ridurile celor ce-i macinã timpul
cu grijile lor.
Oraºul e visul femeii fãr-adãpost,
cu bocceaua sub cap pe o bancã;
ºi câinele ºchiop cu care-ºi împarte
ea pâinea cerºitã.
Oraºul e cântecul mierlei
în dimineaþa proaspãtã,
e râsul copilului
ºi frunzele-necând melancolia toamnei
în lacul strãveziu.
Oraºul eºti tu, instantaneu bizar
la trecerea strãzii,
pe zebra fierbinte,
tu, fiicã a nopþii,
zeificând oraºu-ntr-un poem.

ORAªUL

De la o vreme tristeþea devine un viciu
care trebuie-acoperit cu ceva,
poate un soi de leac
sã ascundã riduri
unde-nþelepciunea n-a gãsit popas.
De la o vreme mã-ntorc la ce-am fost:
un fir de iarbã alungit cu umbra
în coborârea soarelui, treptatã;
un fir de iarbã nãpãdit de multe,
prea multele vecinãtãþi,
cu-atât mai singur în existenþa lui arbitrarã.
De la o vreme se fac þãndãri albastre ºi reci
întâmplãrile din oraºul de ploi,
de candori ºi de umbre bãtrâne,
pânã când un poem se va-ndrãgosti
de nebunia lui
ºi-l va zidi în turnul
cel mai înalt
din dimineaþa de luni.

INSTANTANEU CU ÎNGER
PE ASFALT

Oraºu-nþesat de zgomote surde
apleacã peste zãpezi mânii retezate.
Turnul primãriei face semn
cã vorbeºte îngerul: gata!
Mã grãbesc, trec de jumãtatea
poemului, cuvintele rup din sângele meu
ºi-nverzesc mai departe,
mã grãbesc, las ecoul sã-mi numere paºii,
mã grãbesc
înaintea ecoului,
înaintea respiraþiei mele…
Între timp îngerul a murit
într-o convulsie bizarã
ºi-o aripã neagrã
arde mocnit pe asfalt.

RÃGAZ DE RESPIRAÞIE

Spuneþi tot ce vã trece prin minte…
Pânã ºi umbra-nfloreºte din când în când,
de plictisealã sau dintr-o eroare cumva
ºi se-nchinã la o zeitate mai bunã.
Da, spuneþi, spuneþi ceva, mãcar un cuvânt,
înainte de-a se risipi toate silabele
odatã cu praful din sertare.
Cine ºtie ce-mi seamãnã ziua de azi
ºi ce se-nfiripã în vinul de mâine?
Tristeþea zilei cu numãr impar,
tristeþea clovnului rãmas în arenã…
Luaþi un rãgaz de respiraþie,
unu-doi, unu-doi, ar trebui sã simþiþi
o uºoarã ameþealã,
n-aþi mai bãut de mult dimineaþã
pe inima goalã.
Câteodatã tristeþea se-nchide în frig
sã-nveþe sã moarã.

ARBORI RETEZAÞI

De parcã securea mi se-nfipsese în piept,
simþeam durerea pânã la os,
cu toþi nervii întinºi, rotunjiþi pe inele,
pe coaja scrijelitã ºi mã-ntrebam de ce…
Rostogoliþi la-ntâmplare,
îngenuncheaþi în lut,
sub zboruri retezate ºi plânse…
ªi deodatã a prins sã cânte þãrâna,
iar cerul s-a mutat la picioare:
priveºte-i, Doamne, cum se întorc la noi,
cum cresc întineriþi de sus în jos,
ºi visele ni le deschid…
sã respirãm cu ei încã o datã
înaltul ºi iertarea.

VARÃ FÃRÃ SFÂRªIT

Singurãtatea din plopi
ghilotineazã umbra amiezii.
Se-nºurubeazã-n volute fierbinþi
aerul pe-afarã.
(ca-ntr-un dans
pe margini de abis).
ªi trece iar maºina salvãrii –
explozie-ntârziatã
pe linia de foc…
Numãr zilele verii
fãrã sfârºit:
fiecare poartã un nume în
geometria ad-hoc
a paºilor pe-asfaltul topit.
ªi fiecare duce cu sine
un poem nenãscut.
Întorc eºarfa orei peste umãr
ºi aºtept…
pe dinlãuntrul meu sângele-mi
strigã sã arunc odatã mãnuºa:
nu vezi, mai e timp! Cui?
îl întreb, eu nu urãsc pe nimeni,
mi-e teamã doar sã-mi las
descoperitã inima-n palmã.

Maria Cristina ANTONESCU
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Ion C. Stefan,

Dumitru Dumitricã

A trecut mai bine
de un sfert de veac
de atunci. Era, mai
precis, prin luna mai
a anului 1979.
Doamne, cum s-au
dus anii aceºtia, ca o

fugarã herghelie de cai sãlbatici... Era întâia oarã când participam
la concursul Viitor de aur þara noastrã are. Se purta aºa ceva pe
atunci ºi încercam sã þin ºi eu pasul cu vremea.

Aºadar, într-o salã de la etajul doi al liceului „Dimitrie
Bolintineanu”, avea loc amintita manifestare literarã, în prezenþa
elevilor ºi a cadrelor didactice, dar ºi a unui numeros public din
localitate. Pe atunci, incomparabil cu vreamea ºi lumea în care
trãim, poezia era foarte bine receptatã de cãtre un public larg.
Poate sã fi fost ºi efectul lipsei de libertate, când fotbalul ºi alte
asemenea spectacole cu cenacluri literare atrãgeau, cum spuneam,
un numeros public. Dar nu era nimic rãu în aceasta, dimpotrivã.
Nu aº mai vedea astãzi, într-o lume reziditã pe cu totul alte
temelii, aceeaºi rumoare, chiar dacã este vorba de poezie, o
afinitate atât de specialã a sufletului ºi cugetului omenesc, când
între cei care au totul ºi cei care nu au nimic existã o prãpastie de
netrecut. Acum, când unii îºi fac excursiile prin staþiuni exotice
ca Dubai sau Hawai, numai de poezie nu mai au ei timp.

Dar, cum spuneam, în faþa unui juriu avându-l în frunte pe
îndrãgitul ºi mult regretatul poet Virgil Carianopol, pe V.
Gorunescu, I. Potopin, dar ºi pe mai tânãrul confrate de mai

târziu, poetul Ion C. ªtefan precum ºi un soi de activiºti culturali
de la judeþ dar ºi de pe plan local, am citit cu mari emoþii o poezie
dedicatã rîului copilãriei mele, Sabarul ºi o însemnare sub titlul
Drumul Soarelui, fiind vorba aici despre strãvechiul drum de
vest, cum îl numeau bãtrânii, drum care vine din negura vremurilor,
dinspre Vlaºca-Teleorman, legând mai apoi ºi Bolintinul de
legendara cetate a lui Bucur.

A citit apoi ºi poetul I.C. ªtefan un reportaj având un subiect
tot despre drumuri ºi cãlãtorii pe întinderile þãrii, fiindcã la un
moment dat a avut o remarcã amicalã: „Iatã cum se întâlnesc
reporterii...” A mai citit ºi poezie. Ei bine, poezia sa, asemeni
sufletului sãu, era solarã, plinã de izul tinereþii, de speranþã, bucuria
vieþii ºi fiorul iubirii. Ce a urmat din ziua aceea? O prietenie
sincerã, caldã, curatã – o prietenie adevãratã, o prietenie de o
viaþã, iatã, pot spune acum cu certitudine: O, mores, o tempora!
Cãlãtoria noastrã de-a lungul timpului a fost una frumoasã, plinã
de luminã ºi speranþe în numele unui ideal comun. Nu-mi amintesc
sã fi existat mãcar o clipã când prietenia noastrã sã fie umbritã de
vreo fugarã umbrã.

Dar, timpul cel indiferent atât la fugarele bucurii cât ºi la tristeþile
omeneºti a lunecat pe valul lui deºart. De-a lungul acestui timp,
bunul meu prieten de ... tinereþe avea sã-mi acorde pe cãrþile ce au
urmat autografe care începeau cu: „prietenului meu de tinereþe...”
Numai rostind acum aceastã frazã ºi valul emoþiilor îmi tulburã
gândurile, ºi parcã iluzoriu, pasãrea paradis a juneþii pluteºte pe
lângã privirea ºi inima mea. Dar aºa cum se întâmplã în drumurile
imprevizibile ale soartei omeneºti, bunul meu prieten avea sã fie
amarnic sfâºiat de pierderea unei fiinþe dragi, soþia sa, Domniþa.
De atunci glasul sãu în poezie pãrea stins ºi, asemeni unei vietãþi
însetate ce ar da nãvalã cãtre izvor, ºovãia simþind în apropiere

hiena la pândã... Dar avea sã scrie, cu har ºi credinþã, ani de-a
rândul, prozã. Deºi rãnit de ghearele nemiloase ale însingurãrii ºi
tristeþii, nu ºi-a abandonat nicio clipã idealul, scriind numeroase
cãrþi, în filele cãrora au continuat sã strãbatã ca un fir roºu
speranþa, bucuria vieþii ºi fiorul iubirii. I.C. ªtefan a devenit, pe
merit, un scriitor cunoscut, un scriitor deplin, validat de USR.
Da, tânãrul poet cu chip solar, cu o poezie solarã, nu a dezarmat
în faþa vitregiei sorþii.

Dar iatã cã de curând, ca o surprizã emoþionantã, chiar
tulburãtoare în ce mã priveºte, bunul meu prieten mi-a oferit un
frumos volum de poezii cu titlul Tãrâmurile sufletului. Ce am
regãsit în filele acestui volum? Iarãºi invazia solarã, speranþa,
bucuria vieþii ºi fiorul iubirii care au umplut miraculos preaplinul
tãrâmurilor sufleteºti ale poetului, ca o certutudine cã sufletul
rãmâne acelaºi cu care venim sub firul luminii. Da, bun prieten,
iubirea, speranþa, bucuria vieþii nu s-au stins din labirintul
sufletului, dãinuind în tainiþele sale de nepãtruns. Iubirea,
simþãmântul care rãmâne mai puternic decât abisul morþii,
simþãmânt pe care Dumnezeu l-a dãruit oamenilor spre a-ºi uni
inimile pentru a nu fi însinguraþi prin singura trecere ce ne este
datã pe acest pãmânt, a triumfat. Ave, bun prieten! Ancoreazã-te
de firul luminii aºa cum mã îndemnai cu ceva vreme în urmã
când aflându-mã într-o grea cumpãnã, mi-ai spus: „Priveºte înainte
ºi ai încredere în viaþã!” Am simþit în acele clipe cu adevãrat
umãrul unui prieten alãturi. Azi, la rândul meu, voi spune:
„Priveºte din nou, bun prieten, cerul cel albastru, speranþa eternã
a întregii omeniri! Priveºte cerul – cerul care începe doar de la o
palmã distanþã de frunþile noastre!... Bine ai revenit în templul
fascinant al reginei poeziei, muza ei îþi va fi simþit absenþa!...”

FOTOGRAME

LUMINA DE PE TÃRÂMURILE SUFLETULUI

ION C. ªTEFAN: Absolvent al Facultãþii de Filologie,
Bucureºti, promoþia 1966, fost profesor la Colegiul Naþional
„Matei Basarab”, poet, prozator ºi critic literar, membru al
USR din anul 2005, autor a 31 de volume de versuri,
povestiri, romane, eseuri ºi criticã literarã, dintre care cãrþi
de versuri: Despãrþirea de cuvinte, Atât de densã clipa,
Scrisoare mamei, Vara patriei, Cântece pentru iubita idealã,
Iluzie cu nuferi, Ceremonii solare, Pe treptele timpului,
Tãrâmurile sufletului, publicate la editurile Cartea
Româneascã, Albatros, Litera, Semne, Artemis, Destine ºi
altele – cu referiri critice de Laurenþiu Ulici, Horia Gârbea,
prof. univ. Gheorghe Bulgãr, acad. Gheorghe Pãun ºi acad.
Vasile Tonoiu, Aureliu Goci, George Gibescu, Florentin
Popescu, George ªovu, Geo Cãlugãru ºi alþii.

ÎMPÃRÞIREA CEA DREAPTÃ

Ce-ai dãruit de þi se cade totul?
Þi-i curcubeul rãzimat în infinit?
Eºti tu culoarea cea mai limpede sub soare?
Izvorul eºti – cu glasu-i de argint?
Ai modelat cu palmele statui?
Ai înãlþat castelele din vis?
Când viaþa nouã-n suflet þi-a înflorit
Tu porþile cetãþii i-ai deschis?
Þi-ai aºternut în luncã pãrul moale
Sã creascã lan de stele aurii?
Þi-i rodul prea bogat de-atâta soare
Iar sânii þi-s ca strugurii din vii?
Duc urmele ce paºii tãi îi poartã
Spre alte zãri, spre alte rãsãrituri?
Ai adunat în mintea ta vreodatã
Plus ºi cu minus, douã infinituri?
Ce-ai dãruit de totul þi se cade,
De crezi aºa – ºi-asemenea te porþi?
Sã vinã cu balanþa împãrþitorul
Sã cântãreascã aceste douã sorþi!
Sã limpezeascã rãul dintre bine –
ªi fiecãruia – atât cât se cuvine!

DRAGOSTE NEPOTRIVITÃ

De-un licurici albastru
Garoafa-mi din fereastrã
S-a îndrãgosti în tainã;
În nopþile cu jale,
Nu poate licuriciul
Sã urce-ntre petale –
ªi nici ca sã coboare
Garoafa cea din glastrã…

Aºa trecând ei zile
ªi nopþi de aºteptare,
Spre rãdãcini ºi-apleacã
Ea fruntea – ºi jeleºte;
În timp ce el se stinge,
Ea încet se ofileºte –
ªi nu le ºtie nimeni
Arzânda lor chemare…

GÂND NESPUS

Nu-l mai pot spune pe nume:
Mã doare un gând anume
ªi-n ceasul de tainã, cu mine
De vorbã când stau, el revine,
Luminã strecoarã-ntre rânduri
ªi-mi tulburã pacea din gânduri,
Ca viermele roade-n tulpinã
ªi nu-l pot aduce-n luminã,
Nu-l mai ºtiu chema pe nume:
Mã doare un cântec anume
ªi-am sã pier precum Iisus
Rãstignit în gând nespus…

DIMINEAÞA ÎN PÃDURE

Dimineaþa sãrutã fruntea pãdurii,
Soarele scapãrã-n muchea securii,
Paºii de cerbi ºi de cãprioare
S-au strãmutat cu ghioceii spre izvoare –
Cât de aprins îþi lucesc în priviri
Bobocii de crini ºi de trandafiri!
Tu, zânã a primãverilor bogate,

Dã-mi sã aleg doar una dintre toate:
Cea mai frumoasã-n care te-ai ivit
ªi-n viaþa mea, din rouã-ai înflorit!

ALEGERE

Prea multe lucruri nu sunt posibile
Ca sã poþi alege în voie,
Între marginile dorinþelor –
Distanþe de ani-luminã!
Pendulãm de la unul la altul
Forfecându-ne, egal –
Între paºi – timpul.

CURSA VIEÞII

În aceastã cursã cavalereascã,
A vieþii,
Am pornit mai târziu –
Ca sã ajung mai departe,
Fiindcã, între timp,
Am observat cum aleargã cei mai buni
Pentru a afla cum sã-i întrec!

LUMINÃ REÎNTINERITÃ

Se-aprinde dorul dogorind a soare
Dantele dintre astre destrãmând –
Aceleaºi, de prisos, cãderi stelare,
În strãlucirea tainicului gând.

De dupã falduri de perdele aurii,
În magica ta noapte de rãscruce,
Peste copaci cu foºnetele vii
Când pasãrea sub aripa-i te duce.

Cu brâu de flori se-mbracã iar grãdina
ªi câmpu-aprins te-nalþã spre lalele,
Iar peste creste picurã lumina
Reîntineritã-a cântecelor mele…

LÂNGÃ IZVOR

În vadul alb al nopþii, sub stele curgãtoare,
Zãresc o ciutã tremurând în singurãtate,
Sub rouã ºi lacrimi de lunã ºi cetini de brad –
Aºteptându-ºi iubitul, pe sub bolþi de umbre –
Triumfãtor sã soseascã, lângã izvorul ºtiut,
Neasemuitul cerb cu o stea în frunte.
ªi eu, nemiºcat, stau mut de bucurie,
Iar apele curg printre zile ºi nopþi,
Timpul desfrunzind în privirile mele
Himerice imagini de dragoste –
Aºteptându-mi iubita pe sub bolþi de umbre
Triumfãtor sã soseascã, lângã izvorul ºtiut…
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CHEILE DUHULUI

La ospãþul poeziei

Vasile GRIGORE

Victoria Milescu

Doamna Florica Gh.
Ceapoiu este o prezenþã
activã printre cei care scriu
realizând chiar o
performanþã prin publicarea
între 2004-2012 a nouã
cãrþi, spun performanþã
fiindcã acestora li se adaugã

cronici literare publicate în diverse reviste, lansãri, promovarea
lor la radio ºi televiziune, nemaivorbind de faptul cã autoarea a
experimentat aici aproape toate speciile genului liric: sonet, rondel,
pantum, triolet, distih, poem într-un vers, haiku etc. Poeta
reprezintã un exemplu de sfidare a unor cliºee, un exemplu ce
ilustreazã cã fiecare om are ora lui astralã când  ,,explodeazã”,
când îºi descoperã noi posibilitãþi de redefinire, încercând un alt
drum ce poate însemna o nouã treaptã spre înãlþarea lui spiritualã.
Cred cã Florica Gh. Ceapoiu a fost dintotdeauna poetã dar nu a
avut curajul sã se abandoneze cu totul unei îndeletniciri riscante
în care se lucreazã cu invizibilul, fiindcã ce altceva este cuvântul
decât o unealtã invizibilã ce forjeazã în invizibilul sufletului. A
optat sã lucreze ca inginer electronist ºi a dobândit chiar un
brevet de invenþie, ceea ce nu e puþin lucru în lumea poeþilor. S-
a spus cã a debutat târziu, dar poate cã atunci trebuia sã debuteze.
La urma urmei, ce înseamnã vârsta pentru un poet, când poetul
este un copil etern aflat în grija unui înger înþelept. Scrie mult
fiindcã în sufletul ei s-au adunat de-a lungul anilor idei ºi
sentimente care, eliberate brusc de o baghetã magicã, se
rostogolesc impetuos într-un ºuvoi de neoprit.

Pentru Florica Gh. Ceapoiu, anul 2012 a fost unul bun,
reuºind sã publice douã  cãrþi: Reverberaþii pe treptele cuvântului
(Editura Arefeana, Bucureºti) ºi La ospãþul zorilor (Editura
RAWEXCOMS, Bucureºti). Prima, o  culegere de poezii ºi
comentarii critice, este un tip de carte cu un aer uºor testamentar,
pe care l-am mai întâlnit ºi în cazul câtorva  poeþi de azi, grijulii
cu imaginea lor în posteritate, în ideea de a uºura astfel munca
viitorilor biografi ai operei lor. Reverberaþiile... aratã evoluþia
poeziei Floricãi Ceapoiu ºi contureazã portretul unei poete
ambiþioase ºi harnice. Sunt inserate comentarii pro ºi contra, cea
mai mare parte dintre ele  fiind însã elogioase, semnate de poeþi
ºi critici cunoscuþi, unii dintre aceºtia fiind acum istorie: Ion
Rotaru, Constanþa Buzea, Marcel Crihanã, Gheorghe Marin,
Mihail I. Vlad. Textele reproduse în întregime vorbesc despre
tematica în general variatã dar ºi despre dexteritatea autoarei în

performarea poeziei cu formã fixã. Prezenþa sa în Antologia
sonetului românesc alcãtuitã de maestrul Radu Cârneci rãmâne
un gir pentru „talentul cultivat prin lecturi ºi stãruinþã asupra
cuvintelor”, evidenþiindu-se de ceilalþi colegi de antologie cu un
sonet despre sonet. În O istorie a literaturii române de la origini
pânã în prezent (2006), regretatul profesor Ion Rotaru salutã
revenirea la sonet, la formele fixe, practicate de Florica Gh.

Ceapoiu, iar criticul Aureliu Goci este de pãrere cã poeta „asumã
formelor fixe o substanþã religioasã, lucru mai puþin obiºnuit”,
relevând „maturitatea ºi seninãtatea actului de creaþie”.

Cartea de poezie, La ospãþul zorilor, este un ospãþ de poezie
deconcertantã, detaºându-se oarecum de cãrþile anterioare. Aici,
autoarea se elibereazã de chingile prozodiei clasice  practicând
versul liber, în exprimãri curajoase, stenice dar ºi cu unele riscuri
în plan stilistic. Existã poezii solare, cu exaltãri în faþa frumuseþii
naturii, când florile, râurile sau puritatea crestelor munþilor sunt
în acord cu puritatea sentimentelor; existã poezii de dragoste ce
experimenteazã stãri de maximã sinceritate ºi expansivitate
discursivã, dar existã ºi poezii de revoltã, acestea din urmã fiind
o noutate în peisajul sensibil ºi delicat cu care eram obiºnuiþi.

Dacã în primele cãrþi aveam poezii-melodii, tropi ºlefuiþi ºi
armonioºi, aici vom întâlni stãri sincopate, frângeri de ritm ºi de
atmosferã, un biografism ardent, cu lovituri ale sorþii ºi ale
apropiaþilor, care mai mult îndârjesc decât demobilizeazã,  autoarea
rãmânând  încrezãtoare în menirea ei specialã: „Am sã mai încerc
odatã/ chiar dacã voi/ mã veþi pune la zid.// Sãgeata cuvântului
vostru/ nu-mi va strãpunge// încãrcãtura de vise/ ºi nici nu-mi va
zdruncina/credinþa în Dumnezeu.// Când vã veþi ruºina/ de propria
voastrã rãstãlmãcire,/ eu voi fi ajuns/ un nufãr printre îngerii//
care vã vor binecuvânta” (Un nufãr printre îngeri).

Precum Orfeu, poeta crede în iubirea aflatã sub ocrotirea
divinã fãrã a cãdea însã în religiozitate, iubirea fiind suport de
renaºtere, de revigorare: „Voi nici nu veþi crede,/ dacã v-aº
destãinui,/ cã odinioarã/ am renãscut prin vis,/ am redevenit prin
semne,/ am înflorit prin iubire”. Nici Florica Gh. Ceapoiu nu se
poate sustrage motivului zborului, al pãsãrii, ºi citez doar câteva
titluri: Pasãrea rãnitã, Ultimele aripi, Pasãrea din stele, Pasãrea
uitãrii, Cântec de pasãre, etc., ºi cred cã nu existã poet, cel puþin
în literatura românã, care sã nu se fi asimilat zborului unei pãsãri,
oricare ar fi ea. Poate dintr-o tainicã nostalgie a originii primare,
poate pentru cã poeþii ar putea fi pãsãri deghizate în oameni
încercând sã zboare pe aripile poeziei.

Un element  nou în lirica de acum a poetei este o anume
desprindere de eul auctorial ºi îndreptarea atenþiei spre realitatea
socialã contemporanã, tonul devenind uneori tranºant, chiar
vindicativ: „Ah, biet muritor,/ ce au cu tine deºtepþii oraºului/
de-þi rãnesc inima ºi sufletul,/ zicându-þi scurt:/ - Nu eºti nimic
pe pãmânt!// Cum ar fi pãmântul/ dacã n-ai înflori,/ n-ai rodi ºi
nu te-ai ofili?” O anume poziþionare ritoasã cheamã ºi elementele
de exprimare pe mãsurã, astfel încât multe poezii abundã în
întrebãri retorice ºi rãspunsuri drastice la neliniºtile personale
dar ºi la cele ale veacului. Vom întâlni ºi unele neadecvãri ca în
poeziile: Trãznind beznele, Cifrul disperãrii, Predominare de
cãldurã, unde potrivirea cuvintelor nu e chiar poeticeascã, dar,
cum se spune, dacã nu ar fi întuneric, nu am vedea strãlucirea
stelelor. În pofida unor puseuri de revoltã a cãror predominanþã
se va accentua poate  în viitoarele cãrþi, Florica  Gh. Ceapoiu este
un om fericit fiindcã ºi-a gãsit în poezie refugiu, panaceu ºi cel
mai statornic prieten. Rãmân lãudabile aspiraþia sa spre
autodepãºire, respectul pentru poezie ºi poet. Cãci spune: „Am
fi sãraci pe lume de n-am avea poeþi”. Da, am fi sãraci, am fi mai
triºti ºi poate cu mai puþine iluzii.

Predica în Biserica Ortodoxã Românã din Muntenia în
secolul al XX-lea. Analizã ºi evaluare de pr. asist. dr. Nicuºoe
Beldiman (Editura Episcopiei Giurgiului, 2013), tipãritã cu
binecuvântarea Preasfinþitului Parinte Ambrozie, reprezintã
lucrarea de doctorat a autorului, avându-l ca îndrumãtor ºtiinþific
pe pr. prof. dr. Vasile Gordon de la Facultatea de Teologie
Ortodoxã „Justinian Patriarhul” a Universitãþii Bucureºti.

Lucrarea reuºeºte sã realizeze o actualizare integralã, ºtiinþificã
ºi obiectivã a istoriografiei omiletice din toate cele trei provincii
româneºti, domeniu în care se publicaserã puþine lucrãri, mai
vechi ori mai recente ºi la fel de meritorii. Contribuþia pr. asist.
dr. Beldiman include, pe lângã o retrospectivã privind predica
româneascã pânã în secolul al XX-lea (Capitolul I), alte trei
capitole referitoare la reprezentanþii de seamã ai acesteia, dupã
cum urmeazã: în perioadele 1900-1945, 1945-1989 ºi cea de
dupã anul 1989, cu numele marilor propovãduitori ºi descrieri
ale operelor acestora, dar ºi cu analize de text ºi evaluãri detaliate.
Propunându-ºi sã înfãþiºeze literatura omileticã în secolul trecut,
compartimentând-o în trei etape bine delimitate ºi marcate de
evenimente istorice radicale, s-a putut proba faptul cã predica, în
primul rând, indiferent de vitregiile vremurilor, reveleazã
inspiraþia ºi harul, dãruirea ºi sensibilitatea oricãrui preot care
slujeºte în amvon ºi îºi îndeplineºte rostul sãu de misionar, ca ºi
sfinþii apostolici odinioarã, ºi de vrednic interpret al Cãrþii
Cãrþilor.

Începând cu evocarea Ocrotitorului României, Sf. Apostol
Andrei, despre care se spune cã a predicat pe meleagurile noastre
Sf. Evanghelie chiar la începuturile creºtinismului, continuând
cu nume precum Grigore Þamblac, „cãrturar de anvergurã
europeanã”, cu Sf. Voievod Neagoe, urmaº al Basarabilor,
diaconul Coresi, „ctitor de limbã ºi culturã româneascã”,
Mitropolitul Varlaam al Moldovei cu a sa Cazanie, Sf. Ierarh
Martir Antim Ivireanul cu originalele sale Didahii sau iluminiºtii
ardeleni, este surprinsã imaginea evoluþiei cronologice a artei
omiletice în Moldova, Transilvania ºi Muntenia pânã în secolul
al XX-lea, preocupare ce viza apãrarea credinþei strãbune,

dezvoltarea limbii ºi a culturii, menþinerea conºtiinþei naþionale a
tuturor românilor.

Pe acest piedestal sunt aºezaþi predicatorii strãluciþi, teologii
de mare erudiþie ºi personalitãþile de înaltã conºtiinþã sub aspect

misionar ºi patriotic ai agitatului secol XX din Muntenia: strãluciþi
patriarhi (Miron Cristea, Nicodim Munteanu, Justinian Marina,
Iustin Moisescu, Teoctist Arãpaºu, Preafericitul Pãrinte Dr.
Daniel), arhimandriþi (Veniamin Micle de la mãnãstirea Bistriþa
olteanã, autor de studii catehetice ºi omiletice erudite, Sofian
Boghiu – duhovnic blând ºi mãrturisitor neobosit la mãnãstirea
Antim din Bucureºti), preoþi profesori dr. (Nicolae Petrescu,
Nicolae D. Necula, Constantin Galeriu, Vasile Gordon), etc.

Fiecare din cele 31 de medalioane bio-bibliografice comentate
ºi analiza minuþioasã a operei omiletice a autorilor prezentaþi
ilustreazã vocaþia, originalitatea prezentãrii temelor alese, talentul
oratoric ºi stilistica personalã a cuvântãrilor acestor misionari
care vizau dorinþa „de a rãspândi credinþa ºi de a face ca învãþãtura
Mântuitorului sã fie ascultatã ºi înfãptuitã de cât mai mulþi”
creºtini.

Dacã în capitolul al V-lea sunt amintite genurile ºi temele
prioritare în predicile secolului al XX-lea în Muntenia, respectiv
cele morale, dogmatice, misionare, liturgice, biblice ºi istorice,
urmãtorul face observaþii pertinente despre limbajul ºi stilul celor
12 predici propuse ca modele, aplicaþii referitoare la cele patru
genuri omiletice: predica tematicã, omilia exegeticã, pareneza,
panegiricul.

Anexa prezintã într-o manierã modernã o statisticã a genurilor
ºi a temelor specifice frecvente.

Remarcabilã este bibliografia ce însumeazã 374 de titluri,
dovedind efortul cercetãrii în scopul elaborãrii din punct de vedere
al documentãrii ºi valorificãrii textelor.

În ansamblu, volumul acesta impresioneazã prin amploare,
prin „bogãþia ºi varietatea formelor de prezentare, dar ºi prin
amprenta personalitãþii fiecãrui propovãduitor” din epoca ºi
provincia amintitã, incluzând predica preoþilor noºtri „în
patrimoniul nostru cultural, ca o expresie de împlinire a neamului
românesc”. Aceastã valoroasã lucrare a unui autor originar din
Bolintin duce mai departe efortul altor fii ai localitãþii pe care au
înscris-o la loc de cinste printre locurile de referinþã ale unei
istorii ºi tradiþii de necontestat.
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FESTIVALUL INTERNAÞIONAL DE POEZIE ªI EPIGRAMÃ

Victoria MILESCU
Fiecare ediþie este altfel, deºi în aceiaºi parametri ai ospitalitãþii,

ai respectului pentru valoare, ai prieteniei. Fiecare ediþie are loc
în plinã iarnã, astfel încât frigul ºi zãpada pot fi adevãrate teste,
probe ºi încercãri care se ivesc în calea invitaþilor la Festivalul
internaþional de poezie ºi epigramã Romeo ºi Julieta la Mizil.
Acest mic oraº, Mizil, are o inimã mare  ºi caldã, altfel cum sã ne
explicãm cã sosesc aici, la sfârºitul lui ianuarie, de la distanþe
considerabile, uneori de dincolo de graniþe, academicieni,
profesori universitari, poeþi ºi scriitori din diverse generaþii,
politicieni, „personalitãþi uriaºe”, dupã cum aprecia dna deputat
Ecaterina Andronescu,
prezentã la cea de a VI-a ediþie
a festivalului. ªi tot dânsa
remarca faptul cã dacã aceastã
extraordinarã manifestare ar
avea loc sub egida unui for
cultural important, ar avea un
impact cu totul special. Da,
aici are loc o fericitã joncþiune
între generaþii, datoratã unor
oameni cu suflet mare, ºi i-aº
numi în primul rând pe dl
Laurenþiu Bãdicioiu, profesor
la Liceul „Grigore Tocilescu”,
gazda evenimentului, ºi pe
directorul instituþiei, dl Victor
Minea. Dânºii, alãturi de alte
cadre didactice, au ºtiut sã-i
mobilizeze, sã-i instruiascã pe
elevii acestui liceu, ºi ce copiii
frumoºi are liceul, sã-ºi
primeascã oaspeþii ca pe niºte vedete de cinema, printre bliþuri,
flori ºi mape cu informaþii, au reuºit sã convingã sponsori, astfel
ca cei care au câºtigat laurii concursului de poezie ºi de epigramã
sã primeascã trofee strãlucitoare, medalii, bani, ºi toatã lumea sã
se simtã minunat.

Ediþia din acest an, mi s-a pãrut cea mai încãrcatã de emoþie, ºi
nu puþine  au fost momentele când respiraþia parcã mi s-a oprit.
Pentru cã aerul avea o densitate maximã de spiritualitate, de
frumuseþe, aerul vibra de o înaltã elevaþie culturalã. Aici, de
fiecare datã, dupã ce invitaþii permanenþi s-au cunoscut cu nou-
veniþii, la o cafea fierbinte, în cancelarie, festivitatea  începe într-
o  salã primitoare cu intonarea imnului de stat. Puþine sunt
evenimentele la care am avut ocazia sã ascult în întregime imnul
þãrii, într-o atmosferã solemnã, cu întreaga asistenþã în picioare.
Dupã prezentãrile de rigoare ale gazdelor, cei din salã au fost
captivaþi ºi aproape copleºiþi de  discursurile a doi mari români
de dincolo de hotarele þãrii, poeþi ºi patrioþi, ce slujind limbii
române cu arta lor slujesc poporul român de pretutindeni, acad.
Nicolae Dabija de la Ciºinãu, simþindu-se la Mizil „nu ca acasã,
ci acasã”, ºi acad. Vasile Tãrâþeanu de la Cernãuþi. Aceºtia au
vorbit despre poezie, dar ºi despre eforturile românilor de dincolo
de Prut de a-ºi pãstra limba, credinþa, identitatea. Despre

identitatea ºi demnitatea naþionalã, despre condiþia intelectualului
de azi a vorbit ºi ,,patriarhul” festivalului, binecunoscutul scriitor
Corneliu Leu, în stilul sãu propriu, cu pasiune, curaj ºi energie,
încheind într-o notã de destindere, tot caracteristicã, spunând cã
a ajuns la optzeci de ani fiindcã a îndrãgit vinul sec  de  Tohani.
Cât de emoþionant a fost în patetismul sãu perfect justificat dl
prof. univ. dr. Al. Popescu Zorica omagiind curajul dlui acad.
Solomon Marcus atunci când i-a luat apãrarea matematicianului
Traian Lalescu, fost ministru de Finanþe, când numele lui era
interzis, arãtând cã acele ,,curbe de sacrificiu” au fost  o mãsurã

justã la situaþia de atunci a României etc.
Cât de emoþionantã îmbrãþiºarea frãþesc-
solidarã a celor doi mari cãrturari
octogenari. Dacã la ediþia precedentã dl
Solomon Marcus ne-a vorbit despre
relaþia subtilã dintre poezie ºi matematicã,
acum ne-a amuzat cu o prelegere despre
umorul involuntar, din belºug în
perioada actualã, citând exemple
savuroase extrase din mass-media, dar
ºi ,,perle” ale unor politicieni de azi.
Marele absent la umor de maximã calitate
a fost dl prof.univ.dr. ªtefan Cazimir,
cãruia i-am simþit lipsa, marele maestru în
special al umorului lui Caragiale, cel care
ºi-a legat ºi el numele de Mizil.

Umor involuntar a existat ºi în unele
texte trimise la concurs, ºi mã refer la
secþiunea Poezie, unde, ca membrã a
juriului, am  citit creaþiile a 439 de
concurenþi, fiind vorba de poezii cu rimã

sau fãrã, cu o tematicã diversã: iubire,  moarte, Dumnezeu,
Apocalipsã, poezii dedicate þãrii, Mizilului, personajelor Romeo
ºi Julieta etc. Dacã la secþiunea Epigramã, prezenþa Mizilului  e o
condiþie, la Poezie, conteazã doar valoarea în sine a textelor,
indiferent de temã, dar fiind depunctate dacã sunt scrise fãrã
diacritice, cu greºeli de gramaticã, de literã etc. Juriul  nu ºtie cui
aparþin, are la dispoziþie doar texte numerotate de organizatori,
identitatea autorilor rãmânând necunoscutã pânã la sfârºitul
competiþiei. Am descoperit autori care îºi plimbã aceleaºi texte
de la un concurs la altul, texte care au fost validate, ºi cu care vor
sã meargã la sigur pentru a primi un premiu. Asemenea lucruri
se pot depista uºor cu ajutorul internetului. Aproape mi se strângea
inima când întâlneam o poezie bunã, dar pe care o gãseam apoi
publicatã în reviste printate ori on-line, aflând astfel ºi numele
autorului. În acest caz, jurizarea nu mai este nici secretã, nici
obiectivã, iar concurentul este eliminat pentru nerespectarea
regulamentului ce prevede înscrierea cu 4 poezii nepublicate
pânã la finele concursului. A concura cu poezii care au fost
publicate ori au fost premiate la alte concursuri e o dovadã de
lipsã de consideraþie faþã de organizatori ºi lipsã de fair play faþã
de ceilalþi concurenþi care au înþeles sã respecte regula jocului.
Din pãcate, chiar poeþi buni, tineri, care nu au þinut cont de acest

deziderat, au fost eliminaþi fiindcã la Mizil concursurile ,,nu se
aranjeazã”. Iar eu sunt adepta principiului cã fiecare trebuie sã-ºi
facã treaba onest, acolo unde este,  pentru ca întregul sã
funcþioneze corect ºi armonios. Despre corect.books, l-am auzit
vorbind din nou pe proaspãtul parlamentar, dl Sorin Roºca
Stãnescu, dobândind un trofeu, ,,Romeo la Mizil”,  pentru roºul
vestimentar cu care s-a remarcat la ediþia anterioarã, propunând
o altã variantã a lui Romeo. De la Botoºani, venind cu un tren
care a stat 3 ore în câmp, dna Lucia Olaru Nenati, în linia

statornicelor sale preocupãri
eminesciene,  ne-a captivat
cu informaþii ºi cãrþi poºtale
originale având semnãtura
lui Matei, fratele lui Mihai
Eminescu, care a locuit un
timp la Mizil. Dar, cu câte
personalitãþi a plouat ºi a
nins, la aceastã ediþie!
Simpla lor enumerare ar
putea trezi invidia multor
festivaluri, cu o mai lungã ºi
mai împovãrãtoare tradiþie.
Doar câteva nume: acad.

Solomon Marcus, acad. Nicolae Dabija, acad. Vasile Tãrâþeanu,
scriitorul Corneliu Leu, prof. univ. dr. Nicolae Rotaru, prof.
univ. dr. Alexandru ªonea, prof. univ. dr. Radu Gologan, prof.
univ. dr. ing. Corneliu Berbente, conf. univ. dr. George Stanca,
dr. Corneliu Zeanã, Dan Mircea Cipariu, Sorin Preda, George
Corbu, prof. univ. dr. Elis Râpeanu, prof. Nicolae Boaru, Vasile
Larco, Ioan Toderaºcu etc. ªi ce  privilegiaþi sunt elevii acestui
liceu când îºi vor aminti, peste ani, cã aici i-au vãzut, i-au ascultat
pe ... Premianþii la Poezie: Marele Premiu ,,George Ranetti”:
Marius Grama, Galaþi; Premiul ,,Grigore Tocilescu”: Raluca
Dumitran, Câmpina; Premiul ,,Agatha Grigorescu Bacovia”:
Cezar Ciobîcã, Botoºani. Premianþii la Epigramã: Marele Premiu
,,George Ranetti”: Ion Diviza, Chiºinãu; Premiul ,,Grigore
Tocilescu”: Grigore Chitul, Bistriþa Nãsãud; Premiul ,,Agatha
Grigorescu Bacovia”: Florin Abel, com. Grindu, Ialomiþa. Cei
care au fãcut parte din cele douã jurii sunt: Corneliu Leu, Corneliu
Berbente, George Corbu, Daniel Cristea Enache, Emil Proºcan,
Victoria Milescu, George Stanca, Cristina Ionescu, Nicuºor
Constantinescu, Mihai Morar.

Ca în fiecare an, ºi de data aceasta, ne-a întâmpinat la intrare dl
prof. Laurenþiu Bãdicioiu, îmbrãcat sobru, având pe chip un
zâmbet blând. Dar puþini au ºtiut atunci ce era în sufletul acestui
om ascunzând cu discreþie ºi stãpânire bãrbãteascã o tragedie din
propria-i familie. Când mi-a spus la telefon: ,,Doamnã, vã rog
sã-mi trimiteþi mai repede notele sã o mai prind în viaþã pe sora
mea, la spital”, am îngheþat. Deºi sora îºi trãia ultimele clipe,
profesorul Laurenþiu Bãdicioiu ºi-a fãcut datoria impecabil faþã
de concurenþi, invitaþi, faþã de tradiþia acestui festival care merge
mai departe.

Vã mulþumim, domnule Profesor!

ROMEO ªI JULIETA LA MIZIL, Ediþia a VI-a
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Salonul Internaþional de Carte Bookfest, ajuns la cea de a opta
ediþie, s-a desfãºurat în pavilioanele Romexpo între 29 mai ºi 2
iunie 2013. Invitat de onoare a fost literatura germanã, sub deviza:
Trei þãri, aceeaºi limbã – Germania, Austria, Elveþia.

Deºi evenimentele incluse în agenda Bookfest 2013 ne-au
atras atenþia prin calitate ºi abundenþã, parcã a lipsit strãlucirea
din alþi ani, publicul pãrând obosit, apatic, prelingându-se printre
standurile editurilor, unele copleºitoare ºi neîmbietoare la o primã
vedere, altele, cele mai multe, în obiºnuita notã a griului cotidian.

Ne-a surprins, neplãcut, absenþa unor edituri ºi instituþii de
marcã precum Istros – Muzeul Brãilei sau Arhivele Naþionale,

Scriitorul Dumitru Dumitricã ne pregãteºte o mare bucurie:
duminicã, 7 iulie 2013, în vecinãtatea feericã a grãdinii sale, la
Bolintinul din Deal, se vor prezenta prietenilor ºi invitaþilor douã
ultime apariþii editoriale: un volum de prozã ºi unul de versuri
care, fãrã îndoialã, vor avea receptarea cuvenitã. Îi mulþumim
„colecþionarului de prieteni” care este Dumitru Dumitricã pentru
aceastã sãrbãtoare despre care vã vom relata în urmãtorul numãr
al revistei noastre.

BOOKFEST 2013 EVENIMENT
EDITORIALca ºi indiferenþa sub care se prezintã un „uriaº” al culturii

româneºti precum Editura Academiei. Surprinzãtor ºi de neînþeles.
Încolo, atmosferã prãfuitã, cu puþine sclipiri. Noroc cã, slavã

Domnului, titlurile prezentate ºi evenimentele conexe te îmbiau
sã mai rãmâi. Ar merita, cu prisosinþã, o mai bunã promovare.
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Î.P.S. Ioan: Drapelul tricolor este
icoana României

Casa curcubeului
Motto:

Ne bazãm pe lumina din sufletul fiecãrui creºtin!

Asociaþia Creºtinã Sfântul Stelian - Ocrotitorul Copiilor
este un mod de viaþã frumos ºi curat, care se doreºte a fi clãdit pe
temelia credinþei în Dumnezeu, nu ca pe un ºablon la modã, ci ca
pe un principiu ce stã la baza tuturor deciziilor  noastre.

Asociaþia Creºtinã Sfântul Stelian - Ocrotitorul Copiilor din
Bolintin Vale este o organizatie non-guvernamentala infiintata
din ratiuni umanitare, scopul esential al existentei noastre fiind

acela de sprijinire pe toate cãile legale ºi legitime a persoanelor
cu dizabilitãþi (spectrul autist ºi nu numai) precum ºi a celor
care au în ocrotire astfel de persoane. Având în vedere cã
particularitãþile persoanelor cu dizabilitãþi aduc atâta suferintã în
viaþa, în inimile pãrinþilor ºi sunt aproape necunoscute în
comunitate, încercam pe toate cãile sã le facem cunoscute ºi sã
ajutãm un numar cât mai mare de familii. În activitatea noastrã ne
lovim însã de tot felul de obstacole, þinând fie de mentalitãþi, fie
de precaritatea mijloacelor materiale.

Asociaþia ºi-a început activitatea în octombrie 2012, iar în
momentul de faþã are în asistenþã un numãr de 15 copii (cu
afecþiuni din spectrul autist), din zona Bolintin ºi împrejurimi
(Ulmi, Crevedia Mare, Roata, Gãiseni, Poenari). Subliniem cã
situaþia materialã a familiilor din care provin copiii este la
limita supravietuirii.

La ora actualã Asociaþia dispune de un terapeut ABA,
consilierea unui psiholog pediatru autorizat, consilierea unui
psiholog ce efectueazã traininguri pentru voluntari ºi pãrinþi, un
profesor de sport care lucreaza kinetoterapie, toate persoanele

implicate în desfãºurarea activitãþii cât ºi membrii fondatori fiind
voluntari.

Asociaþia ºi-a desfãºurat activitatea, încã de la început, la ªcoala
Generalã Bolintin Vale, în spaþiul destinat Centrului de
Documentare ºi Informare - conform contractului de comodat.
Cu aceasta ocazie mulþumim doamnelor ªtefania Nãstase, Irina
Andrei ºi Iulia Cârstea pentru sprijin, înþelegere ºi ajutor. Din
dorinta de a avea propriul spaþiu ºi de a nu mai deranja activitãþile
ce se desfãºoara în Centrul de Documentare ºi Informare am
solicitat Consiliului Local ºi Primãriei Bolintin Vale un nou spaþiu.
Cu bunavoinþã ºi înþelegerea oamenilor de la aceste institutii în
data de 22 mai 2013 a fost inaugurat noul sediu – CASA
CURCUBEULUI, ce a fost dotat cu materiale didactice ºi
mobilier  datoritã sponsorilor Asociaþiei: PETROM SA, Consiliul
Judeþean Giurgiu, Consiliul Local Bolintin Vale, SC INA
DESIGN SRL, SC AL SIM SRL, SC HAGIESCU SRL, SC
UNIC SRL, d-nul Mugur Niþã (materialele publicitare), SC
RADUTZI SRL.

La eveniment au fost prezenþi reprezentanþi ai sponsorilor, ai
partenerului – Liceul Tehnologic Dimitrie Bolintineanu, ai
Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu.

Mulþumim tuturor pentru sprijin ºi sperãm într-
o fructuoasã colaborare.

Convorbirea duhovniceascã ºi patrioticã care urmeazã a fost
realizatã de prof. dr. Luminiþa Cornea cu Înaltpreasfinþitul Pãrinte
Arhiepiscop Ioan Selejan al Episcopiei Covasnei ºi Harghitei,
cunoscut tot mai mult sub titulatura de Arhiepiscopul Munþilor.

Luminiþa Cornea (L.C.): Înaltpreasfinþite Pãrinte
Arhiepiscop, pot spune cã o þarã întreagã ºtie acum cã la sfârºitul
sfintei slujbe pe care aþi oficiat-o la mânãstirea Valea Mare, judeþul
Covasna, în ziua de 24 iunie 2013, când creºtinii ortodocºi au
sãrbãtorit Sfânta Treime ºi Naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul,
aþi dãruit celor prezenþi 350 de drapele tricolore, dupã ce au fost
binecuvântate prin stropire cu apã sfinþitã. Care este ideea acestui
gest realizat în ziua de Sfânta Treime? Cum de v-aþi gândit sã
oferiþi drapelul naþional?

Î.P.S. Ioan: Putem realiza o corelaþie între steagul nostru cu
trei culori ºi Sfânta Treime, trei este Treimea – Tatãl, Fiul ºi
Duhul Sfânt, trei sunt marile provincii româneºti, Ardealul,
Moldova ºi Þara Româneascã.  Astfel, þara noastrã a fost
întemeiatã în numele Sfintei Treimi ºi sã fie binecuvântatã de
Sfânta Treime pânã la sfârºitul veacurilor. Am cumpãrat doi
kilometri de tricolor, iar maicile de la Episcopie au reuºit sã
coasã un prim set, pe care l-au adus la Valea Mare, pentru a-l
oferi credincioºilor. Mulþi au rãmas fãrã tricolor, pentru cã au

fost atunci prezenþi cam 2000 de credincioºi. Le-am dãruit pentru
cã prea este batjocoritã România astãzi.  ªi interesant cã nu cei
din afarã ne batjocoresc, ci cei dinãuntru.

L.C.: Înaltpreasfinþite Pãrinte, ce reprezintã astãzi pentru
români drapelul naþional?

Î.P.S. Ioan: Drapelul nostru, al creºtinilor, în primul rând,
este Sfânta Cruce, iar sub acest drapel Mântuitorul a suferit
moartea pe Golgota. Tot aºa ºi drapelul românesc. Mulþi din
înaintaºii noºtri, atâþia eroi ai neamului românesc înveºmântaþi în
drapelul þãrii au murit cu tricolorul în mânã pe câmpurile de
luptã, pentru credinþã ºi pentru þarã. Ar trebui sã nu uite generaþia
de astãzi, pentru cã drapelul românesc al oºtirii române a fost
dintotdeauna sfinþit de preoþii care au mers pe front, alãturi de
ostaºi. Preoþii l-au sfinþit prin harul Duhului Sfânt, cu apã sfinþitã,
iar ostaºii români l-au sfinþit ºi ei, a doua oarã, cu sângele lor. Eu
am considerat drapelul românesc a fi icoana României, aºa
cum avem icoanele sfinþilor.

L.C.: Toatã þara, Înaltpreasfinþite Pãrinte Arhiepiscop, vã
cunoaºte ca fiind un bun patriot. De sãrbãtoarea Sfintei Treimii,
la mânãstirea cu hramul „Naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul”
de la Valea Mare, dupã sfânta liturghie arhiereascã, aþi împãrþit
credincioºilor steaguri tricolore.

Î.P.S. Ioan: În limbaj laic ºi cotidian, puteþi spune cã am
împãrþit tricolor, dar eu împart icoana României. Doresc ca în
fiecare casã ºi familie de român sã existe aceastã icoanã sfântã ºi
sfinþitã, pentru cã le-am ºi sfinþit atunci, la mânãstirea de la Valea
Mare. La hram au fost peste 2000 de oameni. Mi-a pãrut rãu cã
n-am avut chiar 2000 de drapele la mine. N-am avut decât 350 de
drapele, dar voi continua acþiunea aceasta la celelalte hramuri de
mânãstiri ºi în parohii. I-am îndemnat pe credincioºi sã punã
drapelul primit la loc de cinste, în casã, apoi sã-l punã afarã de 1

Decembrie, ziua când provinciile româneºti s-au unit, când cele
trei pãrþi ale tricolorului au devenit una. Apoi sã-l arboreze la
marile sãrbãtori ori când este hramul bisericii din localitatea lor,
spunându-le sã-ºi îmbrace satul ºi oraºul în tricolor ºi sã se
bucure cu toþii în þara aceasta. Am spus ºi preoþilor cã hramul
bisericii satului este sãrbãtoarea satului ºi atunci sã-i dãm o
imagine vie. Tricolorul te înalþã. Sã se vadã cã este în satul
respectiv o sãrbãtoare creºtineascã, dar ºi româneascã. I-am
îndemnat pe credincioºi la fapte bune, bineplãcute lui Dumnezeu,
de aceea i-am rugat sã ducã fiecare tricolorul nostru în Rai, ca sã
facem o Românie ºi în Împãraþia lui Dumnezeu. ªi toþi românii,
de la o margine la alta a Raiului, sã se adune în jurul drapelului
cel sfânt, crucea lui Hristos ºi a noastrã, ºi al nostru tricolor.

L.C.: Când aþi dãruit aceste icoane-steaguri tricolore la
mânãstire, am vãzut în ochii credincioºilor prezenþi lacrimi. Era
dupã Sfânta Liturghie, dupã ce aþi terminat cuvântul de învãþãturã,
când, fãrã sã dea nimeni tonul, oamenii au început, spontan, sã
cânte Imnul României „Deºteaptã-te, române!”. Moment deosebit
de emoþionant! Corurile prezente, oamenii, toþi cântau. Privitã
de sus, curtea mânãstirii pãrea o pãdure de oameni cu steaguri
tricolore desfãºurate în bãtaia vântului. O manifestare

extraordinarã! Aþi afirmat, Înaltpreasfinþite Pãrinte, cã Tricolorul
este o icoanã a României, dar ce spuneþi despre semnificaþia
culorilor din drapelul nostru românesc?

Î.P.S. Ioan: ªtiu cã sunt multe explicaþii, multe semnificaþii
ale acestor culori, fãcute de-a lungul timpului. Atunci, la Valea
Mare, dupã ce s-a terminat totul, o credincioasã în vârstã, de 83
de ani, a venit la mine, pentru cã nu-i mai rãmãsese ºi ei un steag.
Mi-a spus cã având 83 de ani nu ºtie dacã va mai putea veni la
anul, la hram. M-a rugat sã-i dau ºi ei un steag. I-am dat ºi dânsei
un Tricolor – mai rãmãsese unul în Altar. Apoi ea m-a rugat sã-
i spun ce înseamnã aceste trei culori. ªi i-am dat o interpretare
personalã, însã atunci când i-am spus-o, mi-au dat lacrimile ºi
mie ºi ei. Am spus aºa cã toate steagurile au aproape de suport
culoarea albastru. Eu aº zice cã reprezintã Ardealul, pentru cã el
este mai sus, mai spre nord, este mai aproape de cer, deoarece
sunt aici dealuri ºi munþi mai mari, deci Ardealul este provincia
româneascã cea mai aproape de cer, de albastrul cerului.
Apoi galbenul ar reprezenta Þara Româneascã, pentru cã, acum,
dacã cobori pe Valea Prahovei ºi te uiþi într-o parte ºi în alta, pânã

la Dunãre, toatã Þara Româneascã este galbenã de aurul
binecuvântat de Dumnezeu al grâului, din care bunele noastre
creºtine frãmântã pâine ºi prescurã pentru Sfânta Liturghie.
Culoarea roºie reprezintã Moldova, pentru cã în Moldova, cel
puþin dupã pãrerea mea, s-a vãrsat cel mai mult sânge pentru
credinþã ºi pentru þarã. În Moldova, Marele ºi Sfântul Voievod
ªtefan a dus atâtea ºi atâtea bãtãlii, nu numai pentru palma de
pãmânt, ci ºi pentru credinþa noastrã în Sfânta Treime Dumnezeu.

(continuare în pag. 15)
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Învãþare prin documentare

Prevenirea corupþiei în educaþie prin informare,
formare ºi responsabilizare
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Constantin Bãrbutã,

Ani ºi ani de
muncã stãruitoare le-
au trebuit valoroºilor
colegi, Doru
Dumitrescu ºi Mihai
Manea, spre a realiza
monumentala lucrare
Personaje ºi

personalitãþi ale istoriei (Editura Didacticã ºi Pedagogicã,
Bucureºti, 2009, 930 p.), reuºind astfel sã confirme, cu brio,
dictonul marelui poet exilat la Tomis acum douã mii de ani: Finis
coronat opus.

Susþinutã de o amplã ºi consistentã documentare (tratate,
sinteze, albume istorice, enciclopedii, dicþionare, biografii,
genealogii, monografii, cronici, etc.), cartea celor doi profesori-
cercetãtori se adreseazã deopotrivã iubitorilor Clio, specialiºti ºi
dascãli de istorie, fiind la rândul ei un autentic ºi original Dicþionar
enciclopedic ce prezintã sintetic viaþa ºi activitatea a peste 1600
de personaje ºi personalitãþi, adicã acele figuri cãrora istoria le
atribuie anumite însuºiri, aptitudini ºi fapte, uneori excepþionale,
iar universul le recunoaºte un rol, mai mare sau mai mic, în
influenþarea ori determinarea evoluþiei istorice atunci când, de
drept sau întâmplãtor, au deþinut o funcþie în viaþa social-politicã
a unui popor, stat, naþiune, etc. Meritul incontestabil al lucrãrii,
între multe altele, constã în selectarea atentã ºi riguroasã pe criteriul
suprem al faptei, dozarea ºi aºezarea într-un tot armonios a
subiecþilor din toate epocile, domeniilor vieþii social-politice ºi
popoarelor, lãsând cititorilor libertatea ierarhizãrii, pe fundalul
cunoºtinþelor proprii, sensibilitãþilor ºi informaþiilor, despre
originea, educaþia, familia sau activitatea acestor oameni deosebiþi.
Regãsim aici informaþii, adesea inedite, utile ºi interesante, despre
personaje ºi personalitãþi aparþinând tuturor curentelor de gândire
ºi acþiune vizând societatea, politica ºi exercitarea puterii, culte,
legislatori ºi reformatori, predestinate sau sub impulsul contextului
istoric spre fapte uimitoare, benefice umanitãþii sau distructive,
monarhi, alþi conducãtori politici, papi ºi cardinali, militari, lideri
de organizaþii, autori ai unei singure fapte, celebrã prin impactul
în conºtiinþa publicã, ori care ºi-au dedicat viaþa unui ideal,
recunoscuþi de posteritate sau controversaþi.

Cine? Când? Unde? Cum? De ce? – au reprezentat constant
o adevãratã sabie a lui Damocles la adresa prestigiului slujitorului
muzei Clio, dator sã convingã prin argumente, precizie ºi siguranþã,
cu atât mai mult acum când învãþãcelul, pasionat ºi isteþ, este ºi
un redutabil... internetist!

Lucrarea Personaje ºi personalitãþi ale istoriei constituie
astfel o veritabilã sursã a documentãrii prompte ºi profunde,
înlesnind în aceeaºi mãsurã individualizarea ºi diferenþierea
personalitãþilor, nu puþine, cunoscute sub acelaºi nume în istorie,
aparþinând unor epoci, state, dinastii sau popoare diferite, precum:
Carol, Ludovic, Frederic, Ghica, Eduard, Henric, Ferdinand,
Maria, Pius, Radu, Ioan, acoperind totodatã un gol, resimþit în
timp, prin „luminarea” biografiilor puþin cunoscute ale unor
figuri cu „renume”, legionari sau ilegaliºti, atentatori celebri º.a.

În lucrare, personajele ºi personalitãþile istoriei românilor
au, firesc, o pondere importantã, circa 19%, de la primii regi
geto-daci, voievozi ºi domnitori, oameni politici ai epocii
moderne, conducãtori de miºcãri social politice, lideri de partide
ºi organizaþii, legionari, comuniºti, pânã la ºefii de stat, guvern
ºi câteva personaje din primele douã decenii post 89.

Expunerea alfabeticã, densã în informaþii istorice, inclusiv
din zona vieþii personale, numele preferat în familie, porecle sub
care a rãmas cunoscut, cãsãtorii, copii, divorþ, amante, relaþii de
rudenie sau interese, stare de sãnãtate în funcþie, cauzele ºi
împrejurãrile morþii ºi, nu în ultimul rând, glosarul celor patru
sute de termeni istorici, fac din Dicþionarul enciclopedic al
personajelor ºi personalitãþilor istorice instrumentul
fundamental ºi indispensabil unei mai bune cunoaºteri ºi
înþelegeri a rolului acestora în istorie sau în momentele de
cumpãnã, o lucrare referenþialã pentru istoriografia româneascã
contemporanã ºi nu numai.

Autorii, nota bene, sunt convinºi cã demersul lor, prin
complexitate ºi anvergurã, nu este ºi nu poate fi „exhaustiv”,
invitând cititorii sã exprime observaþii ºi sugestii, ceea ce ne
propunem, încrezãtori cã o nouã ediþie, necesarã, va urma.

Palierul selecþiei va þinti, ameliorativ, includerea de nume
noi, concomitent cu renunþarea la altele, în opinia noastrã ºi în
fapt irelevante, de genul cãlugãr german (p. 829), nobilã francezã
(688), umanist ºi tipograf (244), jurist consult (711), om politic
roman (650), º.a. ºi reevaluarea datelor ºi implicit a spaþiului
alocat, excesive pentru unele personaje istorice (544, 798, 810,
339, 638, 671), a cãror activitate ºi operã nu pot fi comparabile,
în relevanþã istoricã, cu aceea a marilor personalitãþi (260, 417,
620, 735, 788) spre a beneficia de aceeaºi expunere (o paginã!).

Deºi nu aduc atingere valorii ºtiinþifice în raport cu
amplitudinea impresionantã a datelor istorice, unele erori,
cronologice îndeosebi, existã, sunt generatoare de confuzii ºi,
indiferent de cauze, pot fi evitate. Exemplificãm: domnia lui
Petru cel Mare este plasatã la trei date diferite (29, 157, 686), la
fel cea a lui Frederic II (306, 672, 689). Domniile lui Alexandru
Lãpuºneanu ºi Despot Vodã au datele menþionate cu exactitate
(506 ºi 237) ºi totodatã eronate (116 ºi 237), iar Petru al III-lea

„suit pe tron la moartea mamei sale Elisabeta Petrovna, þarina
(1741-1761)” – (260), în realitate era nepot (271). Sunt evenimente
istorice ale cãror date apar „deformate” (276, 574, 597, 156, 425,
672), gen „Maria Stuart, regina Franþei (1569-1560)”, în loc de
1559-1560, altele sunt menþionate cu un an înainte sau dupã cele
consacrate în cronologie (270, 301, 433, 155, 683, 686), „scãpãri”
ce se pot datora unor cauze tehnice, care însã nu pot scãpa de
filtrul cititorului. Unele aproximãri, prea generale, se îndepãrteazã
astfel de adevãr: sultanul Abdul Hamid al II-lea a domnit 33 de
ani (1876-1909), dar a condus imperiul „patru decenii” (11), sau
menþiunea potrivit cãreia între arestarea Mariei Stuart ºi ordinul
de executare al Elisabetei au trecut „aproximativ zece ani” (268),
perioada fiind dublã ca duratã, între 1567 ºi 1587, termenul de
„trãdare” între douã regine, suverane ºi rude, devenind inadecvat
ºi istoriceºte nesusþinut. Se impune reformulat surprinzãtorul
text de prezentare a Elisabetei, principesa de Wied, deoarece
„atunci când ºi-a însoþit soþul când acestuia i s-a oferit coroana
României (1866)”, nu era cãsãtoritã, iar în octombrie 1869 când
mariajul a avut loc, soþul sãu, Carol de Hohenzolern Sigmaringen
era principe de trei ani ºi nu „viitor principe (1866-1881)” (269).
Error communis, parafrazând un cunoscut principiu latin, devine
inaplicabil atunci când evenimente istorice, de mai micã sau mai
mare rezonanþã, sunt limpezi din punct de vedere cronologic.
Personalitatea cu destin tragic a lui Petru al III-lea Fedorovici,
þarul Rusiei (dec. 1761 – iun. 1762), se cere a fi „recuperatã” din
zona confuziilor ºi aºezatã în parametrii adevãrului istoric. S-a
nãscut la Kiel (Prusia), nu la Kiev (689), mama sa, Ana Petrovna,
fiica lui Petru I, era sorã cu Elisabeta I (1741-1761) care,
necãsãtoritã ºi fãrã urmaºi, l-a proclamat succesor la tron în 1742,
astfel cã atribuirea acestui act „þarului Petru cel Mare în 1762"
(689) constituie, volens – nolens, o dublã eroare. Peter Ulrich de
Hollstein-Gottorp, viitorul Petru al III-lea, a fost cãsãtorit de
Elisabeta I, þarinã ºi mãtuºã, în anul 1745 cu Sofia de Anhalt-
Zerbst, viitoare Ecaterina a II-a, însã nu avea statut de „þarevici”
(260), acest titlu fiind „purtat de fiul þarului desemnat la tron”
(DEI, 1050), rpimul lor copil, nãscut în 1754, nu în 1745 (672),
va deveni þarul Pavel I (1796-1801) care, la rândul lui, a avut
zece copii cu a doua soþie, Maria Fedorovna, al nouãlea dintre ei
ºi nu „al treilea” (31, 635) va fi viitorul þar Nicolae I (1825-1855)
(D. Warnes, Cronica þarilor ruºi, p. 146).

Cele câteva erori ºi scãpãri, tehnice îndeosebi, nu ne abat de
la convingerea cã în epoca exploziei informaþiei ºi a mijloacelor
de transmitere, lucrarea Personaje ºi personalitãþi ale istoriei
constituie un reper inconfundabil ºi excepþional în documentare,
iar pentru dascãlul de istorie o bucurie continuã ºtiind cã existã ºi
o are permanent la îndemânã, în bibliotecã ºi în lecþii.

Prof. Georgeta SIMA,
metodist ISJ Giurgiu

În literatura juridicã de specialitate, corupþia, în sens larg,
înseamnã folosirea abuzivã a puterii încredinþate, fie în sectorul
public, fie în cel privat, în scopul satisfacerii unor interese
personale sau de grup. În mod normal prin corupþie înþelegem
orice abatere de la moralitate, de la cinste ºi de la datorie, care
aduce atingere interesului unei persoane sau interesului public,
în favoarea interesului unei alte entitãþi, de regulã private.

Legislaþia relevantã în ceea ce priveºte faptele de corupþie e
cuprinsã în urmãtoarele reglementãri: Legea 140/1996 Cod Penal,
cu completãrile ulterioare, art. 254-258, Legea 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea ºi sancþionarea faptelor de corupþie,
Legea 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea
transparenþei în exercitarea demnitãþilor publice, a funcþiilor
publice ºi în mediul de afaceri, prevenirea ºi sancþionarea
corupþiei, modificatã ºi completatã de OUG 40/2003, Legea 503/
2002 pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului 43/
2002, privind Parchetul Naþional Anticorupþie, Legea 544/2001
privind liberul acces la informaþia de interes public, Legea 682/
2002 privind protectia martorului (a se vedea ºi Mihaela
Dumitrescu, Managementul Resurselor Umane, Editura Victor,
Bucureºti, 2010).

Tipurile de fapte considerate infracþiuni ºi definite de lege
drept fapte de corupþie sunt:

1. Luarea de mitã. Este fapta funcþionarului care pretinde ori
primeºte bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptã
promisiunea unor astfel de foloase sau nu le respinge, în scopul
de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act
privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un
act contrar acestor îndatoriri .

2. Darea de mitã. Este acceaºi faptã, privitã în oglindã ºi
reprezintã promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase
unui funcþionar de cãtre o persoanã pentru satisfacerea nelegalã
a unui interes.

3. Primirea de foloase necuvenite. Este definitã drept primirea
de cãtre un funcþionar, direct sau indirect, de bani ori alte foloase,
dupã ce a îndeplinit un act în virtutea funcþiei sale ºi la care era
obligat în temeiul acesteia.

4. Traficul de influenþã. Este infracþiunea prin care se pretind
bani sau alte foloase de la o persoanã de cãtre o altã persoanã

care are influenþã sau lasã sã se creadã cã are influenþã asupra
unui funcþionar pentru a-l determina sã facã ori sã nu facã un act
ce intrã în atribuþiile sale de serviciu.

Strategii ºi mijloace de comunicare în prevenirea corupþiei
în educaþie. Combaterea  ºi prevenirea corupþiei în educaþie – o
problemã de interes national – pe fondul coruptiei ca fenomen
general. Astfel spus, nu reprezintã o temã de interes limitatã la
domeniul educaþiei, ci trebuie sã constituie, prin gravele ei
implicaþii legale, morale, sociale, umane, o preocupare majorã a
întregii societãþi. Corupþia din educatie este o problemã ºi o
responsabilitate a tuturor, datã fiind importanþa cardinalã a
educaþiei pentru societate ºi pentru individ. Instituþiile statului
vegheazã la respectarea legii ºi a legalitãþii actelor din arealul
educaþiei sprijinite de organizaþii din alte domenii de activitate
care au, prin definiþie, misiunea de a acþiona pentru combaterea
corupþiei ºi prevenirea ei prin acþiuni specifice. Pe lângã aceste
instituþii sunt chemate sã participe la procesul anticorupþie ONG-
urile, asociaþiile civile ºi profesionale, asociaþiile de pãrinþi,
societatea civilã în ansamblul ei. Combaterea corupþiei din educaþie
reprezintã un act de spirit civic, conºtiinþã ºi responsabilitate
socialã. Un rol major în acest proces îl joacã mass-media.

Strategii de comunicare în prevenirea corupþiei în
educaþie. Prevenirea corupþiei în educaþie constituie un proces
complex ºi dificil, care reclamã o serie de strategii de comunicare
atent elaborate ºiaplicate, coordonate de la nivelul managerial al
instituþiilor cheie, începând cu Ministerul Educaþiei, ºi pregãtirea
de specialiºti în comunicare ºi relaþii publice în cadrul
departamentelor de profil.

Principalele strategii de comunicare în prevenirea corupþiei în
educaþie sunt:

1. Strategii de informare. Procesul informãrii are ca destinatar
sistemul de învãþãmânt, cu institutiile ºi oamenii sãi, comunitatea
educaþionalã în ansamblu, dar ºi mediul public exterior
sistemului, împreunã cu instituþiile ºi organizaþiile interesate de
educaþie.

2. Informarea sistemului ºi a publicului este o condiþie esenþialã
pentru buna desfãºurare a activitãþilor educaþionale. Existã cazuri
în care diverse tipuri de abateri, erori sau chiar acte care intrã
sub incidenþa corupþiei se petrec pe fondul necunoaºterii

normelor legale sau a prevederilor din regulamentele interioare,
din codul etic, deontologic ºi de conduitã.

3. Informaþiile privitoare la legislaþie, administraþie,
desfãºurarea procesului de învãþãmânt, deºi nu au ca referinþã
directã corupþia, îndeplinesc un rol important în prevenirea
acesteia.

4. Forþa persuasivã a informaþiei despre corupþie, riscuri ºi
sancþiuni. În acest cadru tematic intrã mediatizarea cazurilor de
corupþie din educaþie ºi modul de rezolvare a acestora, proces
având ca public-þintã sistemul de învãþãmânt, dar destinat ºi întregii
comunitãþi educaþionale, societãþii ºi opiniei publice.

5. Strategii de formare. Procesul de prevenire ºi combatere a
corupþiei din educaþie se realizeazã tot prin educaþie, prin
intermediul cursurilor, strategiilor ºi modulelor de formare, prin
training-uri ºi workshop-uri. Aceste activitãþi formative intrã în
sarcina Ministerului Educaþiei, Inspectoratelor ªcolare Judeþene,
Ministerului Administraþiei ºi Internelor, Direcþiei Generale
Anticorupþie, Ministerului Justiþiei.

6. Strategiile de responsabilizare îºi propun sã popularizeze în
mediul publicului cazurile de corupþie în educaþie, sã releve
implicaþiile legale ºi morale ale acestora, efectele asupra sistemului
ºi indivizilor, sancþiunile legale ºi administrative în speþã.

7. Comunicarea intra ºi inter-instituþionalã creeazã cadrul
necesar pentru prevenirea ºi combaterea actelor de corupþie din
sistemul de învãþãmânt.

8. În ideea creãrii unui parteneriat social în lupta împotriva
corupþiei, instituþiile de învãþãmânt trebuie sã dezvolte strategii
de comunicare ºi cooperare cu organizaþiile din societatea civilã
preocupate de sãnãtatea moralã ºi legalã a educaþiei.

9. Strategii ale transparenþei publice. O condiþie fundamentalã
pentru reuºita acþiunilor anticorupþie la nivelul ministerului,
inspectoratelor ºi celorlalte instituþii implicate în acest proces de
mare dificultate datã fiind complexitatea ºi anvergura lui, o
constituie transparenþã instituþionalã în relaþiile cu publicul.
Strategiile transparenþei publice utilizeazã o serie de mijloace de
obiectivare, dintre care douã au o valoare specialã: telefonul verde
ºi baza de date informatizatã a corupþiei în educaþie.
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Ciprian NECªUÞU

De la ultima apariþie a revistei Sud, de la care a trecut ceva vreme (... dupã buget, coane Fãnicã!), Clubul de Istorie s-a reunit în
douã ºedinþe, una la mijloc de martie, cealaltã în luna mai.

Tema Clubului de Istorie din data de 16 martie 2013 nu putea fi alta decât Mãnãstirea Bunavestire de la Bolintin, desigur inspiratã
de sãrbãtorirea a 580 de ani de atestare documentarã a Bolintinului în hrisovul din 15 martie 1433 al voivodului Alexandru Aldea.

Au luat cuvântul ªtefan Crudu, Milica Dan,
Ciprian Necºuþu, Silviu Stan ºi Cornel State,
discuþiile, bogate ºi aprinse fiind moderate de
Vasile Grigore. Tot atunci s-a acceptat
propunerea ca tema urmãtoarei întâlniri a
Clubului de Istorie sã fie Vlad Þepeº ºi sã se
încerce lãmurirea unora dintre necunoscutele
ce însoþesc acest personaj tragic al istoriei
române.

Pentru pregãtirea ºedinþei având ca subiect
pe Vlad Þepeº, o parte dintre membrii Clubului
de Istorie, în numãr de 16, au efectuat o excursie
de documentare, în ziua de 1 mai, pe traseul
Bucºani (unde s-a vizitat ºantierul arheologic),
Clejani (biserica ctitoritã de Miºa Anastasievici),
Bulbucata (vechea moarã de pe Neajlov),
Comana (mãnãstirea ºi pãdurea).

Aºadar, pe 11 mai, orele 18, în consacratul
loc de adunare al Clubului de Istorie din strada
Partizani (Moºteni, fostã Lt. Tãnescu), într-un
cadru organizat de primitoarea noastrã gazdã
Marian Grigore, s-au desfãºurat lucrãrile celei
de a opta ºedinþe. Dupã o prezentare a
tumultoasei epoci în care a trãit Vlad Þepeº,
fãcutã de domnul profesor C-tin Bãrbuþã, a

urmat o prezentare numismaticã susþinutã de Gabriel Stegãrescu, pornind de la faptul cã Vlad Dracul, tatãl lui Þepes, a fost posesorul
monetãriei din Sighiºoara.

Apoi, discuþiile s-au concentrat asupra dilemelor legate de locul înmormântãrii lui Vlad Þepeº, prezentându-se argumentele pro ºi
contra asupra celor douã locaþii acceptate de specialiºti: Snagov ºi Comana. La final, în urma materialelor probatoare ºi a argumentaþiei
intervenienþilor (Vasile Grigore, ªtefan Crudu, Ciprian Necºuþu,
Sorin Chiva, Floricã Dan) cele mai convingãtoare au fost cele care
indicã Comana ca loc de odihnã a trupului marelui voivod.

De foarte mare interes a fost ºi detalierea procedeului tragerii în
þeapã, necunoscut practic de majoritatea dintre noi. Vi-l vom descrie
cu specificarea cã nu era nimic extraordinar în epocã ºi cã se putea
executa în cel puþin trei feluri.

Primul procedeu, cel mai „omenos” dintre toate, presupunea
introducerea victimei într-o groapã ºi strãpungerea cu un þãruº, în
general prin inimã, fapt care determina o moarte rapidã ºi demonstra
un anumit grad de pietate. În general, în lumea apuseanã se practica
acest mod de execuþie.

Tragerea în þeapã efectuatã din porunca lui Þepeº era cu mult mai
atroce, reprezentãrile grafice contemporane sau actuale fiind departe
de a fi veridice. Mai întâi condamnatul era legat bine de ajutoarele
cãlãului ºi fixat, în primul caz atârnat cu capul în jos, iar în al doilea
pe orizontalã, cu picioarele bine rãscrãcãrate. Cãlãul apuca cu ambele
mâini þãruºul uns în prealabil cu unsoare ºi-l împlânta, împingându-
l cu toatã forþa prin orificiul anal al condamnatului. Când nu mai
putea înainta se continua cu ajutorul unui baros din lemn, însã nu
mai mult de 25-30 de centimetri. În acest moment condamnatul era
ridicat la verticalã, parul era fixat în pãmânt iar legea gravitaþiei era
lãsatã sã-ºi facã efectul, trupul nefericitului alunecând încet prin
þãruº pânã când capãtul acestuia ieºea prin piept, spate sau umãr. Ca
un rafinament al atrocitãþii, în cele mai multe cazuri, vârful parului
nu era ascuþit, ci numai rotunjit, aºa încât organele nu erau strãpunse
ci numai deplasate, prelungindu-se mult teribila agonie. Moartea izbãvitoare întârzia sã aparã, fiind consemnate nu puþine situaþii în
care condamnatul supravieþuia chiar ºi trei zile înfipt în þeapã, vaietele lui rãscolind depãrtãrile.

Odatã cu încheierea lucrãrilor, participanþii ºi-au dat întâlnire pentru data de 13 iulie, ora 18, la o nouã ºedinþã a Clubului de Istorie,
de aceastã datã având tema Mihai Viteazul – faptele ºi neamul.

ªcoala Veche este ultima rãmasã dintre clãdirile care
fãceau faima vechiului Bolintin, edificiu înscris pe lista
monumentelor de patrimoniu. Din nefericire, astãzi, din
vini multe ºi cumulate, a ajuns o deplorabilã ruinã.
Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã
Bolintineanu, ca ºi alþi mulþi bolintineni (din pãcate, nu
cei mai mulþi), unii încã locuind pe aici, alþii, tot mulþi,
plecaþi spre toate zãrile, am gândit cã ar fi timpul sã
reînviem spiritul ªcolii  Vechi , al Bolintinului de
odinioarã, mândru de sine, de monumentele ºi oamenii
sãi. Am intitulat acest demers „Proiectul Cultural ªcoala
Veche”, propunându-ne drept finalitate transformarea
acestei ruine într-un Centru Cultural Zonal.

În momentul actual suntem pe deplin conºtienþi cã
este, deocamdatã, o sarcinã peste puterile noastre. Însã,
cum suntem de pãrere cã orice pas înainte scurteazã
drumul ce mai rãmâne de parcurs, am purces cu ce ne
este mai la îndemânã. Am numit acest început, acest prim
pas, Conºtientizarea, fiind menit, în accepþiunea noastrã,
sã-i reaminteascã valoarea arhitectonicã ºi spiritualã. Nu
vom intra în alte detalii, ele vor fi cunoscute la momentul
oportun, vom enumera numai etapele în care vedem noi
derularea „Proiectului Cultural ªcoala Veche”:

1. Conºtientizarea;
2. Planificarea;
3. Înfãptuirea;
4. Valorificarea.
Inclus în contextul descris mai sus s-a desfãºurat

concursul de desen ºi eseu intitulat chiar ªcoala Veche,
iniþiat de Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã
Bolintineanu ºi coordonat de profesoara Constanþa
Crudu cu participarea elevilor claselor V-VIII de la ªcoala
Gimnazialã Bolintin Vale.

Jurizarea acestui concurs, menit a conºtientiza în
rândul elevilor ºi pãrinþilor valoarea culturalã a Scolii
Vechi, a fost extrem de dezbãtutã ºi a avut loc în cadrul
Adunãrii Extraordinare a Asociaþiei din data de 13 iunie
2013 cu participarea urmãtorilor membri: Vasile Grigore,
Marian Grigore, ªtefan Crudu, Constantin Bãrbuþã,
Milica Dan, Dumitru Dumitricã, Floricã Dan, Ciprian
Necºuþu, Cristina Lupaºcu, Gabriel Stegãrescu ºi
Constanþa Crudu. Cu aceastã ocazie s-a hotãrât ca
atribuirea premiilor sã se desfãºoare în cadrul festiv al
Simpozionului Dimitrie Bolintineanu din luna august.

Premiul la secþiunea Eseu a fost atribuit elevei Oana
Tudor (clasa a VII-a), iar o menþiunea specialã elevei
Isabelle Alexandrescu (clasa a VII-a). Un premiu special
a fost atribuit elevului Marius Stancu, a cãrui lucrare a
fost apreciatã, în special de membrii Consiliului Director
al Asociaþiei.

La secþiunea Desen, premiul a fost atribuit elevei
Alexandra Paraschivoiu (clasa a VI-a), iar menþiunea
specialã elevei Ana-Maria ªtefan (clasa a VIII-a).

De asemenea, cu o participare meritorie, mai trebuie
amintiþi: Teodor Constantin, Adelina Marin, Andrei
Simion, Rebeca Dinu, Amalia Andreea Copil, Costin
Valentin Niþã, Livia Dobricã, Raluca Goia, Maria Livia
Smãrãndescu, Maria Georgiana Marinicã, Gabriela Radu,
Florin Porojan, Lavinia Nicoleta Ivan, Florin Barbu,
Andreea Toma, Mãdãlin Mihai, Tania Marciu, Cristian
Oancea, Daniela Gheorghe, Ancuþa Dinu, Adrian Pãun,
Luana Rãducanu, Sabina Meiþoiu, Ana ªtefan, Cristian
Ceauºu, Alexandra Alina Vãleanu, Denisa Filip, Liviu
Malinca, Maria Petre, Iolanda ªtefania Ivãnuº, Mihai
Tache, Nadia Elena Marinescu ºi Cosmina Sandu.

Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã
Bolintineanu face apel la toþi cei care îºi respectã trecutul
ºi neamul, la toþi iubitorii de culturã ºi patrimoniu,
bolintineni sau nu, sã sprijine demersurile noastre ºi sã
ne fie alãturi în efortul de recuperare a ªcolii Vechi.
Membrii Asociaþiei vã stau la dispoziþie pentru orice fel
de detalii, participarea ºi iniþiativele dumneavoastrã fiind
tratate cu toatã atenþia ºi respectul ce li se cuvin. (Tlf.
0720350555; e-mail: revistasud@yahoo.com)

Clubul de istorie

(continuare în pag. 11)
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PREMIUL SPECIAL PENTRU CEL MAI
BUN ESEU AL CONCURSULUI

ªCOALA VECHE

Marius STANCU
Clasa a VIII-a

ªCOALA VECHE ESTE ªI A MEA

Sfârºitul secolului XIX. Dupã un veac zbuciumat pentru
naþiunea românã, dupã multe rãscoale, boli ºi rãzboaie, la Bolintin

Vale se construieºte o clãdire frumoasã ºi monumentalã pentru
vremurile acelea, poate obiºnuitã pentru vremurile de acum.
Aceastã clãdire va da o luptã cruntã cu timpul ºi cu mentalitatea
omului modern care nu mai are rãbdare cu istoria ºi monumentele
sale.

E drept, nimic nu este etern, dar dacã ceva poate fi salvat, sã nu
ezitãm sã o facem.

Deunãzi bunicul meu îmi povestea despre primele lui amintiri,
cele legate de oraºul nostru ºi de ºcoala de aici. El a intrat pentru
prima datã la cursuri la vârsta de ºapte ani. „Îmi amintesc cã m-
am bãtut cu unu’ odatã ºi i-am umflat ochii. Tot în ziua aia am
spart ºi un geam. Îmi era fricã sã mã mai duc acasã. A doua zi
m-am dus la ºcoalã cu mama ºi i-am dat învãþãtorului un
kilogram de brânzã, cinci ouã ºi m-a iertat.” Astfel de întâmplãri
erau frecvente în Bolintinul de odinioarã.

Tot el îmi spunea despre un profesor care purta mereu drapelul
în piept.

ªcoala de la Bolintin era printre singurele din zonã. Tot bunicul
îmi spunea cã ºcoala era încadratã de Primãrie, case ºi pãmânturi
care mai târziu au început sã fie cultivate.

Clãdirea era înconjuratã de duzi mari, iar în spate era o fântânã
de unde se scotea mai mereu apã. Totul era curat ºi îngrijit, pomii
erau vãruiþi, iar nimic nu era lãsat la voia întâmplãrii. Interioarele
erau curate, cu duºumea, tablã ºi bãnci. Se creaserã condiþii
decente pentru studiul primar. Edificiul despre care vorbim avea
o importanþã aparte, putem spune cã era fermecãtor. Zile de glorie,
nu demult apuse.

În 1973, tatãl meu merge pentru prima datã la ºcoalã. Învaþã
ciclul primar în corpul nou care a fost construit pentru a „ajuta”
clãdirea veche care primeºte de acum apelativul de „ªcoala Veche”,
care va persista ºi va intra în memoria oamenilor. Ciclul gimnazial
îl va face în „podul” primei ºcoli. Îmi povesteºte despre scãrile
din lemn care fãceau legãtura cu podul. Paºii profesorilor se
auzeau foarte bine pe treptele din lemn. Acest fapt era considerat
un avantaj.

În spatele ºcolii era un teren pe care se juca rar baschet. Mãrturie
stã un coº ruginit care încã nu a fost rãpus de ani. În acel loc
exista ºi un stâlp unde la zile speciale se ridica steagul þãrii. Era
o mare mândrie pentru cine fãcea asta.

Duzii, care în perioada rãzboiului înviorau ºi colorau pãmântul,
acum erau decimaþi, nevãtãmaþi rãmânând doar doi. Cert este cã
locul lor a fost luat de plopi.

Clãdirea a fost avariatã dar a rezistat totuºi cutremurului
devastator din 1977.

Astãzi, când timpul nu mai are rãbdare, ne prefacem cã nu
vedem ªcoala Veche, deºi este o clãdire mare care nu este de
trecut cu vederea.

PREMIUL PENTRU SECÞIUNEA ESEU
AL CONCURSULUI ªCOALA VECHE

Oana TUDOR
Clasa a VII-a

ªCOALA UNOR GENERAÞII DE
BOLINTINENI

ªcoala Veche este, din punctul meu de vedere, cea mai specialã
ºi mai frumoasã clãdire din oraºul nostru, unicã prin aspect,
arhitecturã ºi vârstã.

Chiar dacã anii grei au marcat-o ºi ei, iar natura nu a fost atât
de îngãduitoare cât a fost nevoie, eu mereu am impresia cã existã
un element care mã face sã o consider o prezenþã provocatoare
de spaimã, element care o menþine vie, chiar ºi în zilele noastre.
Acest element este tristeþea. Tristeþea, din cauza faptului cã este
umilitã de felul în care aratã actual, ºtiind cã altãdatã era o reginã
a cãrei coroanã strãlucea în lumina amurgului.

Cum spuneam, eu vãd ºcoala cea „bãtrânã” înspãimântãtoare,
ca o fantomã mãreaþã care aduce cu ea spiritul tuturor clipelor
petrecute în incinta sa, mai mult sau mai puþin fericite. De aceea,
de fiecare datã când este furtunã, portretul sãu mã fascineazã,
lumina fulgerelor cãzând asupra ruinelor fãcând ºcoala sã parã

un personaj mistic, plin de mister ºi magie.
Sunt momente în care mã gândesc cã, poate, în ºcoalã existã

încã sufletele multor copii care ºi-au pierdut viaþa într-un anume
fel, iar acum încearcã sã retrãiascã clipele din vremea când erau
în viaþã sau sufletele copiilor de mult pierduþi ºi ei, dar care
trãiau pe strãzi, neavând familii sau cãmin, considerând ºcoala
un loc sigur în care nimeni nu îi va deranja.

Seara, când se sfârºesc orele, întotdeauna trag o privire la
scheletul trist al ºcolii, încercând sã observ orice miºcare petrecutã
înlãuntrul sãu ºi admirându-i aspectul misterios.

Mereu îmi imaginez elevii din acele timpuri, stând demni ºi
drepþi în bãnci, vocile lor cristaline rãsunând în întreaga curte,
umplând, împreunã cu sunetul clopoþelului clasele singuratice
de acum, în care atunci când vântul pãtrunde prin geamurile
sparte, printre cioburi, ecoul acelor sunete este prezent.

În zilele noastre ne este teamã sã pãºim pe podelele ºcolii celei
vechi din cauza pericolului pe care îl constituie, fiind foarte
probabil sã fim loviþi de o bucatã ce stã sã cadã de pe tavan sau
pereþi.

Dar oare nu este ºi alceva ce ne þine departe? Oare nu cumva
ºcoala este mânioasã din cauza felului în care aratã ºi din cauza
nepãsãrii noastre, emanând furie ºi fãcându-ne sã ne fie teamã?
Sau poate acolo, în spaþiul obscur, existã comori, bogãþii

MENÞIUNE SPECIALÃ A SECÞIUNII
ESEU A CONCURSULUI

ªCOALA VECHE

Isabelle Alexandrescu
Clasa a VII-a

ªCOALA DE DINCOLO DE
ªCOALÃ...

ªcoala Veche este situatã în aceeaºi curte cu ºcoala actualã.
Clãdirea veche, un cufãr plin cu amintiri pentru pãrinþi ºi

bunici, este declaratã monument istoric, de aceea trebuie sã avem

grijã de ea. Pentru unii ªcoala Veche este o dãrâmãturã cu geamuri
sparte, iar pentru alþii un simplu monument istoric. Pentru mine,
ºcoala aceasta este un mister, deoarece nu mi s-a dat niciodatã
ocazia sã explorez interiorul ei.

Întotdeauna îmi imaginez elevii de odinioarã cum stau în
sala de sport, care se zãreºte printre geamurile sparte, ºi aruncã
la coºul de baschet care este încã intact. Când aud clopoþelul
rãsunãtor, parcã se aude cã suspinã deoarece a rãmas singur.

Mi-aº dori din tot sufletul ca aceastã ºcoalã sã fie reabilitatã
ca sa nu mai fie un mister pentru noi, ci chiar ºcoala urmãtoarelor
generaþii. Peste un an o sã-mi iau rãmas bun de la ºcolile

Bolintinului din Vale, pentru ca eu simt cã am învãþat la ambele
ºcoli, nu doar la una.

Când voi merge la liceu voi pãstra în suflet ºi amintirea
ªcolii Vechi, deoarece ea m-a fãcut sã îmi întãresc ideea cã existã
viaþã dupã moarte.

Locul 3 - Andreea Cristina Viºan

Locul 4 - Adelina Marin

Locul 2 - Ana Maria ªtefan

Locul 1 - Alexandra Paraschivoiu Ilie

Se pare cã nouã ne plac foarte mult monumentele în
paraginã.

Trecem noi ca elevi ºi profesori pe lângã ea, nepãsãtori, obiºnuiþi
cu starea ei sinistrã. Ba se aud voci „înalte” care spun cã trebuie
dãrâmatã, dearece pune în pericol viaþa elevilor. Mi se pare penibil
ºi parcã am fi în povestea drobului de sare. Unde mai punem cã
pânã acum câþiva ani, în fruntea clãdirii stãtea falnic un ceas
autentic. A cãzut! Legea gravitaþiei este invincibilã. Ne punem
întrebarea: Ce mâini rãpitoare au jefuit ºcoala? Cum vom continua
sã stãm neclintiþi în faþa unui monument istoric, sã-i aºteptãm
prãbuºirea, când în acel loc atâtea ºi atâtea generaþii s-au înfruptat
din lumina cãrþii?

nepreþuite, pentru care ne face sã credem cã nu suntem în siguranþã
vrând sã ne þinã departe încercând sã ne protejeze.

Aºadar, ªcoala Veche este un izvor nesfârºit de semne de
întrebare adresate tuturor motivelor ºi ipotezelor care ne explicã
de ce ºi cum a ajuns în acest stadiu. Ar fi o binecuvântare pentru
comunitatea noastrã ca ºcoala sã fie reconstituitã, rupându-se
lanþurile pline de tristeþe ºi agonie care o încleºteazã, lanþuri ale
cãror zale sunt presãrate de amintiri ºi trecut, lanþuri ce îi fac
inima sã sângereze singuraticã, strãinã, stingherã.
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Boierii din Bolintin – Bolintineanu, cum s-au numit ei înºiºi –
au fost percepuþi mai degrabã ca un mic neam de þarã, fãrã o
proiecþie istoricã demnã de luat în seamã. Pe de o parte gãsim
aceastã categorisire întemeiatã – pe de o alta, ne întrebãm cât de
neînsemnaþi puteau fi unii pe care îi gãsim rude cu cele mai mari

familii boiereºti ale þãrii: Brâncovenii ºi Cantacuzinii!?
Mai corect ar fi poate sã spunem cã micimea le-a venit mai la

urmã, cã au decãzut, cã Istoria nu a mai avut rãbdare cu ei. Iar
dacã la o abordare superficialã impresia de neam mãrunt se
impune (mai ales dacã luãm în considerare criteriul puterii ºi
influenþei politice), de vom schimba punctul de vedere ºi vom
lua în seamã contribuþiile cultural-ºtiinþifice, faptele ni se vor
prezenta sub o cu totul altã luminã, iar realizãrile purtând pecetea
acestei spiþe, a Bolintinenilor, se vor arãta ca semnificative, uneori

cruciale.
Un cititor mai puþin

familiarizat cu
subtilitãþile genealogiei
ar putea rãmâne
contrariat parcurgând
rândurile de mai sus. S-
ar declara, pe alocuri,
de acord dacã am aduce
drept susþinere viaþa ºi
opera lui Dimitrie
Bolintineanu, însã ar
putea opina cã
prezentând numai
aceastã unicã probã,
a r g u m e n t a þ i a
ºchioapãtã. Trebuie
subliniat cã dovada de
mai sus ne este oferitã
de chiar remarcabilul
scriitor ºi om politic al

veacului al XIX-lea, cel care prin adoptarea numelui de
Bolintineanu ºi-a arãtat ºi revendicat apartenenþa la aceastã familie
ºi la acest sat. Nu se va întâmpla la fel în cazul altor rude ale sale,
care nu vor considera indispensabil biografiei carierei lor
profesionale sã amintescã ºi de neamul ºi locul din care
proveneau. Aceasta s-a petrecut mai ales atunci când (ca ºi în
cazul lui Dimitrie Bolintineanu), legãtura se fãcea prin femei,
care preluau la cãsãtorie patronimicul soþului. În acest fel se
ajungea ca dupã numai câteva generaþii sã se minimizeze ori
chiar sã se uite – mai ales dacã la mijloc nu erau proprietãþi de
împãrþit – o parte fundamentalã a propriei identitãþi.

MATEI CÃLINESCU ºi BOLINTINEANU

Vasile Grigorescu

Episodul descris nu trebuie sã ne uimeascã peste mãsurã, cãci
câþi dintre noi, în clipa de faþã, ar putea sã enumere mãcar numele
propriilor strãbunici?

Prin urmare, neamul
acesta ne dãdu nu numai
pe Dimitrie Bolintineanu,
ci ºi încã multe alte
personalitãþi precum
scriitorul Grigore
Alexandrescu, pe
istoricul, membru
corespondent al
Academiei Române,
Virgil N. Drãghiceanu,
pe geologul, membru de
onoare al Academiei
Române, Mathei
Drãghiceanu, pe
scriitorul Alexandru
Brãtescu-Voineºti, pe
ziariºtii Paul ºi Jules
Capeleanu, pe pictorii
Jean Steriadi ºi Radu
C o s t i n e s c u ,
pe compozitorul Ion Vasilescu, etc. Lor trebuie sã-l mai adãugãm
ºi pe foarte apreciatul om de litere, critic ºi profesor de literaturã
comparatã, Matei Cãlinescu, a cãrui dispariþie la începutul de
varã al anului 2009, pe 24 iunie, a fost deplânsã în toatã opinia
româneascã ºi internaþionalã.

Nu ne vom propune, în mod special, sã evocãm admirabila
carierã profesionalã a celui ce a fost Matei Cãlinescu – aceastã
faþetã a vieþii i-a fost abordatã ºi minuþios disecatã în numeroase
articole, anterioare ºi posterioare nefericitului eveniment, de cãtre
condeie dintre cele mai prestigioase ale scrisului românesc: Ion
Vianu, Marta Petreu, Vladimir Tismãneanu, Horia Roman-
Patapievici, Daniel Cristea Enache, Paul Cernat, etc. – ci sã
elucidãm o laturã mai puþin cunoscutã, mai tãinuitã a individualitãþii
sale: legãtura cu neamul boierilor Bolintineanu ºi cu Bolintinul.

C l a r i f i c a r e a
aceasta o aºez în
contextul faptului
cã nu sunt un adept
al faptului cã
identitãþile ar avea
ca suport
materialul etnic, pe
scurt, cã popoarele
sunt imuabile, cã
nu se schimbã. Ba
chiar, dacã aplicãm
aserþiunea de mai
sus la nivel
individual, atunci
c o m p o n e n þ a
g e n e t i c ã ,
strãmoºii, devin
d e t e r m i n a n þ i ,
esenþiali ºi alãturi
de educaþie,
experienþe, cercul
de cunoscuþi,
dubla elice a

ADN-ului contribuie irefutabil la definirea unei personalitãþi.
De altfel, singura constantã pe care o putem regãsi în devenirea
unui popor ºi a unui individ este numai continuitatea biologicã.
Tot aºa putem spune ºi în cazul lui Matei Cãlinescu: dacã pentru
devenirea sa ideologicã faptul cã era rudã cu Dimitrie Bolintineanu
are o relevanþã cu totul marginalã, pentru fondul sãu interior,
pentru fundamentul întregii sale construcþii intelectuale, urma de
ADN a moºnenilor Bolintinului îºi are greutatea ei.

Pe ici, pe colo, necrologurile ce anunþau regretata-i dispariþie
menþionau legãtura genealogicã. De altfel, chiar Matei Cãlinescu,
în cartea autobiograficã scrisã alãturi de Ion Vianu ºi apãrutã în
mai multe ediþii dupã 1994 – Amintiri în dialog – aminteºte
aceastã descendenþã, afirmând cã din partea tatãlui avea strãmoºi
în neamul boierilor din Bolintin, însã nu oricum, ci bunica sa
era, pe departe, înruditã cu poetul Dimitrie Bolintineanu.
Amãnunte limpezitoare asupra acestei înrudiri nu am întâlnit pe
nicãieri (dimpotrivã, arborii genealogici ai familiei, prezentaþi în
Familiile boiereºti din Moldova ºi Þara Româneascã, vol. 2,
paginile 56 ºi 60 mai ales, sunt încurcaþi rãu), încât ne propunem
sã limpezim, cumva, aceste încrengãturi de familie, faþã de care
Matei Cãlinescu se arãta mândru ºi îndatorat. Îndatorirea provenea
ºi din faptul cã bunica sa, Elena Bolintineanu, îi purtase o mare

afecþiune, aproape o adoraþie – sentimente împãrtãºite de nepot.
Din aceste trãiri aveau sã se nascã ºi primele lui încercãri literare,
pe la 8-9 ani, pe când proiecta scrierea unui roman închinat
bunicii.

Elena Bolintineanu, personaj cult (numãra printre prieteni,
spre exemplu, pe Hortensia Papadat-Bengescu) ºi oarecum tragic,
se unise într-un prim mariaj cu Dumitru Cãlinescu, fiul generalului
Athanasie Cãlinescu (n. 1822) ºi al Olgãi Zefcari. Vor divorþa
însã, la puþin timp dupã aceea, în 1901, imediat dupã naºterea
fiului lor Radu, nimeni altul decât tatãl lui Matei Cãlinescu.

Nici o a doua cãsãtorie, cu Jean Cãmãrãºescu, nu va dura prea
mult.

Dupã Jean Cãmãrãºescu, Elena Bolintineanu se va recãsãtori,
în 1903, cu Dimitrie Burileanu. Acesta, nãscut la Turnu Severin
pe 8 mai 1878, doctor în drept la Paris, a fost unul dintre cei mai
bogaþi oameni ai României interbelice, stãpânind, printre altele,
întinse moºii la Vrata ºi Corbii Mari. Cum fusese Guvernator al
Bãncii Naþionale ºi mare moºier, autoritãþile comuniste îl vor
închide în puºcãria de la Sighet unde, dupã multe ºi cumplite
chinuri, va muri pe 25 mai 1954. Soarta soþiei a fost strâns legatã
de cea a soþului – dupã confiscarea tuturor bunurilor ºi arestarea
acestuia, Elenei Burileanu (Bolintineanu) i s-a impus domiciliu
forþat la Craiova, unde a fost obligatã sã locuiascã, departe de
familie, într-o cãmãruþã de subsol, întunecoasã ºi igrasioasã.
Despre moartea ei, survenitã nu dupã mult timp, lasã o tristã
mãrturie însuºi Matei Cãlinescu:

... bunica murea la începutul anilor cincizeci, rãpusã de o
fracturã a colului femural, îngrijitã neadecvat – i se refuzase
spitalizarea pe motivul cã era fostã moºiereasã. Am fost la
înmormântarea ei (era o
vreme tristã, ploioasã,
de sfârºit de iarnã), care
a fost simbolic ºi
înmormântarea lumii
copilãriei mele. De
atunci n-am mai fost
niciodatã la Craiova:
oraºul, întreaga regiune
(inclusiv Dârvarii,
Vrata, Turnu Severin) nu
mai existã pentru mine
decât într-o geografie
miticã personalã, peste
care pluteºte,
fantomaticã, imaginea
Elenei Burileanu
(Bolintineanu) culcatã
într-un sicriu modest, cu
profilul ei calm-
aristocratic, în lumina
gãlbuie ºi tremurãtoare
a câtorva lumânãri funerare.

Pe lângã fiul, Radu, avut cu Dumitru Cãlinescu, din mariajul
cu Burileanu, Elena Bolintineanu a mai avut o fiicã, Evelyn,
cãsãtoritã cu Mihai Pencovici ºi emigratã în Elveþia dupã
instaurarea comunismului.

Radu Cãlinescu (1901-1973), þinut cumva mai la distanþã de
Burileanu ca un fiu vitreg ce se afla, va avea totuºi privilegiul de
a urma studii la ºcoli prestigioase din strãinãtate, în Elveþia ºi
Franþa, fiind coleg, între alþii, cu Antoine de Saint-Exupery. Se
va cãsãtori cu Dora Maria Vulcãnescu (n.1907), descendentã
dintr-o veche familie boiereascã din Oltenia, fiica lui ªtefan
Vulcãnescu ºi a Elenei Angelescu. Vor avea doi copii: pe Matei
(1934-2009) ºi pe Maria Cristina (n.1936), medic.

Matei Cãlinescu, nãscut pe 15 iunie 1934 la Bucureºti, va trãi
o copilãrie idilicã, împãrþitã între moºiile de la Vrata ºi Dârvari ºi
întreruptã brusc de evenimentele celui de al II-lea Rãzboi Mondial
ºi de împãmântenirea comunismului. Urmare a acestora, prin
1946, familia Cãlinescu are o primã încercare, nereuºitã, de a
pãrãsi þara. Matei va urma cursurile liceului „Titu Maiorescu”
(redenumit Ion Luca Caragiale) ºi ale Facultãþii de Filologie,
secþia de Limba Englezã, terminatã în 1957. În tot acest timp a
fost puternic influenþat de presiunea represivã exercitatã de regimul
comunist asupra familiei, prietenilor, cunoscuþilor. Mulþi dintre
ei vor termina în puºcãrii ori la Canal. Un coleg, Miron Chiraleu,
avea sã se sinucidã în închisoare, fapt transcendental în evoluþia
tânãrului Matei Cãlinescu. Tot pe atunci leagã prietenii
prestigioase: Ion Vianu, fiul lui Tudor Vianu, cunoscut în toamna
lui 1948, A. E. Baconski (coleg de armatã la Cãlãraºi), Nichita
Stãnescu, Andrei Brezianu, Modest Morariu, Mihai Narta,
Gabriel Dimisianu, Ion Barbu, Alexandru Tzigara-Samurcaº,

Matei Cãlinescu
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(urmare din pagina 12)

Neagu Udroiu

Matei Cãlinescu ºi
Bolintineanu

Vladimir Streinu, Miron Radu Paraschivescu, etc. De altfel, cu
Nichita Stãnescu avea sã împãrtãºeascã ºi prima slujbã de dupã
facultate: corector la Gazeta Literarã, revistã la care îºi va face ºi
debutul, cu poezia Odihnã. Ulterior va fi asistent, apoi lector, la
Catedra de literaturã universalã ºi comparatã a Universitãþii
Bucureºti.

Anul 1964 îi consemneazã prima apariþie editorialã: Titanul ºi
geniul în poezia lui Eminescu. Semnificaþii ºi direcþii ale etosului
eminescian, la Editura pentru Literaturã. În 1973 pleacã din þarã
cu o bursã Fulbright ºi decide sã rãmânã în SUA unde, din
1979, este profesor de literaturã comparatã la Indiana University
din Bloomington, Indiana. Tot de aici va conduce ºi singurul
Centru de Studii Româneºti din Statele Unite. Din aceºti ani
scrierile sale – în principal Faces of Modernity: Avant-Garde,
Decadence, Kitch, Indiana University Press, 1977 ºi Five Faces

of Modernity:
Modernism, Avant-
Garde, Decadence,
K i t c h ,
Postmodernism, Duke
University Press, 1987
– devin lecturã
obligatorie, de nelipsit
din bibliografia
oricãrei lucrãri ce-ºi
doreºte sã abordeze
exhaustiv fenomenul
modernist.

Moartea prematurã a
fiului, Matthew,
suferind de autism,
întâmplatã în 2003 ºi a
cãrui urnã funerarã a
fost depusã în cavoul
familial de la Turnu
Severin, îl provoacã sã
încerce o reîntoarcere,
petrecând, de atunci, tot
mai mult timp în
România. Din

nefericire decesul, petrecut la 24 iunie 2009 ca urmare a unui
cancer, avea sã întrerupã tragic tentativa de readaptare la origini
a acestui înstrãinat vlãstar bolintinean.

Elena Bolintineanu (n. 1876), bunica lui Matei Cãlinescu, era
fiica lui Constantin I. Bolintineanu ºi a Vasilichiei Zãrãfescu. Era
cea mai micã dintre fraþi: Alexandrina (n. 1868, cãsãtoritã
Vidulescu), Gheorghe (n. 1870, zis Gogu al lui Cãpriþã), Mihai
(zis Miºu al lui Cãpriþã) ºi Stelian (n. 1874). Tatãl lor, C-tin I.
Bolintineanu, era fiul lui Ioniþã Cãpriþã Rachieru, moºnean
bolintinean ºi împreunã ctitori ai bisericii din Mârºa, unde
deþineau o întinsã moºie. Urmaºii acestui Ioniþã Cãpriþã, desprinºi
din trunchiul moºnenilor ªtirbeºti de la Bolintin, îºi vor lua
numele de Bolintineanu, ca ºi alþii, printre care ºi familia
Bolintineanu cea binecunoscutã.

Pe de altã parte, soþia lui Ioniþã Cãpriþã a fost Tiþa, fiica lui
Atanasie ºi nepoata lui Caloian Bolinteanu, din ramura consacratã
a Bolintinenilor. Deºi sunt voci care afirmã cã Tiþa a fost sorã cu
Anica Bolinteanu (soþia lui Enache Cosmad), noi credem cã au
fost numai veriºoare primare, neînþelegerea iscându-se datoritã
faptului cã se pare cã Atanasie a mai avut un frate, cu nume
asemãnãtor, Tãnasie sau Tãnase. Cel puþin aºa se înþelege din
mai multe documente ale moºiei Mârºa, unde toþi Bolintinenii
erau proprietari. Oricum, sorã sau numai veriºoarã cu Tiþa, Anica
Cosmad a fost mama lui Dimitrie Bolintineanu, care îi era unchi
de vãr Elenei Burileanu (Bolintineanu).

Observãm, aºadar, cã Matei Cãlinescu îi era nepot lui Dimitrie
Bolintineanu, fiind unul dintre cei mai apropiaþi spiritual ºi mai
demni urmaºi de sânge ai marelui scriitor, atâta timp cât acesta
nu a avut parte de o descendenþã directã.

Pe Dimitrie Bolintineanu ºi Matei Cãlinescu îi mai uneºte ºi
un tragic aspect al existenþei: amândoi ºi-au petrecut bunã parte
din viaþã prin exiluri, înstrãinaþi de pãmântul natal. Amândoi
însã, dupã trecerea la cele veºnice, se vor întoarce pentru odihna
sufletelor la origini, pe locurile cu amintiri înmiresmate ale
copilãriei: unul la Bolintin, celãlalt la Turnu Severin.

Pe monumentul funerar din cimitirul severinean se aflã acum
(2006), alãturi de al fiului, numele meu (Matei Cãlinescu) ºi al
soþiei mele, cu anul naºterii urmat de o linioarã ºi de un spaþiu
alb. E poate forma supremã de repatriere, pe care n-aº fi putut-
o visa în anii de exil propriu-zis, când þara zãcea sub comunism...
Simbolic, întoarcerea mea în România s-a produs când am
început sã scriu în româneºte, pentru publicare în România,
dupã mai bine de douãzeci de ani, în 1992.

Dispariþia lui Matei Cãlinescu de la care, iatã, se împlinesc
patru ani, a lãsat un gol în sufletul românesc, devenit încã ºi mai
tremurãtor ºi mai trist.

Cred cã tot la orele domnului Carbarãu trebuie sã fi
auzit prima oarã aceste versuri, câtã vreme le þin minte ºi
azi: Acolo unde-n Argeº se varsã Râul Doamnei/ ªi
murmurã pe valuri copilãria mea/ Ca Negru Vodã care
descãlecând venea/ Mi-am ctitorit viaþa pe dealurile
toamnei. Cu precizarea cã Drâmbovnicul nostru de
Vlaºca, pentru a ajunge în Argeº se încredinþeazã mai
întâi Neajlovului ºi graþie serviciului sãu ajunge acolo.
Ar mai fi de menþionat ºi amãnuntul cã murmurele
copilãriei noastre cereau dreptul de a curge mai departe,
duse de Dunãre în mare ºi de mare duse-n lume, nu doar
toamna, în parfum de tãmâios ºi coarnã ci cât era anul de

întins. Argeºul, de el vorbim, ne fusese fixat în memorie
de sonoritãþile mersului la pas al aceluiaºi ctitor, nu
oriunde, ci Pe Argeº în jos/ Pe un mal frumos.

Mã veþi întreba ce m-a gãsit de evoc în registru liric
apa ce ne este atât de aproape. Sunt îndemnat s-o fac din
drag de Argeº. L-am însoþit cu pasul, cu bicicleta ori
maºina de la izvoare pânã la vãrsarea în Dunãre. Dar mã
consider frate cu el pe aici, prin preajmã. Peste malurile
sale din zona Malu Spart mã consider un fel de mandatar,
onorific, fireºte, cât timp îi ºtiu pe dinafarã alunecãrile,
pâlcurile de iarbã, sãlciile unduioase, ºoaptele lãsate sã
ajungã la noi. Veþi înþelege de unde mi se trage.

L-am trecut prima oarã  pe  la ºapte ani ºi am rãmas
convins cã  mai lat ca el e doar Dunãrea, de care ne vorbise
domnul învãþãtor cã este atât de mare cã nu i se vede
malul celãlalt. Acele imagini s-au întãrit când am început
sã fac din drumurile la Bolintin o religie. Argeºul a
revendicat pe catapeteasma crezurilor mele loc de icoanã
ºi acolo a rãmas. De asta ºi sufãr pentru felul în care aratã
malul, pe Argeº în jos. Cînd veneam la liceu, te întâmpina
cu rostul de a te încredinþa celuilalt mal un pod nou-
nouþ, abia ieºit din rindea. Era de lemn ºi te gândeai cã
nu are moarte. M-am grãbit. Una-douã au început sã-i
cadã obrajii, pomeþii s-au atrofiat ºi chipul de lucru
îngrijit a devenit amintire. Când podul de piatrã ºi-a
câºtigat drept de cetate, subiectul a devenit secundar.
Deranjeazã acum ce are în preajmã. O fostã cabanã scoasã
în calea drumeþilor a uitat sã plece, lãsând la vedere un
colþ sãlbãticit de lume. Apa curge printre maluri ca ºi
cum ar fi stânjenitã de misiunea de a se prelinge într-un
astfel de loc, unde nimeni nu are chef sã-i valorifice

dãrnicia. Chiar în paginile revistei Sud cineva evoca
situaþia antebelicã: se gãseau pe Argeº cinci locuri pentru
scãldat. Sã nu se poatã aranja mãcar unul-douã ori mai
multe, cât sã le meargã vestea ºi sã atragã încoace amatori
de scaldã ºi de bãi de soare?

Fondul nostru principal de cuvinte a absorbit termeni
noi. Ecologie se numãrã printre cei de datã recentã. Luat
la descusut, acest neologism ne poate trage de mânecã
pentru a-l îndrãgi. Un grup de iubitori de clorofilã poate
descoperi motive sã dea drumul la un proiect în mãsurã
sã confere Argeºului, în zona arondatã oraºului Bolintin
Vale, statut de paradis verde însemnat cu stea în frunte
câtã vreme are drept ax vital apa lin curgãtoare a
Argeºului, cu avantajele sale, toate câte sunt. Punctul de
plecare îl cunoaºteþi: scrierea unei Constituþii locale unde
sã fie inscripþionate drepturile localnicilor ºi trecãtorilor
prin zonã dar ºi obligaþiile care decurg din ºansa lor de
a-i împrimãvãra sufletul la vederea malului ºi apei din
apropiere.

Sã nu ezitãm s-o spunem: totul începe de la curãþenie!
Orice cutie de bere uitatã în iarbã reprezintã o gravã
scãpare de atenþie. O notã proastã la purtare. Un gest de
agresivitate la adresa Argeºului sãu frumos.

Campania pentru liberul acces la un Argeº frumos

trebuie sã înceapã! Dreptul la curãþenie ne aparþine ºi el
poate aduce dupã sine alte drepturi, circumscriind
amenajãri cât mai inovator gândite ºi întreþinute. 

Am trãit câþiva ani într-o þarã nordicã stãpânitã de
naturã bogatã. Lacurile sunt la ele acasã. ªi pãdurile.
Mai ales mestecenii ºi pinii. Ei bine, grija faþã de mediul
înconjurãtor are valori mitologice. Pentru fiecare capitol,
o mitologie aparte. Curãþenia în toate are funcþii
covârºitoare. Nu vã daþi seama ce s-ar întâmpla dacã
bãutorii de bere ar prefera sã lase pe iarbã resturi de
mâncare ºi hârtiile ce le prisosesc? Gândiþi-vã unde s-ar
ajunge dacã una-douã, sticlele goale ar cãdea ca din
întâmplare prin lacuri? Drept care, ieºirea la iarbã verde
se face doar în locurile trecute pe hartã. Grãtarul îºi are
adresele sale descifrabile de la distanþã ºi aratã ca o
amenajare din gospodãria proprie – totul e amenajat,
lemnele le asigurã primãria de sector, iar în imediata
apropiere – coºuri imense pentru resturi menajere ºi
grupul sanitar. În respectiva þarã s-a pãstrat obiceiul ca
ziua de 1 Mai sã se marcheze prin ieºirea la iarbã verde.
Marile parcuri ale capitalei strâng aproape mii de oameni.
Se cântã, se danseazã, se consumã mâncãruri ºi bãuturi.
Pe parcursul zilei se rãspândesc în iarbã hârtii de tot
felul, ambalaje, sticle, borcane, eºarfe, jucãrii stricate.
La cãderea serii, când protagoniºtii se retrag la casele
lor, apar echipele de curãþenie. Nu mai lasã în iarbã nici
mãcar un bilet de tramvai. 

Întrebarea rãmâne: unde ne sunt ecologiºtii? Dar
fãuritorii de programe de timp liber la iarbã verde? Cine
preia iniþiativa?

Pe Argeº, în jos...
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Un om de ispravã
Satul Ghionea, aruncat de vremuri ºi de oameni în comuna Ulmi a judeþului Giurgiu, a fost fãcut cândva, la început de veac XVII, pe moºia Ghionii (sau lui Ghinea) neguþãtorul din Bucureºti, pe

un loc ce se va cunoaºte drept Lacul Ghionii. Înjghebare modestã, aºezatã mai la o parte, lângã Drumul Baiului, la începuturi nu va fi avut mai mult de câteva perechi de case. Nici mai încoace nu s-
a mãrit prea mult, însã locuitorii îi erau apreciaþi ca harnici ºi descurcãreþi. ªi cum lucrul aºezat naºte invidii, prin adolescenþa mea ghionenii erau tachinaþi ca fiind din satul fãrã bisericã. Rãutãþi
omeneºti!

Suntem aproape convinºi cã majoritatea cititorilor vor percepe titlul ce deschide materialul de faþã cu înþelesul actual al termenului: de ispravã, destoinic, cumsecade, vrednic, bun. Însã ispravã,
evident, vine de la a isprãvi, a încheia cu bine un lucru sau o treabã, a nu lãsa rãmãºiþe neterminate. Se aratã astfel pe ce piedestal aºezau strãbunii noºtri temeiul lucrului încheiat. Oameni erau cu toþii,
însã de ispravã numai cei ce îºi duceau treaba la bun sfârºit. Astãzi, privind împrejur, s-ar zice cã românul a pierdut aceastã înþelepciune a celor vechi, a omului de ispravã de odinioarã. Argumente,
din nefericire, sunt la tot colþul.

Ei bine, Ghionea s-a transformat, sub ochii noºtri, în excepþia care confirmã regula. Cine merge în acest sat mãrunt de câmpie – ºi vã recomandãm sã o faceþi cu primul prilej – va trãi sentimente cu
totul aparte. Cãci, sãtui de atâtea tachinãri, prin 2010 ghionenii s-au apucat sã-ºi clãdeascã bisericã, gãsind omul de ispravã capabil sã ducã la bun sfârºit întreprinderea în persoana lui Alin Niculae,
bãrbat în floarea vârstei ºi exigent în a pune temei lucrurilor. El, prin pãrinþi fiu al satului, iar soþia, Costina, bolintineancã, fiica lui nea Titi al lui Rogote.

Ce vor reuºi sã clãdeascã la Ghionea, biserica cu toate acareturile sale, stârneºte admiraþia vizitatorului. Este uimitor ºi reconfortant sã vezi armonia lucrului încheiat: de la gard, clopotniþã, capela,
rigolele pentru ape pluviale, drumurile, chiar ºi vecinii, totul este închegat gospodãreºte, cu o frumuseþe cuminte, robustã.

Dorim sã vã încredinþãm cã nu ne jucãm cu cuvintele ºi nici nu facem favoruri nimãnui. Mergeþi acolo ºi convingeþi-vã – nu veþi regreta – veþi cunoaºte dania unui om de ispravã.
Biserica satului Ghionea a fost ridicatã între anii 2010-2013 dupã un plan în formã de cruce, având lungimea în interior de 16,40 metri, lãþimea în abside de 10,90 metri ºi înãlþimea de 15 metri la

turla de pe naos. În curtea sfântului lãcaº a fost construit un turn clopotniþã în zona de acces a incintei, o cancelarie parohialã ºi o trapezã. Clopotniþa, cu o înãlþime de 14 metri, adãposteºte 3 clopote
în greutate de 1.050 kg, executate în cunoscuta turnãtorie Grassmayr din Austria, în anul 2011. Sfinþirea a avut loc în asistenþa a sute de credincioºi în ziua de 12 mai 2013, ziua de naºtere a ctitorului.

Dinspre noi, nu putem decât sã-l felicitãm pe Alin Niculae, ctitorul bisericii din Ghionea, pentru cã ne-a arãtat cã ºi la noi se poate. (Foto ªtefan Crudu ºi Gabriel Stegãrescu)

12 mai 2013 la sfinþirea bisericii

Noiembrie 2012, în centru imaginii sunt: Alin ºi Costina Niculae, ÎPS Ambrozie, Episcopul
Giurgiului, Pr. Protopop Nicuºor Beldiman12 mai 2013 la sfinþirea bisericii
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ªtefan CRUDU

CÃTUNUL ANCORAT DE CER...

Sub imnul ierbii fãrã de sfârºit,
Triumfãtor prin arºiþe ºi ger –
Cãtunul cel de veacuri liniºtit
Prin crucea lui Iisus s-a ancorat de cer...

Sfântã zidire – Dumnezeirii slavã,
Pavãzã de veghe, sufletu-l alinã,
E sfânta noastrã, salvatoarea navã
Ce ne va purta spre veºnica luminã...

Lumina, bucuria – speranþe ce nu pier
Prinse prin rãdãcini în talpa humii,
S-au ancorat de stele ºi de cer
Cu toþi strãbunii mei de la începutul lumii...

Sub veghea cea eternã a Sfântului Pãstor
Toþi cei cãzuþi în somn sub iarba gliei,
Le va fi somnul lin ºi mai uºor
Sub vama amuþitã-a veºniciei...

Cerul se odihneºte blând, pe cruce
S-au risipit apãsãtoarele tãceri,
Astãzi un drum cãtre bisericã ne duce,
Sã nu ne rãtãcim deºart spre nicãieri...

Luaþi-vã copiii alãturi, oameni buni,
Veniþi aici la rugã în templul lui Iisus,
Lãsaþi în urmã lagune ºi genuni!
Speranþa mântuirii e veºnic Cel de sus...

Aveþi de-acum sãlaºul pururi sfânt,
Tãpºanul vieþii voastre însorit.
Din prea fugara viaþã pe pãmânt,
Calea cãtre Iisus vi s-a lãrgit!

12 mai, Anul Mântuirii 2013, la târnosirea Sfintei
Biserici cu hramurile: Sf. Mucenic Ioan Valahul, Intrarea
Maicii Domnului în Bisericã ºi Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena.

Ctitorului acestei biserici, Alin Niculae ºi soþiei sale
Costina.

Preacucernicului Pãrinte Ionuþ Niþã ºi enoriaºilor
acestei frumoase ºi paºnice aºezãri care este Ghionea.

Dumitru DUMITRICÃ
O primãvarã capricioasã a influenþat ºi târgul, respectiv

sortimentele de produse specifice. Astfel, în prima parte (aprilie)
au persistat legumele din anul trecut. Mai târziu decât în alþi ani
au apãrut zarzavaturile timpurii: spanacul, salata, ceapa ºi
usturoiul verde (ºi acestea din solarii, care au luat avânt în ultima
perioadã). În grãdini, datoritã ploilor abundente de la debutul
primãverii s-a semãnat (plantat) mai târziu. La fel s-a întâmplat ºi
cu rãsadurile: au apãrut pe piaþã cu întârziere ºi firave. Grãbiþi
sã-ºi recupereze investiþiile, grãdinarii au adus rãsaduri insuficient
dezvoltate, improprii plantãrii în câmp direct (cel mult în solarii).
Au apãrut apoi cãldurile exagerate pentru acest moment
calendaristic (peste 30°C) care de asemenea au influenþat negativ
dezvoltarea plantelor. De aceea preþurile au fost relativ mari pânã
la sfârºitul lunii mai (cartofii, de exemplu, au ajuns chiar la 2 lei/
kg). Fructele tradiþionale în schimb (merele) au fost din belºug
dar mici ºi de calitate slabã (1,5 – 2,5 lei/kg mai tot timpul).

O înviorare puternicã s-a produs înainte de sãrbãtori (Florii ºi
Paºti) când au avut mare cãutare ouãle ºi carnea, de orice fel, nu
numai de miel. Preþul ouãlelor a sãrit mult peste normal, ajungând
ºi la 1 leu/buc. Mult prea mult dar... cum tradiþia cere ouã roºii la
fiecare masã iar creºterea pãsãrilor domestice este în regres,
firesc este ca preþul sã creascã. Asta s-a întâmplat chiar în data de

21 aprilie, cu douã sãptãmâni înainte de Paºti, dupã încasarea
pensiilor. ªi cum banii nu sunt mulþi este bine sã te aprovizionezi
din timp. Aceasta a fost explicaþia disperãrii cu care s-au vândut
carnea, pãsãrile ºi ouãle.

28.04.2013 - Floriile. Ultima zi de târg înainte de Paºti.
Negustori din toate zãrile, veniþi la Bolintin!

Asemãnãtor cu duminica trecutã. Cam aceleaºi preþuri. S-au
vândut rapid peºtele, laptele, brânzeturile, carnea ºi zarzavaturile.
Duminica viitoare, de Paºti, nu se þine târg. Preþul cartofilor a
ajuns la 2 lei/kg de la 1-1,5 lei/kg duminica trecutã, adicã exact
cum „prezicea” un vânzãtor intermediar. De unde aceastã
previziune? Nu cumva din analiza stocurilor din en-gros-uri de
unde-ºi „produce” marfa? Târgul aratã ca un spaþiu unde-ºi
vând marfa negustorii de toate culorile.

12.05.2013 - Duminica Tomii.
Târgul este invadat literalmente de spoitori care cumpãrã tot ce

înseamnã zarzavat: leuºtean ºi pãtrunjel verde, ceapã ºi usturoi
verde, mãrar precum ºi flori de grãdinã de sezon, pãsãri ºi carne
de miel. Este sãrbãtoarea lor tradiþionalã care se þine la o sãptãmânã
dupã Paºti ºi în care sacrificã dupã ritual miei arvuniþi din vreme,
împart bucãþi de carne de miel împreunã cu zarzavatul necesar
preparãrii acesteia. Spectacolul tãierii mieilor în cadru festiv, cu
lãutari ºi membrii familiei, cu mese pline cu bãuturã este
surprinzãtor ºi meritã comentat separat.

26.05.2013 - Brânzã albã de oiþã ºi vin roºu de la viþã!
Dupã grindina care a distrus grãdinile de zarzavat de joi

23.05.2013 (cu bucãþi mari chiar cât oul de gãinã) în Bolintin
Vale (parþial), Poenari ºi Bolintin Deal, în aceastã zi preþul
rãsadurilor a crescut de trei ori ºi s-au vândut în totalitate la
prima orã. Eu unul nu am mai gãsit nimic la ora 10. În schimb în
sectorul lactate-brânzeturi marfa sta nevândutã. Laptele: 5 lei/
bidon 2 litri. Brânzã de toate felurile. Instantaneul zilei l-am
observat pe o masã unde lângã sticlele cu lapte se afla ºi una cu
vin roºu. Vânzãtoarea (din Buturugeni) a expus lapte ºi vin cam
la acelaºi preþ. Cred ca ºtia cã brânza se serveºte cu un vin bun.

Pentru conformitate, vezi fotografia alãturatã.
2.06.2013 - Sursa pachetului din Olanda. Nea Mitu ºi

pachetul „primit” din Olanda sau bulbu’ la preþ dublu!
Foarte animat azi târgul. Mulþi vânzãtori ºi cumpãrãtori.

Explozie de rãsaduri (de calitate). Ca atare ieftine, faþã de duminica
trecutã. Cartofii noi 1,5-1 lei/kg. Brânzeturi ºi lapte din belºug.
Pui ºi gãini, iepuri de toate rasele (am luat ºi eu unul, alb cu ochi
albaºtri, cu pedigri, pe nume Rilã Bucluc). Cireºe: 5-6 lei/kg,
cãpºuni: 6 lei/kg, roºii (zis româneºti): 8 lei/kg, castraveþi: 3-2,5
lei/kg. Hranã-pui etalatã pe multe tarabe. La intrarea în târg (str.
Palãncii) un cuplu respectabil vindea bulbi de gladiole la preþ de
1 ºi respectiv 0,5 lei/buc. Intrând în vorbã aflu cã provin din
Olanda ºi nu sunt corespunzãtoare standardelor þãrii lalelelor
întrucât sunt ori prea mici ori sunt prea mari ºi se obþin mai multe
tulpini cu flori din acelaºi bulb ºi ca atare sunt respinse (aruncate,
spuneau ei). Evident cã ceea ce nu-i bun pentru alþii este foarte
bun la noi ºi chiar se scoate un ban la fel de bun. I-am spus cã ºi
eu am cumpãrat acum douã sãptãmâni câþiva bulbi (dar la preþ
dublu) de la un vecin de-al meu care vinde în piaþa centralã a
Bolintinului. Apoi am aflat cã acest vecin, nea Mitu lui Titie, a
cumpãrat 200 de bucãþi înaintea mea, la preþ mic (mai mic decât
i-am cumpãrat eu). La puþin timp, ajungând lângã taraba lui nea

Mitu am vãzut bulbii abia cumpãraþi ce erau revânduþi cu 1,5 lei/
buc.

- Ai primit iar pachet din Olanda, nea Mitule?  - Da, ºi tot
marfã bunã!

Varza nouã: 1,5-2 lei/kg, cartofii vechi: 1 lei/kg, etc. Semne de
varã ºi abundenþã dupã ploile din ultima vreme. Cereale: 46-48
lei/sac zis de 3 duble. Se anunþã producþie mare de cereale (grâu
în special).

9.06.2013 - Dupã ploaie, praful se înmoaie!
Ploile din ultimele zile îºi aratã urmele. Bune pentru agriculturã

dar neplãcute pentru târg unde lipseºte canalizarea ºi amenajarea
corespunzãtoare a suprafeþei pietonale ºi de expunere a mãrfii.
Aºa cã înainte de coborârea din maºinã am încãlþat calevrii din
plastic. O nouã zi de târg foarte activ. Mãrfuri de toate felurile (în
special legume, zarzavaturi ºi rãsaduri). Preþuri încã mari (chiar
exagerate) la legume ºi zarzavaturi de sezon: cartofi noi: 1,5-2
lei/kg (cei vechi 1 lei/kg); varza: 1,5 lei/kg; castraveþi: 2-3 lei/kg;
roºii: 3,5-4 lei/kg; ardei: 6 lei/kg; morcovi: 3-3,5 lei/kg sau un
leu legãtura. Fructe de sezon: cireºe = 5 lei/kg. Rãsaduri diverse
din ce în ce mai puþin cãutate. Lapte: 6-5 lei/2 litri. Brânzeturi pe
alese: 13-15 lei/kg. Ouã: 0,5 lei/buc. Cam scumpe (cu 30% faþã
de anul trecut) complexele pentru hrana puilor: 29 lei/sac 10 kg.
Dar ºi papuci tradiþionali (din piele ziºi, desigur artificialã) = 45
lei/per. Încã se mai lucreazã ºi se vând de ultimii doi cismari:
Mitu Broinac ºi Gigi al Rozii. În rest mãrfuri industriale sau din
en-gros expuse de negustori ambulanþi în târgul din Bolintin
caracterizat de un cunoscãtor hârºit în negustorie drept: „iute, cu
vânzare bunã ºi preþuri mari!”. Are mare dreptate, dar nici târgul
nu mai e ce-a fost, adicã loc de desfacere a produselor þãranului
dispus sã se tocmeascã. A devenit, din pãcate, raiul negustorilor,
al intermediarilor de orice etnie care þin la preþ, sã se pricopseascã
rapid ºi fãrã taxe.

Mersul târgului

Apoi bãtãlia de la Mãrãseºti s-a dus tot în Moldova. Probabil
mai sunt astãzi credincioºi care încã mai trãiesc ºi care au fost
odinioarã, prin foc ºi prin sabie, la Mãrãseºti. De aceea am spus
cã roºul parcã s-ar potrivi acestei binecuvântate de
Dumnezeu provincii româneºti, Moldova.

Cam aºa gândesc eu, cam aºa vãd eu lucrurile de aici din
munþi. Evident cã sunt istorici care vor da alte ºi alte interpretãri,
însã aceasta este interpretarea mea spusã lângã brazii din Carpaþii
noºtri româneºti.

L.C.: Vã mulþumesc, Înaltpreasfinþite Pãrinte Arhiepiscop. Aº
mai avea rugãmintea sã ne spuneþi mesajul Înaltpreasfinþiei
Voastre în legãturã cu folosirea Tricolorului românesc.

Î.P.S. Ioan: Eu aº recomanda ca fiecare, în primul ºi în primul
rând, sã-ºi procure câte un drapel, sã nu aºteptãm tot timpul ºi tot
timpul de la cine ºtie ce super-super autoritãþi, sã stãm cu mâna
întinsã, sã aºteptãm sã ne dea un drapel ca sã-l arborãm în casa
noastrã. Sã conºtientizãm cã drapelul Tricolor este icoana
României ºi aºa cum ne bucurãm când vedem în casele noastre o
fotografie a bunei noastre maici, a pãrinþilor, plãcându-ne când
vedem cã este pusã la loc de cinste, de ce sã nu ne bucurãm cã
avem în casele noastre aceastã icoanã româneascã ce a fost sfinþitã,
în decursul timpului, de preoþi ºi de ierarhi? Dar aceastã icoanã,
acest Tricolor a fost sfinþit ºi cu sângele a mii ºi milioane de
români. Acest drapel sã fie floarea de busuioc pe care am pus-o
la tronul Sfintei Treimi, ca sã binecuvânteze, cu harul de Sus,
þara noastrã, pentru veºnicie.

L.C.: Doamne, ajutã! Aºa sã fie! Vã mulþumesc,
Înaltpreasfinþite Pãrinte.

Mã întreb: se poate o mai puternicã ºi autenticã trãire întru
iubirea de neam?

(urmare din pagina 8)

Î.P.S. Ioan: “Drapelul tricolor
este icoana României”

A consemnat Luminiþa Cornea
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Ca fiecare, sunt interesat de aflarea originilor mele,
fapt pentru care am consultat diferite surse. Cel mai mult
m-a ajutat discuþia purtatã cu bunica mea (din partea

mamei), Elena ªovãrel. Ea    mi-a arãtat mai multe
fotografii, cu pãrinþii ºi fraþii ei, de la diverse aniversãri
etc. Una din cele mai interesante fotografii, care mi-a
atras atenþia ºi pe care nu o mai vãzusem, a fost aceea
despre care mi-a spus cã este Tãtuþul, un om înalt, solid
ºi impunãtor. Fotografia dateazã din 1931, dar se aflã
într-o stare de conservare foarte bunã. Fiind intrigat de
acest personaj, pe care bunica îl considerã unul dintre

cei mai de seamã locuitori ai Bolintinului, i-am cercetat
biografia timp de mai bine de douã luni. Am aflat cã îl
chema Ilie Dodiþã ºi a fost  frate cu tatãl bunicii, de aici
diminutivul pe care ea îl folosea.

Ilie Dodiþã s-a nãscut în anul 1907, în Bolintinul din
Vale, fiind al ºaselea fiu al lui Ghiþã Dodiþã ºi al Elenei.
Urmeazã cursurile ºcolii din Bolintin, (ªcoala Veche),

Gabriel STEGÃRESCU

ILIE DODIÞÃ

Elena Dodiþã (mama lui Ilie Dodiþã)

Clopotniþa bisericii din Bolintin

apoi, despre alte studii nu am mai aflat. Cert este cã în
anii apogeului economic dintre 1930-1944, ajunsese cel
mai bogat om din Bolintin ºi poate unul din cei mai
bogaþi oameni din þarã. Bunica îºi aminteºte cã ocupaþia
lui principalã era aceea de electrician (din alte surse
instalator), dar cã ar fi avut diferite alte afaceri, unele
chiar cu Max Ausnit ºi Nicolae Malaxa. Ar fi  deþinut
ºapte  clãdiri în Bucureºti ºi în jur de 14 automobile.

În anii 30 Ilie Dodiþã adusese electricitatea în Bolintin
Vale, prima clãdire racordatã fiind biserica din localitate,
apoi casa fratelui sãu Gheorghe Dodiþã (tatãl bunicii). În
anii rãzboiului Ilie vine cu zeci de cãruþe cu alimente
care ulterior vor fi împãrþite în tot satul. Ajutã oamenii
care erau mobilizaþi pentru rãzboi intervenind, probabil

la Marele Stat Major, pentru ca sã rãmânã acasã. Devine
o adevãratã emblemã localã, care îºi ajuta fraþii ºi care
nu uitase de unde a plecat. Cel mai important lucru pe
care îl face pentru satul natal, a fost construirea unei
clopotniþe în faþa bisericii din localitate, terminatã în

anul 1944 (conform pisaniei), o constructie
monumentalã atât prin stilul arhitectural cât ºi prin
dimensiuni.

Ruinat de cãsnicia cu Paulina Olteanu, Ilie Dodiþã
divorþeazã lãsându-i o întreagã vilã în centrul capitalei.

Dupã 23 august 1944, odatã cu venirea comuniºtilor,
Ilie Dodiþã pierde o serie de acþiuni ºi diferite afaceri, i
se naþionalizeazã casele ºi confiscã averea, ulterior fiind
arestat ºi închis la închisoarea Vãcãreºti. În ultimii ani ai
vieþii se va îmbolnavi de TBC (din alte surse, cancer
pulmonar), va sta cu chirie într-una din fostele sale case,
acum naþionalizate. Va muri în anul 1972.

Puþini îºi mai amintesc de el, poate cã mulþi nici nu îl
cunosc, însã acest om ar merita cu prisosinþã recunoºtinþa
Bolintinului.

Pisania clopotniþei bisericii din Bolintin

Scriitor de valoare recunoscutã, spirit viu ºi original, de la a
cãrui dispariþie comemorãm cinci ani, ªtefan Pârvu se nãºtea pe
20 septembrie 1942 în satul Ogrezeni, ca fiu al Ioanei ºi al lui Ion
Pârvu. Urmeazã cursurile ºcolii din localitatea natalã, iar între
1960-1965 pe cele ale Seminarului Teologic Ortodox din

Bucureºti. Din 1970 este licenþiat al Facultãþii de Teologie
Ortodoxã, catedra de Teologie Fundamentalã, cu teza Dialogul
dintre Dumnezeu ºi om. În acelaºi an îºi face debutul ca prozator,
în revista Luceafãrul, continuând sã publice în diferite publicaþii
literare. Tot în 1970, în Duminica vameºului ºi fariseului, este
hirotonit preot pe biserica satului Podiºor (comuna Bucºani,
unde va rãmâne pânã în 1983). Anul 1976 îi consemneazã debutul
editorial cu volumul Poeme, la Editura Eminescu, iar Editura
Albatros îi publicã volumul de nuvele ºi povestiri Chip de aproape.
Tot acum, pentru merite literare, eparhia Bucureºtilor îl înalþã la
rangul bisericesc de Sachelar (brâu albastru). În 1977 publicã, la

Editura Albatros, volumul de nuvele ºi povestiri Valea lui
Policarp. I se conferã premiul literar pentru prozã scurtã al revistei
Luceafãrul. 1980 – publicã romanul Cale ºi Drum (Editura
Albatros) ºi devine membru al Uniunii Scriitorilor din România.
În 1985 publicã romanul Casa dintre spini la Editura Albatros,
editor fiindu-i Mircea Sântimbreanu. Dupã o pauzã destul de
lungã, în 2003, va publica volumul de prozã A treia cizmã, la
Editura Militarã, iar în 2005, la Editura Semne, volumul de versuri
Vitralii prãdate. Cu un an înaintea dispariþiei, în 2007, la aceeaºi
editurã va publica volumul de poeme Trecerea cãtre lucruri, din
prefaþa cãruia spicuim:

Funciarmente romantic ºi meditativ, ªtefan Pârvu ºi-a
descoperit un mod foarte personal de a „cânta” întreaga fire ºi
de aceea, în poemele sale îºi aflã locul deopotrivã câmpia ºi via,

ªtefan Pârvu –
Cinci ani de la

trecerea în
veºnicie

Biserica din Bãlãºoieni

(continuare în pag. 17)

Ilie Dodiþã ºi Paulina Olteanu
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drumurile ºi stelele, turmele de oi ºi vieþuitoarele ce miºunã sau
alunecã prin ierburi. Între ele, sau mai bine zis dimpreunã cu
ele se aflã omul cu gândurile ºi nostalgiile lui, cu bucuriile ºi
obsesiile lui. Autorul sugereazã un spaþiu, un univers în egalã
mãsurã straniu ºi liniºtit, dar ºi clocotitor de viaþã, ca-n zilele

seceriºului, când Poetul ne încredinþeazã cã „Lucruri ascunse
nu vor fi” (Florentin Popescu). ªtefan Pârvu îºi extrãgea inspiraþia
din seva timpului, din treceri, care îl obsedau – apã, luntre, barcã
– din tumultul cotidian. Îºi „construise” o oazã de creaþie, o
bojdeucã mai mare pe dinãuntru decât pe dinafarã, unde scria, îºi
împãca spiritul ºi-ºi întâlnea amicii. ªtiutã drept chilia lui ªtefan
Pârvu, aceastã micã construcþie se mai pãstreazã lângã clopotniþa
bisericii din Bãlãºoieni, parohie pe care preotul Pârvu avea sã o
pãstoreascã din 1983, când pleacã de la Podiºor ºi pânã la moarte,
în luna lui septembrie 2008. Regretele ºi durerea resimþite pentru
aceastã pierdere au fost împãrtãºite de toþi cei care l-au cunoscut,
apreciat ºi stimat. Ele au fost exprimate mai bine ca nimeni altul
de pãrintele Valeriu Vasile Dumitrescu în Predicã la Progribania
fratelui ºi bunului prieten pr. ªtefan Pârvu (5 septembrie 2008):

Sã stãruim în credinþã, în învãþãtura apostolicã ºi în comuniune
ºi sã propovãduim pe Hristos cu o voinþã necurmatã de orice
persecuþie – acesta a fost mesajul de creºtin al preotului ªtefan
Pârvu. Dacã stãpânii lumii ne poruncesc sã nu vorbim, noi
avem un alt stãpân absolut care ne-a poruncit: „Mergând
învãþaþi toate neamurile, botezându-le în numele Tatãlui ºi al
Fiului ºi al Sfântului Duh, învãþându-le sã pãzeascã toate câte
v-am poruncit vouã ºi iatã, Eu sunt cu voi în toate zilele, pânã la
sfârºitul veacului. Amin” (Mt.28,19.20) Minunate ºi
tulburãtoare cuvinte: „în toate zilele, pânã la sfârºitul veacului”.
Acest om, pr. ªtefan Pârvu, a învãþat ºi a studiat tot ce a crezut
el cã este mai ales ºi mai bun, ca o albinã din o mulþime de flori
ºi s-a pregãtit sã slujeascã Bisericii ºi neamului românesc cu
toate puterile sale, cu toatã cinstea ºi munca lui. A scormonit
pãmântul ºi cuvântul. Pãrintele a fost un om al înãlþimilor, un
om care atrãit mai mult pentru cer decât pe pãmânt. ªi aceºti
oameni ai înãlþimilor nu mor niciodatã. [...] Suprema dorinþã a
celor mai mulþi este sã se schimbe peste noapte soarta lor ºi sã
devinã boieri, sã aibã averi ºi slugi mai multe. Biata fire
omeneascã nu cere nimic de la Dumnezeu, ci numai pentru
viaþa trupeascã, trecãtoare, cere totul. Ce greºitã ºi sãracã
poate fi firea omeneascã ne aratã moartea preotului, prozatorului
ºi poetului ªtefan Pârvu în care astãzi pierdem pe cel mai distins
aristocrat. Când am rostit acest cuvânt, aristocrat, sã nu cãutati
în jurul vostru castele, fiindcã nici cea mai vie fantezie a voastrã
nu ar putea gãsi mai mult decât cãsuþa împrejmuitã de flori. Nu
veþi gãsi nici bogãþii uimitoare, nici slugi multe. Cãci acest nobil
adevãrat, deºi ºi-a trãit viaþa pânã aproape de marginile ei, nu
a poftit din bogãþiile acestei lumi decât sã-ºi fixeze pe hârtie ºi
note frumuseþile ei. În ochii lui nici o comoarã de pe lume nu
putea sã-i egaleze peniþa ce aºternea în scris frumuseþea lumii
acesteia în foºnetul frunzelor, în legãnarea florilor, în rãsãritul
soarelui, în urcuºul domol al lunii pe puntea nopþii ºi, la urmã,
în sufletul omului. Cu puterea minþii a cules muzica din zumzetul
albinelor, din boarea linã care miºcã domol vârfurile copacilor
ºi din vântul nãpraznic care, dacã ar fi vrut, ar fi prãpãdit
lumea. Nu a avut vreme niciodatã sã se tânguie, or sã priveascã
la alþii, fiindcã în tot momentul îi susura o melodie din umbrã.
[...] Înþelegem dorinþele tale. Peniþa ta iubitã, cu care þi-ai
astâmpãrat sufletul setos ºi flãmând de frumuseþile acestei lumi
ºi condeiul, le îngropãm cu tine, ca sã nu le profaneze nimeni. Pe
orfanii tãi – fiindcã peniþa ºi condeiul sunt orfanii tãi – nu
voieºti sã-i laºi singuri ºi dupã moarte vrei sã petreci împreuna
cu ei.

(Mulþumim pentru înlesnirea acestor informaþii preotului
Vasile Valeriu Dumitrescu, prieten ºi ucenic al scriitorului
ªtefan Pârvu)

(urmare din pagina 16)

ªtefan Pârvu – Cinci ani de la trecerea în veºnicie

Chilia lui ªtefan Pârvu

DORUL ÎN MIªCARE

...ºi-ncet sã nu mai poatã fi
materie în locul meu, alãturi
va fi un tot, un sacru joc
pe vaier legãnat de foc.

ªi-n ziua arãtatã, cine
îmi va întinde sare-n blid?
Amiaza prin grumaz sã-nchid
zâmbetul meu spre oriºicine.

Îmi va fi groazã sã te ºtiu
prin viscolul liliachiu
mânatã dinspre larguri, Barcã
sortitã-n þãrm sã se întoarcã.

Voi adãsta un timp, poate mai mult,
o Vreme-n spaime ºi tumult.
Încet îþi vei primi osânda-n locul meu,
materia zvâcnind – un larg ecou.

Cãlãtorie mutã ai ales – pe Mare,
Întoarcerea, pe vârf de spin.
Cel ce era arde-n miºcare ...
Nu-i chip ca dorul sã-þi alin.
(Vitralii prãdate, 2005)

OCHI VÃZUT

De la fântânã azi
ne-am bucurat ºezând
unul-într-altul printre brazi
– gest de ziuã-n cumpãnã.

Pãmânt pe trup, amiaza
se-amestecã în blide.
Se-aud suind cariatide
cu dreptele ulcioare.

Cei vii prin cele vii
ºezând prin ape duc
la Vale ochi vãzut
– amiaza spartã-n dulce þarnã.
(Vitralii prãdate, 2005)

OCHI OPRIT

ªi se aprind pe subt pãmânturi comorile.
Ploile croncãne, cresc peste zãri,
ceruri de lânã-ºi dau duhul.

Roatele ochiului ard în suire
Neamul îºi sunã în cântec sãmânþa –
capãtul lumii spre altã undã.

Valea cu nuntã amarã îºi duce
mortul de mânã,
ºi se opreºte ziua.
(Trecerea cãtre lucruri, 2007)

TRUP LUÂND

Frunzã arsã din demult
ca trup luând un fir de iarbã.
ªi arsã într-un ochi pieziº
nu-i pentru þinere miºcarea-n arc.
Pânã aici cu aer vindecând
mânia ta, arcadã.

Ce ritm îþi bate arbor dus?
(Trecerea cãtre lucruri, 2007)

RÂNDUIALA FETEI
LA FÂNTÂNA CU APÃ

Fie-mi drum cu sete lãudat în cumpeni,
drum grãit asemenea la adãpare
cel vãzut în cel nevãzut aduce
câmpu-n curgere sã afle.
Fie-mi în pãr sã cadã viclenele
ºi sã se stingã-n departe
sã nu se mai întoarcã vaiul acestei ape.
(Trecerea cãtre lucruri, 2007)

LEPÃDAREA LA RÎURI

Desfã-mi bobii, ghinda de sub grindã
lemnul strâmb pe drum sã nu mã prindã.
De-o fi sã trec prin gând
Cântarea seacã de sub tãlpi sã-nec,
de-o fi blestem în noduri de salcâm
pe ochiul stâng desfã-mã sã rãmân
rãtãcitor privindu-mã-n rãpire.
Pãru-n mormânt pe ochiul drept sã-mi creascã
sã nu-mi vãd arcul – boala de urcare.

Pãmântu-n jur sã moarã-n frãmântare
cântarea prefãcutã de cuc sã mi se piardã
în trup de aburitã salcie.
(Trecerea cãtre lucruri, 2007)

PREFIGURARE

Dansa o barcã,
eram
ºi nu eram.

Prelungã barcã
întoarsã
se revarsã.

Flori ºi piatrã
pe vatrã.
pângãrite inele
vin sã se spele
la izvor mânios –
de sus în jos.

Ochi negri de corb
îi sorb –
arborii uscaþi
ºi fotografiaþi.

Omul din barcã
sã se întoarcã.
(Trecerea cãtre lucruri, 2007)

PE UN ÞÃRM...

Te vâslesc, pânã la malul prielnic
întâiul prieten va auzi umbletul
ºi va aprinde foc de trestii;
Pe dâmburi înfloresc smochinii
e pe aproape vasul de mirodenii,
se unge braþul stâng ºi talpa:
de ce în urmã plânge o femeie
cu trupul jumãtate gol –
cu pãrul risipit pe umeri?

Te-aºteaptã scaunul ºi peºtele
nãvodul întru care s-a-noit
firea apelor curgãtoare.
Pe dâmb miroase-a trecere
pe subt smochini ºi te opreºti
sã vezi dacã-n lumina focului
Chipul ºi-a oprit vâslele...
(Trecerea cãtre lucruri, 2007)
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Tãierea mieilor în DUMINICA TOMII
Maria CURT, Paul Gheorghiþã CURT

Conform tradiþiei þiganilor din Bolintin Vale (spoitori), în fiecare
an, la o sãptãmânã dupã Paºte, ei jertfesc Domnului nostru tãierea
mieilor. În aceastã zi se taie miei în semn de mulþumire faþã de
Dumnezeu pentru cã în anul trecut au fost feriþi de necazuri ºi de
alte alea. Ei promit acest lucru (tãierea mieilor), atunci când au
dat de un necaz ºi trec cu uºurinþã peste el. Dacã nu au posibilitatea

de a împlini atunci aceastã promisiune, promit cã vor tãia de
Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel, chiar dacã trebuie sã se împrumute
pentru a se þine de cuvânt.

Tãierea se face dupã un ritual anume.
Sâmbãta, femeile împletesc douã coroane de flori cu salcie,

înroºesc câte douã ouã ºi pregãtesc câte o tavã pentru fiecare
miel. Pe înserate se adunã toatã familia sã se închine, punând în
faþa mielului tava cu cele douã ouã, peste care se toarnã puþin vin
roºu, iar dintr-o gãleatã cu apã se stropeºte fruntea mielului.
Dupã aceea se aºteaptã dimineaþa pentru a-l sacrifica.

Duminicã de dimineaþã ei scot mieii, tãvile, gãleata cu apã ºi
pun cele douã coroane la gâtul animalului. Se cheamã un lãutar

pentru a cânta La mulþi ani în timp ce se taie mieii. Înainte de
aceasta, persoana care a fãcut promisiunea sacrificiului se urcã
pe miel ºi se roagã, mulþumind lui Dumnezeu pentru cele
întâmplate în anul precedent. Dupã care se dã jos, mielului i se
duce piciorul drept la ceafã ºi este înjunghiat. Se ia cu degetul din
sângele scurs ºi se pune pe frunte fiecãrui membru al familiei. Pe
urmã mielul este jupuit, carnea ºi oasele sunt tranºate ºi se împarte
la apropiaþi câte o bucatã de carne împreunã cu o ceapã verde, un
usturoi verde, un fir de mãrar, unul de leuºtean, unul de pãtrunjel
ºi o lumânare.

Familia care taie mielul îºi opreºte pulpa dreaptã, din faþã,
pentru a prepara mâncarea pe care o consumã în aceea zi.

Organele ºi maþele mielului se curãþã foarte bine ºi sunt puse la
fiert. Dupã fierbere ele sunt tocate mãrunt ºi amestecate cu usturoi,
ceapã, mãrar ºi pãtrunjel, de asemenea tocate, apoi se dã la oameni

sã mãnânce pentru a ura familiei sãnãtate ºi fericire.
Aceastã zi se mai numeºte ºi Hâderlezii.
Luni de dimineaþã oamenii se duc cu pieile, ouãle, sângele,

coroanele ºi lumânãrile (care au fost aprinse în timpul închinãrii
ºi sacrificãrii), la rîu, dându-le drumul pe apã, asta însemnând cã,

cum trec ele pe apã aºa sã treacã ºi ei peste obstacolele vieþii.
Într-un an, unul, fratele lui Buzã, a tãiat 100 de miei.
Tradiþia tãierii mielor în Duminica Tomii este sãrbãtoritã de

þiganii spoitori de la Bolintin, în alte pãrþi ale þãrii fiind în o altã zi.
Deºi nu ºtim de unde provine, sau de unde este împrumutatã

aceastã tradiþie, noi, spoitorii, vrem sã fie dusã cât mai departe de
urmaºii urmaºilor noºtri.

Acest documentar a fost scris de Curt Paul Gheorghiþã ºi Curt
Maria, clasa VIII-a A, oraº Bolintin Vale, judeþul Giurgiu.

Paul Gheorghiþã CURT

În fiecare an în comunitatea þiganilor spoitori din
Bolintin Vale se fac cel puþin trei-patru nunþi.

Rochiile mireselor ºi naºelor, dar ºi costumele
bãrbaþilor, sunt fãcute la comandã, la casele de modã
Sabres sau Mariage Paris, din Bucureºti. O rochie de
mireasã închiriatã costã între 2500 ºi 5000 de euro, iar
cea de nuntaºi între 600 ºi 2500 de euro. În preþul rochiei
de mireasã se includ ºi accesoriile necesare pentru mireasã
(cercei, mãnuºi, colier, inele ºi brãþãri). Costumele
bãrbaþilor pot sã conþinã ºi numele sau un însemn
inscripþionat, care costã între 300 ºi 600 de euro.

La nuntã Aranjamentele cortului vã dau impresia cã sunteþi
într-un restaurant de lux.

Noi vã invitãm în comunitatea þiganilor din Bolintin
Vale sã vedeþi o adevãratã prezentare de modã, iar
viitoarele mirese vor avea foarte mult de câºtigat, având
de ales dintre modele variate pentru momentul mult
aºteptat.

Rochia este împodobitã cu bani, trandafiri, fluturi,
porumbei din metal, cântãrind 8-10 kg.

Mireasa ºi naºa poartã umbrele cu gãurele; naºa
evantai asortat cu rochia. Coroniþa ºi bijuteriile sunt la
set. Cravata ginerelui este cusutã cu fir de aur sau argint.

Cortul, închiriat (cel mai performant costã 200 de
milioane), creeazã impresia unui club, cu luminiþe care
se sting ºi se aprind.

Lãutarii au formaþiile lor. Preferat este Florin Salam,
care costã, toatã ziua, 13000 de euro, iar pentru douã ore
5000 de euro. Gicuþã din Apãrãtori costã 2000 de euro
toatã ziua. Ginerele dã bani lãutarilor, dedicaþii pentru
mireasã, naºã, naºi.

Darurile se dau la sfârºitul nunþii – la 6-7 dimineaþa –
pentru naºi ceea ce cer (frigider, calculator, maºinã de
spãlat, covoare, mobilã, maºinã).

Ginerele ºi mireasa se plimbã cu trãsurã sau cu
limuzinã, chiar ºi cu elicopterul (la nunta lui Mituº al lui
Dan Cozonac).

Deci, nu mai aºteptaþi, veniþi sã vedeþi!

Documentar scris de Curt Paul, clasa a VIII-a A,
ªcoala Bolintin Vale, jud. Giurgiu.

TRTRTRTRTRADITIIADITIIADITIIADITIIADITII,,,,,
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În luna martie au debutat manifestãrile organizate
de Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã
Bolintineanu dedicate aniversãrii a 580 de ani de
atestare documentarã a Bolintinului. Ele au cuprins
festivitatea aniversarã desfãºuratã în ziua de 15
martie în Sala de Consiliu a Primãriei Bolintin Vale,
precum ºi lansarea Proiectului Cultural Bolintinul
istoric povestit celor tineri, care a avut loc în
instituþiile de învãþãmânt ale localitãþilor cuprinse
în Arealul Bolintinean: Bolintin Vale, Bolintin Deal,
Mihai Vodã, Stoeneºti-Palanca ºi Malu Spart.

Acþiunile au cuprins o prezentare a contextului
istoric al momentului 15 martie 1433 precum ºi
proiecþia unor filme documentar-artistice care sã
reliefeze trecutul ºi cultura acestor locuri. Prima parte
a fost acoperitã prin intervenþiile profesorilor
Constantin Bãrbuþã ºi Corneliu State, a P.C. Preot
George Rotaru, a istoricului Vasile Grigorescu ºi ale
d-lor ªtefan Crudu ºi Ciprian Necºuþu. O a doua parte
a fost constituitã de prezentarea filmelor Bolintin,
martor în calea Revoluþiei, Sub veghea Buneivestiri
ºi Bolintin – poveste dãltuitã în piatrã, realizate de
Silviu Stan, Ciprian Necºuþu, Iulian Bãeþel, Vasile
Grigore ºi ªtefan Crudu.

O contribuþie importantã la reuºita acestor
manifestãri ºi-au adus-o profesorii Constanþa Crudu,
Marian Dumitru, Andreea Trãistaru, Nicoleta Savu,
Irina Andrei ºi Raluca Geantã.

1 aprilie, Mihai Vodã

5 aprilie, Liceul din Bolintin Vale

1 aprilie, Mihai Vodã

25 martie, Stoeneºti

25 martie, Stoeneºti

15 martie, festivitatea aniversarã de la Bolintin Vale

2 aprilie, Bolintin Vale

2 aprilie, Bolintin Vale

2 aprilie, Bolintin Vale

2 aprilie, Bolintin Deal

2 aprilie, Bolintin Deal

3 aprilie, Malul Spart
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ARTÃ PLASTICÃARTÃ PLASTICÃARTÃ PLASTICÃARTÃ PLASTICÃARTÃ PLASTICÃ

Poetica paletei lui VIOREL MÃRGINEAN
Florin COLONAª

Ceea ce încântã la Viorel Mãrginean este preþiozitatea
amãnuntului, dar ºi abilitatea cu care este plasat pe marile suprafeþe,
pe care artistul, deloc intimidat de dimensiunile agabaritice ale
pânzelor pe care le abordeazã, cautã ºi reuºeºte sã stabileascã o
legãturã organicã între viziunea sa ºi retina privitorului.

Îndrãgostit de naturã, pictorul aduce în lucrãrile sale nu numai
acele peisaje, cu binecunoscutele dealuri ondulate, ci însãºi
partitura unei melodii în care casele se constituie în notele acestei
bucãþi muzicale. În marile compoziþii pe aceastã temã, putem
desluºi cu uºurinþã melosul liniºtit al cântului din acele locuri,
meleagurile de baºtinã, transilvãnene, invocând, aºa cum scria
criticul Octavian Barbosu, „în fiecare clipã, revelaþia peisajului”.

Focalizând marile lui lucrãri peisagistice ºi studiind amãnuntul,
ne putem da lesne seamã de varietatea faunei ºi a florei, o atracþie
a pãmântului, a roadelor lui, a vieþii care pulseazã ºi pe care o
ignorãm, adeseori.

Vietatea, animalã sau vegetalã, dominã creaþia sa plasticã.
Frumuseþea siluetei, proporþiilor, culorilor ºi formelor unor pene,
ale unor înaripate, dau un farmec cu totul special ºi uneori
enigmatic picturilor lui Mãrginean.

Simbolul pãsãrii, a celei mãiastre, sau a celei de foc, create de
cei doi titani, în sculpturã ºi muzicã, Brâncuºi ºi Stravinski, se
aflã în covârºitoare proporþie ºi în opera lui Viorel Mãrginean,
care la opt decenii de viaþã, pe care-i va împlini la început de
decembrie, lucreazã cu o juvenilã putere de muncã pe ogorul
plasticii. ªi aºa cum oamenii ogoarelor trudesc din zori ºi pânã în
noapte, aºa ºi maestrul Mãrginean îºi dedicã întregul sãu timp
atelierului, simþindu-se minunat în acest gen de robie a creaþiei.

Este uimitor de sugestiv ce rodeºte din penelul ºi pânzele
sale, încât ar fi pãcat sã umblãm în desaga cu slove, fie ele ºi
meºteºugite. Mult mai nimerit este sã dãm crezare mãrgãritarelor
care se rostogolesc din cufãrul cu imagini simbol, nestemate ale
unei creaþii de ºase decenii a maestrului.


