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Nicolae Labiº: Moartea cãprioarei
sau farmecul capodoperei

Dacã înainte de 1990 poezia lui Nicolae Labiº s-a bucurat de nenumãrate ediþii ºi de multe
comentarii, dupã acel an scriitorul a devenit un poet controversat (motivele se ºtiu), dar un lucru
rãmâne, însã, cert: toþi cei care s-au aplecat asupra creaþiei sale au opinat cã Moartea cãprioarei
a rãmas pânã azi (ºi probabil cã aºa se va considera ºi în viitor) capodopera sa.

Faptele ºi împrejurãrile care au inspirat poemul se cunosc ºi þin de o întâmplare petrecutã în
copilãria autorului: eforturile familiei Labiº de a supravieþui cumplitei secete de dupã rãzboi
când, împins de foame, tatãl poetului a plecat sã vâneze o cãprioarã, luându-l cu el ºi pe viitorul
scriitor.

„Istoria” acelei vânãtori, transpusã în vers ºi primind conotaþii simbolice speciale, a devenit
mai târziu poemul arhicunoscut astãzi ºi care a încântat ºi impresionat câteva generaþii de
cititori, de la cei din primele clase primare ºi pânã la octogenari.

Editori zeloºi n-au ºovãit, de-a lungul jumãtãþii de veac ce s-a scurs de la moartea lui Labiº,
sã aleagã drept generic pentru unele antologii din opera poetului exact titlul acestui fermecãtor
poem, unic în literatura românã – atât ca idee cât ºi ca realizare artisticã. Se poate spune, de
aceea, cã Moartea cãprioarei a devenit de multã vreme un poem popular, în genul creaþiilor
folclorice ajunse celebre, ºi cã însuºi numele autorului ei a ajuns sã fie identificat cu cel al
textului despre care este vorba, astãzi pânã ºi cel mai profan cititor de literaturã cunoscându-i
conþinutul ºi ºtiind cui aparþine...

Poemul se deschide cu un tablou halucinant – cel al secetei. Parcã suntem fãcuþi pãrtaºi la

Adicã întrebãri. Întrebãri pe care fiecare generaþie ajunsã în plenitudinea puterilor intelectuale
ar trebui sã ºi le punã în legãturã cu substratul cel mai intim al identitãþii sale ca neam, culturã,
istorie. Chiar ºi de ar fi numai pentru a rememora cele afirmate de înaintaºi ºi înrãdãcinate în
conºtiinþa naþiei drept cunoscute, drept definitive.

Este departe de noi intenþia de a propune, pompos, judecãþi de valoare de genul rediscutându-l
pe Eminescu, care, deºi fãrã un beneficiu incontestabil, pot fi acceptate numai într-un moment de
tihnã, ca pur exerciþiu intelectual. Pentru limpezimea excursului, afirmãm trebuinþa nu de a judeca,
neapãrat, soluþiile date de generaþiile predecesoare, cât de a ne pune aceleaºi întrebãri, iar ºi iar, ºi
de a încerca rãspunsuri pe mãsura stãrii ºi a acumulãrilor „leatului” nostru. Întrebãri ºi cugetãri
despre teme aºezate ºi considerate imuabile precum român, naþia românã, limba românã, credinþã,
istorie, sistemul juridic: cine suntem, de unde suntem, de ce? La toate s-au dat soluþii, la toate au
lucrat cele mai strãlucite minþi ale neamului acesta, despre toate s-a scris ºi învãþat adânc. ªi totuºi.

Un bãtrân þigan, purtând o pãlãrie mare cât roata carului, este întrebat de un reporter la ce vine
cuvântul rom. ªi zice cã rom este om – român, þigan, adicã om. Reporterul insistã: totuºi de unde
vine cuvântul ãsta, rom? Atunci moºul avea sã spunã o vorbã mare: rom vine de la Roma, de la
romani! Perplexitate?! Mda, însã în sensul cã, principial, omul avea perfectã dreptate. Poate vã
întrebaþi cum!?!

Sau despre cuprinderea noþiunii de naþie-naþiune la români. Extrem de greu de standardizat.
Sunt românii o naþie, cu toþii? Dacã numai o parte a românitãþii formeazã naþia românã, atunci care
ar fi aceasta? Cum se caracterizeazã o naþie, ce o defineºte: limba, aspiraþiile, interpretãrile comune,
trecutul, sau ce? De unde ne vine numele, ce concept descrie el, ce parte a vechii Rome, în
înþelesul de Imperiu cultural ºi teritorial, acoperã sintagma de român? Fãrã îndoialã cã de la Roma
– direct ºi nemediat, nu!

De ce este atât de „anormal” de unitarã limba românã într-un spaþiu de o asemenea întindere?
Exemplele Franþei, Italiei ori Spaniei ar fi contraproductive, atâta timp cât pe aici, prin secolele
XVIII-XIX, încã se vorbeau zeci de idiomuri distincte. Sã fim înþeleºi, neolatine, însã distincte,
adicã nu se înþelegeau unul cu altul. Franceza, aºa cum o cunoaºtem, era vorbitã nativ în regiunea
Parisului de unde, prin persuasiune, necesitate ºi munci se va impune ca limbã a statului. Cazul
Spaniei este ºi mai complicat, atâta timp cât nu existã o limbã spaniolã. Limba oficialã a acestei þãri
este castiliana (vorbitã în fostul regat al Castiliei), cooficiale fiind catalana, galiþiana ºi basca. Prin
urmare, aceste limbi ajunse naþionale îºi au pornirea dintr-un spaþiu de dimensiunea a 5-6 judeþe de
ale noastre. De ce cazul românei este special?

Cum a decurs procesul de formare al limbii române ºi care a fost, în realitate, contribuþia
substratului, a adstratului ºi, în definitiv, ce-i, pânã la urmã, limba slavã? De ce atâtea incongruenþe?
Mai existã aceastã limbã românã? Oare ªtefan, Mihai, Brâncoveanu sau vechiul Mircea, de la
care ne revendicãm ºi ale cãror mãreþe fapte ni le asumãm, mândrindu-ne, rostind limba românã s-ar
înþelege cu noi, vorbitorii de azi? Ce rol au avut în transformarea ei generaþiile învãþate ºi plimbate
ale veacurilor XVIII ºi, mai ales, XIX? Prefacerea limbii (pe lângã cea a sistemului juridic ºi de
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parcurgerea unui peisaj de dupã un cataclism cosmic, din care însãºi viaþa cu toate ale ei, vegetaþie,
animale ºi oameni a dispãrut undeva în neant. „Seceta a ucis orice boare de vânt. / Soarele s-a topit
ºi a curs pe pãmânt. / A rãmas cerul fierbinte ºi gol. / Ciuturile scot din fântânã nãmol. / Peste
pãduri tot mai des focuri, focuri / Danseazã sãlbatice, satanice jocuri”.

Percepþia panoramicã a cerului din care soarele „s-a topit ºi a curs pe pãmânt”, apoi sugestia
dispariþiei oricãrei picãturi de apã („Ciuturile scot din fântânã nãmol”) ºi implicit a vegetaþiei,
cãrora li se adaugã „focuri, focuri” de fierbinþealã dând impresia unor jocuri „satanice” dezlãnþuite
peste vârfurilor copacilor (ei înºiºi abia rezistând în toropeala verii) reprezintã „rama” cadrul,
spaþiul în care se vor desfãºura pe mai departe cele relatate de subiectul povestitor. Aici copilul va
porni împreunã cu tatãl „vânãtoarea de capre, / Vânãtoarea foametei, în munþii Carpaþi”. Avem,
aºadar, motivaþia acþiunii – o acþiune cu sfârºit tragic pentru animalul ce va trebui sã plãteascã cu
viaþa spre a salva alte vieþi – pe cea a copilului ºi pe cea a vânãtorului.

Tânãrul trãieºte în aceste clipe o stare specialã: pe de o parte e „nãruit” de sete, iar de pe alta îºi
simte tâmpla „apãsând pe umãr” – semn cã n-ar fi dorit nicicum sã participe la sacrificarea
sãlbãticiunii. De aceea simte cã „pãºeºte” „ca pe-o altã / planetã, imensã ºi grea”. Nici atunci când,
respectând tipicul vânãtorii de capre, cei doi se aºeazã la pândã, starea, ori mai bine zis transa în
care a intrat copilul nu înceteazã, ba, dimpotrivã, conºtientizând drama la care îi este dat sã
participe, acesta trãieºte el însuºi mental, un soi de agonie, premonitorie parcã celei în care se va
afla cãprioara: „Spun tatii cã mi-i sete ºi-mi face semn sã tac. / Ameþitoarea apã, ce limpede te
clatini! / Mã simt legat prin sete de vietatea care va muri / La ceas oprit de lege ºi de datini. // Cu
foºnet veºtejit rãsuflã valea. / Ce-ngrozitoare înserare pluteºte-n univers! Pe zare curge sânge ºi
pieptul mi-i roºu de parcã / Mâinile pline de sânge pe piept mi le-am ºters. / / Ca pe-un altar ard
ferigi cu flãcãri vineþii, / ªi stelele uimite clipirã între ele. / Vai, cum aº vrea sã nu mai vii, sã nu mai
vii, / Frumoasã jertfã a pãdurii mele!”.

Moartea cãprioarei, deocamdatã doar imaginatã, produce de fapt o dramã a întregului univers ºi
– precum în Mioriþa – cerul ºi stelele participã nemijlocit la ea toate elementele spaþiului în care se
gãsesc vânãtorii („pe zare curge sânge”), noaptea care va urma devenind un simbol al morþii, al
cufundãrii în neant.

Sângele ce acoperã orizontul se revarsã, simbolic fireºte, ºi pe pieptul copilului care, astfel,
trãieºte cu o clipã mai devreme sentimentul vinovãþiei de crimã în faþa unei naturi neîntinate ºi
nevinovate.

Apariþia cãprioarei este descrisã pe potriva gingãºiei ei ºi are parcã ceva din graþia stampelor
chinezeºti, unde sugestia trimite gândul ºi sufletul spre profunzimi tulburãtoare: „Ea se-arãtã (Din vol. Nicolae Labiº – monografie ce este în curs de apariþie la Editura RAWEX COMS,
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sãltând ºi se opri / Privind în jur c-un fel de teamã, / ªi nãrile-i subþiri înfiorarã apa / Cu cercuri
lunecoase de aramã. / / Sticlea în ochii-i umezi ceva nelãmurit, / ... / De sus, lumina palidã, lunarã,
/ Cernea pe blana-i caldã flori stinse de cireº”. O clipã copilul rãmâne vrãjit de apariþia acestei
vietãþi a pãdurii, înzestratã cu multe atribute ale frumuseþii ºi nevinovãþiei („Mi se pãrea cã retrãiesc
un mit / Cu fata prefãcutã-n cãprioarã”), dar numaidecât revine la realitate: „Vai, cum doream ca
pentru-ntâia oarã / Bãtaia puºtii tatii sã dea greº!”. Însã arma nu dã greº, iar cãprioara lovitã din
plin îºi mai clatinã o datã, pentru ultima oarã, capul cãtre stele ºi se prãbuºeºte lângã izvorul din
care a vrut, dar n-a mai apucat sã-ºi ostoiascã setea. Sacrilegiul s-a produs: „ªi viaþa cãprioarei
spre zãrile târzii / Zburase lin, cu þipãt, ca pãsãrile toamna / Când lasã cuiburi sure ºi pustii”.

Sugestia cuiburilor pustii, pãrãsite de pãsãri, trimite aici ºi la un alt pustiu – cel înstãpânit în
sufletul eroului povestitor de îndatã ce cãprioara a trecut în moarte, altfel spus sufletul ei a „migrat”
ºi el cãtre alte zãri, ale veºniciei. Un ultim gest îl mai desparte pe copil de trezirea la realitate
(„Împleticit m-am dus ºi i-am închis / Ochii umbroºi, trist strãjuiþi de coarne”).

Sentimentul vinovãþiei pentru crima tocmai comisã de tatãl vânãtor primeºte întruchipãri pe cât
de fireºti tot pe atât de originale ºi de tulburãtoare, ca însãºi hotarul dintre vis ºi realitate, dintre
transã, vis ºi luciditate, surprins într-o strofã ingenios ºi inspirat construitã: „Spun tatii cã mi-i sete
ºi-mi face semn sã beau. / Ameþitoare apã, ce-ntunecat te clatini! / Mã simt legat prin sete de
vietatea care a murit / La ceas oprit de lege ºi de datini... / Dar legea ni-i deºartã ºi strãinã / Când
viaþa-n noi cu greu se mai aninã, / Iar datina ºi mila sunt deºarte, / Când soru-mea-i flãmândã,
bolnavã ºi pe moarte”.

Motivaþia pragmaticã a vânãtorii nu scade cu nimic, ci, dimpotrivã, adânceºte drama copilului.
Cu sufletul pustiit, el pare a deveni absent la toate cele câte se vor mai întâmpla în continuare. De
aceea tabloul care urmeazã e alcãtuit din enunþuri simple ºi aproape seci, nelipsite însã de sugestivitate:
„Pe-o narã puºca tatii scoate fum. / Vai, fãrã vânt aleargã frunzele duium / Înalþã tata foc înfricoºat.
/ Vai, cât de mult pãdurea s-a schimbat! / Din ierburi prind în mâini fãrã sã ºtiu / Un clopoþel cu
clinchet argintiu... / De pe frigare tata scoate-n unghii / Inima cãprioarei ºi rãrunchii”.

Moartea cãprioarei a produs un ºoc adânc în inima celui ce povesteºte totul la timpul prezent,
parcã dintr-o rãsuflare, ca ºi cum un aparat extrem de fin i-ar înregistra, clipã de clipã, gândurile ºi
sentimentele. Acum, dupã uciderea gingaºei fãpturi nimic nu mai este, nu mai poate fi ca înainte,
însãºi pãdurea „s-a schimbat” ºi-ºi trimite ºi ea – semn al participãrii tacite la drama tocmai
încheiatã? – „frunzarele duium” undeva aiurea, printre arbori ºi printre coline.

Vãlmãºagul de gânduri ºi sentimente, alternanþa stãrilor prin care trece copilul, amestecul nevoilor
trupului cu clipa de luciditate ºi ale acestora, amândurora, cu stigmatul vinovãþiei de a nu fi putut
opri o „crimã” asupra unei vietãþi de care s-a simþit ºi se simte încã legat „prin sete” dã finalului nu
numai o forþã ce cutremurã ºi se imprimã adânc în memoria cititorului, ci ºi o deschidere simbolicã
mai largã, aptã sã provoace multiple interpretãri: „Ce-i inimã? / Mi-i foame! Vreau sã trãiesc ºi-aº
vrea... / Tu, iartã-mã, fecioarã – tu, cãprioara mea! / Mi-i somn. Ce nalt îi focul! ªi codrul, ce
adânc! / Plâng. Ce gândeºte tata? Mãnânc ºi plâng. Mãnânc!”.

Cum s-a întâmplat ºi se întâmplã întotdeauna în cazul unor scrieri referenþiale ºi în ce priveºte
aceastã operã esenþialã pentru creaþia lui Nicolae Labiº s-au încercat, de-a lungul vremii, fel de fel
de interpretãri. Dincolo de factologia propriu-zisã, în fond nu foarte spectaculoasã, unii critici au
vãzut un fond mai profund ºi un conþinut de idei ceva mai adânc decât lasã sã se vadã „curgerea”
textului. Cei mai mulþi comentatori au considerat cã Moartea cãprioarei este o alegorie a trecerii
de la copilãrie la adolescenþã, a hotarului dintre douã vârste, moartea sacrificalã a cãprioarei
reprezentând, în plan moral, regenerarea, maturizarea, trecerea în zona pragmaticã, practicã a vieþii
personajului. A mai existat ºi existã ºi o altã, seducãtoare interpretare a poemului. El ar fi, dupã
reprezentanþii noii ipoteze, întruchiparea poeticã a unui scenariu mitic: jertfirea Iphigeniei de cãtre
ahei pe altarul din Aulis pentru câºtigarea bunãvoinþei zeiþei Artemis ºi schimbarea în bine a
vremii. Potrivit mitului, zeiþa ar fi rãpit-o pe Iphigenia în ultima clipã înaintea jertfirii ºi în locul ei
ar fi adus pentru sacrificiu o cãprioarã.

Argumentul respectivei interpretãri ar sta în versurile „Mi se pãrea cã retrãiesc un mit / Cu fata
prefãcutã-n cãprioarã”.

Fireºte, interpretarea cu pricina ar putea rezista, deºi, la prima vedere ni se pare oarecum forþatã.
În ce ne priveºte suntem înclinaþi mai degrabã ca în versurile citate sã vedem o inspiraþie de
moment, poate sub influenþa multelor colinde de fatã ºi a cântecelor de mireasã pe care poetul, fãrã
îndoialã, le-a cunoscut în postura lui de culegãtor de folclor, texte în care ciuta apare ca simbol al
fecioarei ºi al miresei, iar vânãtorul ca mire. E adevãrat, mitul sacrificiului ºi jertfei pentru îmblânzirea
forþelor zeieºti ºi oprirea stihiilor naturii a intrat în subconºtientul colectiv, având o rãspândire
universalã, însã raportarea poemului labiºian la el e discutabilã.

Oricum, polivalenþa simbolurilor de aici lasã deschise multe cãi de interpretare, aºa cum bine
observa un comentator mai nou al scriitorului: „Este exemplar felul în care, fãrã ostentaþie, Nicolae
Labiº a construit un scenariu mitic propriu. Din schema arhetipalã a vânãtorii ritualice ºi a jertfei
pentru regenerarea cosmicã a vieþii, poetul a scos un simbol al cunoaºterii ºi reîntemeierii ontologice
a fiinþei; psihic, copilul, cel puþin parþial, a murit, ºi în el s-a nãscut, întemeiat, o nouã fiinþã, iniþiatã
în tainele vieþii ºi ale morþii, ale binelui ºi rãului, conºtientã de situaþia ei în lume. Nu am nici o
reþinere în a susþine cã Moartea cãprioarei este un poem excepþional”.

„...rãscolitoarea capodoperã a lui Labiº – crede D. R. Popescu – ne mai pune o întrebare: dacã
dalba cãprioarã este mai mult decât o vietate profanã a pãdurii, dacã este chiar o zeitate a pãdurii,
care este jertfitã pentru viaþa pãmântenilor?

În acest punct, Moartea cãprioarei are pentru noi o dimensiune teribilã! Jertfirea zeitãþilor...
Oare Nicolae Labiº n-a fost o zeitate care a fost jertfitã pentru renaºterea literaturii române?”.

Din orice unghi am privi textul ºi oricãrei grile critice l-am supune, un fapt rãmâne cert: Moartea
cãprioarei, poem de mare frumuseþe ºi profunzime, fermecãtor prin simplitate ºi forþã de sugestie,
prin sumumul de sentimente pe care-l conþine rãmâne o capodoperã liricã nu numai a creaþiei
labiºiene, ci a întregii noastre literaturi.

proprietate) s-a fãcut atunci din necesitate ori din comoditate ºi nepricepere? Este sigur cã s-a avut
mare grijã ca, prin ºcoalã ºi scrieri, sã ni se inoculeze teza cã intrarea masivã a neologismelor de tot
felul a fost obiectivã, a reprezentat o adaptare a limbii române la cerinþele modernitãþii, pentru care
ea nu era pregãtitã. Desigur cã, dupã aceea, mai umblând ºi mai ales trãind, mâncând, gândind,
visând într-un idiom ºi culturã, altele decât cele materne, încã mai ºi lecturând sumedenie de hârtii
româneºti din veacurile XVII-XVIII, încã mai dând ºi de un Iordache Golescu (inedit, din pãcate,
în mare mãsurã), ori de un Vasile Alecsandri (a se vedea Istoria unui galbân, ca ºi prin alte pãrþi),
sau de un Gane, am înþeles ºi mi s-a întãrit convingerea cã limbii române, în zorii celei de a XIX-a
sute, nu-i lipsea nimic ºi cã masiva sa neologizare ulterioarã este o consecinþã a comoditãþii ºi a
pierderii uzului limbii materne de cãtre studioºii timpului. Care, desigur, au avut grijã sã-ºi justifice
bine acþiunea, sã o scoatã de sub spectrul subiectivismului ºi sã o înconjoare cu groase ziduri de
apãrare.

Ne vedem nevoiþi sã insistãm asupra chestiunii limbii pentru cã trãim vremuri grele ºi s-ar
putea ca întrebãrile sã ne rãmânã fãrã obiect. Un exemplu, ºi nu dintre cele mai rele: „Reperele
prestigiului social au evoluat în ultimele trei decenii: de la televizor color, congelator ºi videoplayer
la gadgeturi high-tech de ultimã generaþie ºi maºini de fiþe. Între timp, s-au mai bucurat de succes
pagerul, geamurile termopan ºi maºinile strãine second-hand” (Rãzvan Priþulescu, Fudulia la
români, în Adevãrul, nr. 6784, 5 septembrie 2012, p. 1).

Este denumitã neoromâneascã, româna nouã, corporate romanian, lingua franca
manageriensis sau asemãnãtor (Vintilã Mihãilescu, Codrin Liviu Cuþitaru, Cãtãlina Mãrãnduc,
Mircea Vasilescu, etc.). Este o sugestie spre a chema limba ce o folosim dupã ceea ce este – altceva
decât a fost – arãtând aceeaºi dozã de bunã cuviinþã, spre exemplu, precum vecinii noºtri balcanici
care fac o deosebire clarã între elinã ºi greacã. Fiecare cu treaba ei! Nu pentru cã ar fi morþiº sau
cã fãrã asta nu se poate trãi. O singurã preocupare ar trebui sã avem totuºi: în eventualitatea trecerii
la cele veºnice sã umblãm cu grijã ºi sã nu vestim în stânga ºi în dreapta c-am vorbi româneºte. Nu
de alta, dar s-ar putea sã dãm nas în nas cu un ªtefan degrabã vãrsãtoriu de sânge ori, încã mai
prejudiciabil, cu Vlad, fiul lui Drãculea Vodã, cel zis ºi Þepeº, care simþindu-se ultragiaþi, neînþelegând
prea bine bãlmãjelile unora ce se dau, ca ºi ei, români, sã ne cadoriseascã pe fiecare cu câte o
codiriºcã. Adânc ºi pentru toatã viaþa – de apoi, în cazul acesta, însã cu atât mai lungã. În rest, morþii
cu morþii, viii cu viii, fãrã obligaþii, fãrã ranchiunã, pentru cã noi suntem aici, iar ei, moºii ºi
strãmoºii, ºi-au trãit traiul, ºi-au mâncat mãlaiul!?!?

Chestiunile se aflã în dezbatere, generaþia lucreazã, limba preocupã însã oarecum marginal: nu
þine prima paginã. Aratã mai mult a epitaf decât a luptã la baionetã. Sã fie oare vreo cale de împãcare
cu noi înºine?

Bolintin Vale, anul 1912. Atelierul Andraºi aflat lângã
“moara sistematicã” a lui Costicã Bolintineanu
(Arhiva Pamfil Tudor)

Bolintin Vale, 3 aprilie 1935. Sus: ªtefan Ivaºcu ºi o fatã
(Bercu?); jos de la stânga: Maria Dumitrescu, Aglaia
Tãnescu, Vica Dobriºan ºi Lenuþa Tãnescu (Arhiva
Dumitrescu)
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Simpozionul “Dimitrie Bolintineanu”

Primarul oraºului Bolintin Vale

Interviu cu Domnul  NICOLAE SUGUREL

– Domnule Primar Nicolae Sugurel, vã mulþumim pentru
amabilitatea de a ne rãspunde la câteva întrebãri. Vã îngrijiþi de
mai bine de 8 ani de bunul mers al oraºului Bolintin Vale, a
doua localitate ca mãrime ºi importanþã a judeþului Giurgiu. La
ultimele alegeri locale, locuitorii urbei v-au acordat încrederea
lor pentru încã patru ani. Cu ce intenþii vã începeþi acest nou
mandat?

– Aºa cum bine ºtiþi, întotdeauna bolintinenii nu au ales o
persoanã neapãrat politicã, ci s-au îndreptat spre o persoanã care
le-a inspirat încrederea cã va face ceva pentru comunitate. Nu dã
bine sã te lauzi ºi întotdeauna am lãsat lucrurile ºi lucrãrile sã mã
defineascã. În mare, putem spune cã infrastructura (drumurile) a
fost reabilitatã, locaþiile ºcolare au fost reparate ºi dotate cu utilitaþi
moderne. Cât despre noul mandat, suntem hotãrâþi ca
infrastructura sã fie întregitã, ºi ne referim la apã, canal, lucrãri
începute în anul 2011, ce urmeazã a fi încheiate în anul 2014. Pe
lângã acestea, vor fi modernizate trotuarele, spaþiile destinate
sãnãtãþii (spital, policlinicã ºi secþiile speciale) vor fi reabilitate,
precum ºi alte lucrãri edilitare, dar, fiindcã existã ºi un dar, doar
dacã resursele financiare ne vor permite sã efectuãm asemenea
cheltuieli.

– Pe lângã problemele de interes general, cititorii revistei
SUD sunt, cu precãdere, atenþi la tot ce înseamnã viaþa culturalã
a Bolintinului. Sprijinul Primãriei oraºului, al Consiliului Local,
al dumneavoastrã a fost foarte important în apariþia publicaþiei
ºi pentru organizarea manifestãrilor conexe acesteia. Cum vedeþi
implicarea ºi colaborarea în viitor a autoritãþilor locale pentru
susþinerea vieþii culturale bolintinene?

– În majoritatea interviurilor mi s-a pus aceastã întrebare.
Bineînþeles cã sunt alãturi de dumneavoastrã, membrii fondatori.
Chiar dacã ideile noastre despre Bolintineanu ºi istoria
Bolintinului nu se bazeazã întotdeauna pe aceleaºi puncte, puteþi
conta pe mine ºi pe consilierii mei. Pentru susþinerea vieþii

culturale în urbea noastrã, mai întâi suntem hotãrâþi sã
reabilitãm spaþiile rezervate culturii (Casa de Culturã ºi
Cãminul Cultural Malu Spart) ºi, în paralel, sã sponsorizãm
activitãþile culturale desfãºurate atât de Asociaþia
dumneavoastrã cât ºi de sistemul ºcolar din localitate.

– De curând am fost martorii apariþiei seriei noi a
revistei SUD precum ºi a simpozionului dedicat comemorãrii
a 140 de ani de la moartea lui Dimitrie Bolintineanu,
concitadinul nostru. Ce opinaþi în aceastã privinþã ºi care
sunt ecourile ce au ajuns pânã la dumneavoastrã?

– Trebuie sã recunosc cu pãrere de rãu cã nu am organizat
cu atenþie agenda mea de lucru ºi cã în ziua respectivã nu am
putut participa (din motive obiective) la aceastã manifestare
desfãºuratã în incinta mãnãstirii dintre pãduri, aºa cum foarte
mulþi o denumesc.

Nu am aºteptat ecourile, ci chiar am discutat cu foarte
mulþi care au participat la acest simpozion, deoarece ºi eu
sunt preocupat de identitatea ºi istoria Bolintinului, pe care
mulþi o leagã de Bolintineanu, ºi nu invers, dar asta sper sã o
discutãm cu ocazia altui interviu. Pot sã spun cã sunt bucuros
cã se realizeazã astfel de simpozioane, sunt bucuros de
asemenea, sã ºtiu cã sunt persoane care se preocupã de istoria
ºi cultura care ne definesc ºi þin sã vã mulþumesc pe aceastã
cale pentru iniþiativa grupului din care faceþi parte.

– Ajung la noi multe întrebãri legate de soarta patrimoniului
cultural-artistic bolintinean (ºcoala veche, moara) ºi de valorificarea
materialã ºi spiritualã a acestuia (expoziþii, muzeu, afiºaj etc.). Cum
puteþi comenta aceste preocupãri?

– ªtiþi cã mã doare cel mai mult, când e vorba de Bolintin, faptul
cã pe bolintineni nu-i intereseazã cã în timp puþinul patrimoniu de
care dispunem s-a degradat. În anul 1989 a fost demolat centrul
comercial al Bolintinului care cuprindea: Casa de Culturã (unica)
realizatã în perioada interbelicã, casa ªtefãnescu (o perlã arhitectonicã),
casa Bercu (istoria comerþului din Bolintin).

Clãdirea morii a fost înstrãinatã ºi cu chiu cu vai s-a reuºit
pãstrarea identitãþii acestei clãdiri prin intervenþia Ministerului Culturii.
Pentru ªcoala Generalã – puþine astfel de ºcoli mai existã în România
– au fost înaintate ºase dosare la Ministerul Culturii prin care s-a
solicitat reabilitarea ºi restaurarea. Rãspuns: intrã în conservare –
conservare care va duce inevitabil la dispariþie.

– Anul viitor, 2013, va fi unul cu totul special pentru Bolintin.
Localitatea al cãrei edil sunteþi va împlini 580 de ani de atestare
documentarã, fapt care face din ea una dintre cele mai vechi ale
Þãrii Româneºti. Ce gânduri vã încearcã la acest moment aniversar
ºi care ar fi propunerile autoritãþilor locale pentru celebrarea
evenimentului aºa cum se cuvine?

– Este necesar pentru acest eveniment sã organizãm o ºedinþã a
Consiliului Local, unde împreunã cu reprezentanþii Asociaþiei sã
creionãm ºi sã aprobãm un plan de mãsuri pentru organizarea acestui
eveniment ºi ca atare vã aºteptãm cu propuneri.

– La final, vã dorim numai împliniri în munca ce o desfãºuraþi
pentru folosul bolintinenilor ºi vã rugãm sã le adresaþi câteva cuvinte
de încheiere.

– Cititorilor revistei dumneavoastrã le urez multã sãnãtate ºi
rezultate în munca culturalã pe care o desfãºoarã ºi sã aibã încredere
în autoritãþile pe care le reprezint, pentru cã acestea vor fi mereu
lângã Asociaþia Culturalã care are atât de multe proiecte.

A urmat publicistul Neagu Udroiu, care, cu un inegalabil
talent de orator, a atras publicul prin reflecþiile domniei sale în
legãturã cu poetul comemorat. Tonul degajat, uneori colocvial,
cu care a rememorat anii de liceu la Bolintin – centrul universului
pentru adolescentul de atunci – inserarea celor mai intime gânduri
în legãturã cu fostul sãu profesor de limba românã, Ion Carbarãu,
cu impozantul monument menit eternizãrii poetului, cu soarta lui
ca om, ne-au marcat.

Fiindcã, printre marii absenþi a fost ºi domnul Ion Andreiþã,
Vasile Grigore, membru al Consiliului Director al Asociaþiei,
iniþiatorul, de fapt, al întregii reînvieri a vieþii culturale pe aceste
meleaguri, a prezentat materialul trimis prin care se fãcea referire
la corespondenþa purtatã între Dimitrie Bolintineanu – în perioada
când era ministru al Instrucþiunii ºi al Cultelor în guvernul Mihail
Kogãlniceanu, 1863 – ºi C-tin Lecca despre biserica din Negoeºti,
pe atunci în judeþul Ilfov, acum în Cãlãraºi.

În continuare, dl. prof. Constantin Barbuþã susþine
Actualitatea lui Bolintineanu, insistând asupra faptului cã în
manualele ºcolare, poetul nu mai este astãzi prezent, dar cã toþi
românii cu adevãrat patrioþi îi cunosc opera, în special Legendele
istorice, ce îi consacrau numele prin versuri ajunse celebre ºi
prin care iluºtrii domnitori români îºi exprimã dragostea de þarã.
Cuvântãrile lor sunt pline de sentinþe ºi maxime mobilizatoare,
urmãrind sã trezeascã sentimentul demnitaþii naþionale, al ideii de
luptã pentru libertate în inimile contemporanilor. Însã, ceea ce a
surprins în modul cel mai plãcut a fost harul actoricesc al domnului
profesor, patosul cu care a recitat o serie de legende mai puþin
cunoscute publicului, dar care, toate, aveau scopul de a ne trezi
admiraþia pentru poet ºi a-l considera, în ciuda unor opinii critice,
de o mare actualitate.

Intervenþiile domnilor Radu Cârneci ºi Florentin Popescu
meritã a fi menþionate în întregime.

Radu Cârneci: Având în vedere cã sunt cel mai în vârstã de
aici, vreau sã vã spun un cuvânt de admiraþie, de preþuire pentru
acest aºezãmânt atât de frumos ºi atât de valoros din punct de
vedere cultural, religios, de înãlþare cãtre cele frumoase, bune,
cele necesare. Mare lucru aþi fãcut! Mare cetate culturalã aþi
zidit! O frumuseþe atât de necesarã. Iatã, aºa se întãreºte, stimaþi
participanþi, istoria noastrã care a avut multe involuþiuni ºi nu
foarte departe de astãzi. Iatã, felul în care Biserica românã a
reacþionat, mai ales dupã revoluþie, dar ºi înainte, dovedeºte cã
ea, aºa ca întotdeauna de-a lungul istoriei noastre, este unul
dintre principalii factori ai existenþei noastre, ai izbânzilor
noastre, ai mersului înainte. Biserica a fost întotdeauna marele

miez de foc al conºtiinþei româneºti. Acolo a început scrisul
nostru, acolo a început pictura noastrã veche, acolo a început
scrisul nostru modern.

Sunt foarte bucuros ºi vã felicit din toatã inima, cu
dragoste ºi preþuire pentru aceastã cetate religios-culturalã.
Foarte frumos, minunat, înãlþãtor pentru neamul românesc.
Aº vrea sã vã spun cã reluarea culturalã a ceea ce a fãcut
cândva Carbarãu, ceea ce face acum domnul Vasile
Grigorescu, este un lucru absolut deosebit ºi aº crede de
cuviinþã ca ceea ce pune domnia sa în paginile acestei reviste
sã fie întotdeauna ºi bine legat de ceea ce se întâmplã aici.
Un lucru deosebit!

Eu aº vrea – vã propun cu dragoste ºi prietenie – ca
asemenea întâmplãri minunate, ca cea de astãzi, unde ne-
am preamãrit ºi împãrtãºit de viaþa ºi opera lui Bolintineanu,
sã fie mai des. Nu ºtiu, o datã pe trimestru, sau cum puteþi.
Putem aduce colegi deosebiþi: scriitori, teologi, oameni de
litere, oameni de ºtiinþã, de ce nu, sã facem un centru cultural
foarte activ. În ce mã priveºte, aº fi prezent întotdeauna,
funcþie de sãnãtate. Eu aº vrea sã vã spun ºi sã vã subliniez
încã o datã, cã asemenea fapte româneºti, prin excelenþã
româneºti, pentru fiinþa naþionalã, pentru esenþa fiinþei
noastre spirituale sunt extrem de valoroase.

Florentin Popescu: Pentru mine este a doua oarã când
pãºesc pragul acestui sfânt lãcaº ºi mã simt minunat. Faceþi
niºte lucruri extraordinare, mai ales în aceste vremuri în
care Cultura nu prea este privitã cu ochi buni ºi în nici un
caz ajutatã de instituþiile statului.

Mã bucur cã acest Centru Cultural poartã numele lui
Dimitrie Bolintineanu, un nefericit în viaþã, dacã mã gândesc
cã la 1869 publica o carte care se numea „Nepãsarea faþã
de religie, patrie ºi societate la români”. Un nefericit, dar
iatã cã posteritatea îi face dreptate ºi îl pune la locul pe care
îl meritã. Nu ºtiu dacã mai este studiat în ºcoalã, posibil cã
nu mai este, dar cred cã multe, foarte multe generaþii s-au
adãpat la izvorul de spiritualitate Bolintineanu. Este bine
când se petrec asemenea lucruri.

În al doilea rând, nu cred cã este deplasat sã vã spun
câteva vorbe despre Constantin Carbarãu, cu care am lucrat
mai bine de zece ani la revista „Sud”. Întâmplãrile au fost
multe, am scris despre ele în articolul din numãrul 1 al noii
serii, unde am fãcut o prezentare a lui ºi vreau sã vã spun
cã dincolo de pãcatele omeneºti pe care le avem cu toþii ºi pe
care le-a avut ºi el, dincolo de faptul cã în ultimii doi ani ai

vieþii s-a prãbuºit cumva spre cel mai de jos prag, în ciuda acestor
lucruri, trebuie sã privim meritele lui de ctitor, de înainte mergãtor,
continuator al ilustrului sãu pãrinte pe care, într-o iarnã geroasã,
înainte de ‘’90 cu mult, l-am cunoscut într-o salã îngheþatã de frig
la Cãminul Cultural ºi unde domnul Ion Carbarãu visa, de pe
atunci, sã aparã o revistã la Bolintin. Cred cã ce ar trebui sã facã
oficialitãþile din Bolintin – nu ºtiu în ce mãsurã dumneavoastrã,
Biserica, aveþi vreo putere în acest sens – ar fi ca pe casa în care au
locuit Ion ºi Constantin Carbarãu sã fie montatã o placã memorialã
care, în câteva cuvinte, sã evoce figurile celor doi cãrturari, figuri
emblematice pentru Bolintin.

În ce priveºte noua revistã, noua serie, eu m-am referit ºi am
discutat cu domnul Grigorescu ºi cu domnul Crudu sã le ofer, sã le
pun la dispoziþie materialele existente. Am foarte multe fotografii cu
domnul C-tin Carbarãu, însemnãri de la întâlnirile din þarã unde
mergeam împreunã. Sunt emoþionat sã vorbesc despre el la timpul
trecut ºi nu cred cã este deplasat sã vã propun un moment de
reculegere...

Vã mulþumesc cã aþi avut amabilitatea sã mã ascultaþi ºi încã o
datã vã felicit ºi voi fi bucuros dacã m-aþi mai invita ºi cu alte ocazii.

ªi, aºa cum au preconizat organizatorii, filmul documentar care
încheia festivitatea a avut darul de a o încununa, cea de-a ºaptea artã
ºi colectivul de tineri ºi entuziaºti autori au reuºit sã sugereze, prin
intermediul sunetului ºi imaginii, cã Bolintineanu, omul ºi cel dãltuit
în piatrã, vor dãinui dincolo de noi.

Cu greu am pãrãsit sala, când soarele se pregãtea sã apunã,
aducând peste locurile acestea ultimele licãriri ale seraficei sale lumini.
De-abia atunci, la o agapã, limbile s-au dezlegat, oamenii s-au
dezmeticit ºi au început sã-ºi exprime impresiile atât de vii ale
momentului.

Toþi se pregãteau de plecare, însã parcã nimeni nu reuºea sã se
desprindã uºor.

Au urmat interviuri date unor televiziuni de cei care au avut
intervenþii, o fotografie de grup, cuvinte de bun rãmas. Microbuzul a
îmbarcat elevii ºi profesorii, dar cealaltã maºinã întârzia. Oamenii
„grei”, invitaþii de la Bucureºti, se desprindeau anevoie de minunata
atmosferã înalþãtoare.

Pãrintele stareþ Mina Strãinu, cu binecunoscuta-i ospitalitate ºi
deschidere spre culturã, a rugat pe toþi cei prezenþi sã revinã.

ªi astfel, ceea ce a fost o continuare a evenimentului din august
de anul trecut, dar la un nivel parcã mai înalt, ia sfârºit. Nu ºi ecourile
lui, prin care pasiunea inimoºilor ºi dedicaþilor iniþiatori a fost
împlinitã.

(urmare din pagina 20)

...sunt preocupat de identitatea
ºi istoria Bolintinului...
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SIMPOZIONUL VÃZUT DE...
În prezenþa unei asistenþa numeroase ºi în ambianþa splendidã

oferitã de Mânãstirea Buna Vestire, ctitorie simbol a acestui început
de veac ºi mileniu, la sfârºitul lunii august a avut loc simpozionul
consacrat împlinirii a o sutã patruzeci de ani de la moartea lui
Dimitrie Bolintineanu, poet genial ºi patriot-revoluþionar, nãscut
la Bolintinul din Vale, unde îºi doarme somnul de veci.

Despre viaþa ºi personalitatea ilustrului înaintaº au vorbit
ªtefania Ciubotaru, doctor în istorie, de la muzeul Cotroceni,
urmatã de Neagu Udroiu, diplomat, despre debutul sãu în ale
scrisului de inspiraþie bolintineanã ºi autorul acestor rânduri, cu
exemple ce ilustreazã valoarea educativã a nemuritoarelor Legende
istorice.

Poetul Radu Cârneci a salutat ºi subliniat în scurta ºi
emoþionanta alocuþiune, evenimentul ºi semnificaþia sa, iar
scriitorul Florentin Popescu, senior editor, a exprimat dorinþa ºi
disponibilitatea revigorãrii revistei SUD, serie nouã, al cãrei prim
numãr a fost difuzat gratuit participanþilor. O surprizã la fel de
plãcutã a fost ºi prezentarea, în încheiere, a unui scurt ºi reuºit
film, cu imagini rãscolitoare atât din trecutul urbei bolintinene,
cât ºi din prezent.

Simpozionul, având ca fundal o organizare ireproºabilã din
partea Protoeriei Bolintin – pr. dr. Nicuºor Beldiman ºi a foarte
tinerei Asociaþii pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu,
reprezentatã de d-l Vasile Grigore, se constituie într-un eveniment
cultural remarcabil, fiind unanimã credinþa cã astfel de acþiuni
sunt stimulatoare pentru renaºterea unei minunate tradiþii a
spiritualitãþii locale. (Constantin BÃRBUÞÃ, profesor, Bolintin Vale)

Pentru ªcoala cu clasele I-VIII Bolintin Vale, proiectul Jeunes en Roumanie a fost o experienþã cu adevãrat extraordinarã, care
ne-a îmbogãþit pe toate planurile, fiind considerat evenimentul cel mai important pe care l-a trãit vreodatã ªcoala Bolintin. A fost o
adevãratã onoare pentru noi sã-i avem oaspeþi pe cei 15 tineri belgieni (8 fete ºi 7 bãieþi, cu vârste cuprinse între 16 ºi 24 de ani), iar
aºteptãrile noastre legate de acest proiect au fost cu mult depãºite. Colaborarea ºcolii cu tinerii belgieni a fost excelentã, aceºtia fiind
foarte receptivi, punctuali, implicaþi, serioºi ºi responsabili, comportamentul lor faþã de elevi ºi comunitatea localã fiind absolut
ireproºabil. Cu toþii am fost profund impresionaþi de educaþia acestor tineri, de modul lor de viaþã, de decenþa ºi modestia de care au
dat dovadã, de respectul cu care au tratat oamenii ºi locurile, pe toatã perioada cât au stat la noi.

Timp de zece zile, curtea ºcolii a fost plinã de copii care nu se îndurau sã plece acasã nici la lãsarea nopþii. Tinerii belgieni au fost
extrem de motivaþi, dãruiþi ºi plini de entuziasm. În ciuda caniculei acelor zile, într-o atmosferã de voie bunã ºi veselie copilãreascã,
au realizat cu elevii noºtri numeroase jocuri sportive ºi activitãþi de animaþie, distractive ºi educative, care au avut ca obiectiv
conºtientizarea ºi sensibilizarea elevilor asupra protecþiei naturii prin trierea selectivã ºi reciclarea deºeurilor. Au avut loc activitãþi în
fiecare zi, conform unui program stabilit, totul desfãºurându-se sub forma unor jocuri didactice structurate pe grupe de vârstã, ceea
ce a permis participarea unui numãr foarte mare de elevi.

Ca profesor de limba francezã, nu pot sã nu menþionez marele câºtig al acestui proiect: faptul cã pentru comunicare s-au folosit
atât limba francezã, cât ºi limba englezã, elevii fiind în contact direct cu vorbitori nativi de limbã francezã. Acest aspect a contribuit
la dezvoltarea competenþelor lor de comunicare într-o limba strãinã, în contexte situaþionale reale. Am speranþa cã elevii au devenit
astfel mai consþienþi de faptul cã învãþarea unei limbi strãine este o experienþã plãcutã, utilã ºi plinã de satisfacþii.

Proiectul ne-a oferit ocazia de a trãi o experienþã originalã de deschidere cãtre internaþional, o aventurã interculturalã care sã ne
îmbogãþeascã spiritual, posibilitatea de a descoperi elemente din cultura unei þãri importante a Uniunii Europene, Belgia. În acelaºi
timp, am avut ºansa de a face cunoscute, dincolo de graniþe, aspecte importante din cultura noastrã, din tradiþia ºi obiceiurile noastre
populare, din ospitalitatea specific româneascã.

Acest proiect a constituit pentru toþi participanþii o experienþã bogatã pe plan uman: s-au legat prietenii, s-au efectuat schimburi
interesante, s-au trãit momente pline de emoþie. Faptul cã au trãit ºi au lucrat împreunã în aceastã perioadã a permis ambelor tabere
sã reflecteze asupra diversitãþii persoanelor, a diferenþelor între culturi, moduri de viaþã ºi obiceiuri. Þãrile europene sunt unite prin
diversitate ºi, cu siguranþã, datoritã acestui proiect, elevii noºtri vor fi mai conºtienþi ºi mai sensibili la importanþa ºi respectarea
valorilor europene.

(urmare din pagina 10)

Proiectul internaþional Jeunes en Roumanie
la ªcoala Bolintin Vale

Cu binecuvântarea Preasfinþitului Pãrinte Ambrozie,
Episcopul Giurgiului, Centrul Cultural ,,Dimitrie Bolintineanu”
de la Mãnãstirea Buna Vestire din Bolintin a fost gazda
simpozionului „Dimitrie Bolintineanu – evocare la 140 de ani de
la trecerea în veºnicie”, organizat de Protoieria Bolintin în
colaborare cu Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã
Bolintineanu din oraºul Bolintin Vale, dupã cum informeazã
episcopiagiurgiului.ro.

Evenimentul cultural a reunit preoþi, istorici, profesori ºi
oameni de culturã, care l-au evocat pe poetul, dramaturgul ºi
omul politic Dimitrie Bolintineanu, cel care a avut o contribuþie
culturalã importantã în afirmarea literaturii române moderne.

Dupã cuvântul de deschidere rostit de pãrintele Asist. Univ.
Dr. Beldiman Nicuºor, Protopop al Protoieriei Bolintin, au urmat
o serie de comunicãri susþinute de: Muzeograf Dr. ªtefania
Ciubotaru (Muzeul Naþional Cotroceni) – „Dimitrie Bolintineanu
– un poet în slujba idealurilor naþionale ale românilor”; Publicist
Neagu Udroiu – „Bolintineanu ºi noi”; Profesor Constantin
Bãrbuþã – „Actualitatea lui Bolintineanu”; Publicist Ion Andreiþã
– „Corespondenþa lui Bolintineanu”. În cadrul comunicãrilor a
fost evidenþiat faptul cã viaþa lui Dimitrie Bolintineanu a fost
ilustrativã pentru epoca sa, o viaþã de luptã ºi suferinþã închinatã
idealurilor de libertate ºi unitate ale românilor. Crezul politic al
revoluþionarilor de la 1848 ºi al luptãtorilor pentru unirea celor
douã principate – printre care s-a numãrat ºi poetul comemorat –
a fost preocuparea de cãpãtâi, aceºtia punând mai presus de orice
dragostea de patrie ºi popor, suferind în exil, departe de cei
dragi, nerenunþând nicio clipã la ideile ºi idealurile cãrora le
închinaserã propriile lor vieþi.

Am participat marþi, 28 august 2012, la evenimentul dedicat
împlinirii celor 140 de ani de la moartea marelui poet ºi om
politic Dimitrie Bolintineanu.

M-au impresionat devotametul ºi interesul oamenilor pentru
pãstrarea vie a istoriei Bolintinului. De asemenea, cadrul natural,
încãrcat de spiritualitate, ales pentru desfãºurarea manifestãrii a
fost unul inspirat.

Mulþumim Asociaþiei pentru Culturã ºi Traditie Istoricã
Bolintineanu ºi Protoieriei Bolintin pentru acest eveniment
cultural deosebit, adresat oamenilor de toate vârstele, atât celor
maturi, care au retrãit momentele evocate cu nostalgie, cât ºi
tinerilor, care au avut ocazia sã cunoascã istoria ºi cultura oraºului
natal. (Andreea TRÃISTARU, elevã)

Mulþumiri SUD!
În viaþa tumultoasã pe care o trãim, în care fiecare om luptã

din greu ºi nebuneºte pentru el însuºi, iatã cã un grup de oameni
entuziaºti au reuºit sã lase nebunia la o parte ºi sã aducã în
prezent poveºti din istoria Bolintinului nostru, care se împletesc
cu personalitãþi ce dãinuie veacurilor.

Pe cei ce au luat cuvântul nu am cuvinte sã îi caracterizez –
sunt personalitãþi de o înaltã þinutã moralã ºi culturalã: istorici,
diplomaþi, profesori ºi înalte feþe bisericeºti, dar pot spune cã
acest eveniment a fãcut ca dumnealor sã arate emoþie, entuziasm
ºi înflãcãrare. (Adrian CHIVA, inginer, Consilier al Consiliului
Local Bolintin Vale)

De câte ori, împovãraþi de grijile cotidiene, ne mai aducem
aminte de marii oameni ai istoriei ºi ai literaturii noastre?

De câte ori mai cãutãm modele în astfel de personalitãþi? Nu
pot uita vocea tunãtoare a domnului profesor Bãrbuþã, în cadrul
intervenþiei sale din derularea Simpozionului comemorativ
Dimitrie Bolintineanu din 28 august de la mânãstirea Bolintin,
parcã spunând: Auziþi! Nu auziþi strigãtele eroilor noºtri, nu
auziþi cum le aleargã peniþele pe hârtie cu faptele mãreþe ale
neamului?!

Într-o lume invadatã de chici (kitch, pentru anglofoni) ºi
prostie nu mai poþi auzi astfel de lucruri. Într-o lume ca aceasta,
cum sã defineºti oameni ca domnul Bãrbuþã, un monument de
culturã, dar ºi de modestie, pe doamna ªtefania Dinu Ciubotaru,
doctor în istorie, muzeograf la Muzeul Cotroceni, prin al cãrei
grai am parcurs anii buni ºi pe cei grei din viaþa marelui
Bolintineanu, pe domnul Neagu Udroiu, publicist care, deºi
parcurge lumea în lung ºi-n lat, se opreºte cu dragoste ºi nostalgie
lângã bustul lui Bolintineanu ºi-l readuce în vieþile noastre, cu
admiraþie ºi mãreþie, participanþi la Simpozionul despre care
vorbeam.

Sunt bolintineancã de când m-am nãscut, dar dupã atâþia ani,
constat cã nu eu sunt cu adevãrat bolintineancã, ci oameni ca ei ºi
ca pãrintele Nicuºor Beldiman, care s-a ocupat de organizarea
manifestãrii, ca Vasile Grigore, cel care trudeºte pentru revista
Sud ºi ca mulþi alþii ce se strãduiesc din greu pentru pãstrarea
unor idealuri, a unei Culturi pentru care a curs sânge ºi s-a
suferit amarnic.

Este o luptã cu nepãsarea, cu indolenþa, cu lipsa de fior
naþional, dar ei au reuºit sã ne adune împotriva tuturor acestor
vicisitudini.

Hai’ sã-i ajutãm ºi noi!
Hai’ sã devenim ceea ce Dimitrie Bolintineanu ºi-a dorit:

oameni cu dragoste de neam, limbã ºi glie.

Odatã ajuns la mânãstirea Buna Vestire Bolintin Vale, pe
aceste binecuvântate meleaguri, simþi tainic cum de pe umãrul
unuia dintre dealurile care prin mirifica lor înclinare în relief fac
parcã reverenþã în faþa ta, sau de pe coama fremãtãtoare a codrului
din apropiere, va coborî dintr-o clipã în alta, din adâncimile
albastre ale infinitului, Tatãl Ceresc... Da, în aceastã fascinantã
oazã, plinã de pace ºi împãcare, te simþi cu adevãrat mai aproape
de Dumnezeu. Prin fondarea aici a Centrului Cultural Dimitrie
Bolintineanu ºi prin organizarea, în ziua de 28 august 2012, de
cãtre Protoieria Bolintin ºi Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie
Istoricã Bolintineanu a Simpozionului menit sã-i comemoreze
trecerea în nefiinþã, legendarul poet îºi va afla o dreaptã ºi
binemeritatã Pomenire veºnicã.  (Dumitru DUMITRICÃ, poet,
Bolintinul din Deal)

Hai’ sã-i ajutãm pe aceºti oameni minunaþi ºi sã ne regãsim
valorile pentru a avea modele veridice pentru copiii noºtri ºi
pentru existenþa noastrã.

Hai sã-l readucem pe Bolintineanu acasã, sã-l iubim, sã-l
respectãm. Sã facem din Bolintineanu emblema noastrã de suflet.
Cu cât suntem mai mulþi vocea noastrã este mai puternicã,
manifestãrile culturale mai bogate, mai interesante, mai dese!
(Fãnela CONSTANTIN, Bolintin Vale)

La final, întreaga asistenþã a vizionat filmul documentar
Bolintineanu – poveste dãltuitã în piatrã, dupã scenariul
istoricului Vasile Grigorescu.

( h t t p : / / w w w . b a s i l i c a . r o / r o / s t i r i /
simpozion_idimitrie_bolintineanui_la_bolintin_vale_9219.html,
29 august 2012. Relatãri similare ºi pe  www.noutati-ortodoxe.ro,
29 august 2012; www.niuzer.ro/go/Societate/Simpozion-
Dimitrie-Bolintineanu-la-Bolintin-Vale-4528943.html, 30 august
2012 etc.)

Simpozionul „Dimitrie Bolintineanu – evocare la 140 de
ani de la trecerea în veºnicie” la care am participat în calitate de
referent, la invitaþia pãrintelui asis. univ. dr. Nicuºor Beldiman,
protopop al Protoieriei Bolintin a fost pentru mine, plin de emoþie
ºi semnificaþii.

În primul rând a fost comemorat unul dintre cei mai mari
poeþi ai renaºterii naþionale a românilor, prozator, publicist,
diplomat ºi om politic, consãteanul nostru Dimitrie Bolintineanu,
care nãscut la Bolintinul din Vale, dupã moartea sa la 20 august
1872, a revenit pe meleagurile natale, pentru a-ºi petrece veºnicia.

În al doilea rând, lucrãrile prezentate au fost de un înalt nivel
ºtiinþific, trecându-se în revistã, cele mai importante aspecte ale
vieþii ºi personalitãþii poetului, arãtându-se contribuþia pe care
Bolintineanu a avut-o în lupta pentru libertatea ºi unitatea naþionalã
a românilor.

Prezentãrile susþinute au fost apreciate ºi ascultate cu interes
de un public numeros: preacucernici pãrinþi, membri ai Asociaþiei
pentru culturã ºi tradiþie istoricã ,,Bolintineanu”, poeþi, profesori,
învãþãtori din ºcolile generale din oraºul Bolintin Vale ºi
împrejurimi.

O surprizã deosebit de plãcutã a constituit-o prezentarea
filmului documentar “Bolintineanu – poveste dãltuitã în piatrã”,
realizat de o echipã inimoasã de tineri bolintineni, dupã scenariul
lui Vasile Grigore, autor al unor ample lucrãri ºi studii despre
istoria Bolintinului, neobosit susþinãtor al istoriei locale ºi a
integrãrii acesteia în ceea ce numim, istoria naþionalã.

Simpozionul a constituit ºi prilejul de a se lansa noua serie a
revistei Sud, fondatã de omul de litere Constantin Carbarãu,
plecat prea devreme dintre noi, publicaþie de referinþã, a cãrei
misiune va fi dusã mai departe de un grup de intelectuali
bolintineni, care cred cu tãrie în valoarea ºi puterea cuvântului
scris.

Desfãºurat într-o atmosferã de binecuvântare oferitã de gazde
– Centrul Cultural ,,Dimitrie Bolintineanu” de la Mãnãstirea
Buna Vestire din Bolintin Vale, Simpozionul a fost cu adevãrat o
reuºitã, demonstrând cã oamenii sfinþesc locul, ºi cã indiferent
de spaþiu ºi timp, trebuie sã ne întoarcem întotdeauna la ceea ce a
reprezentat ºi reprezintã istoria ºi cultura româneascã de-a lungul
vremii.

ªi pentru cã anul acesta a fost organizatã cea de-a doua ediþie,
sperãm ca acest gen de manifestare sã continue ºi în anii viitori,
astfel încât sã devinã o tradiþie în peisajul cultural al Bolintinului.
(Dr. ªtefania DINU CIUBOTARU, muzeograf la Muzeul
Naþional Cotroceni)
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Întrebarea, ipoteticã dar posibilã, dacã la acest început de
veac ºi mileniu, definit al globalizãrii, cultivarea iubirii de neam
ºi þarã, educaþia patrioticã, mai este actualã sau necesarã, are un
rãspuns cert, afirmativ, mai mult ca niciodatã, acum ºi în viitor.

Pentru multe generaþii Legendele Istorice ºi autorul lor,
Dimitrie Bolintineanu, poetul cu inima pulsând de amor patriotic,
au reprezentat adevãrate repere istorico-morale prin mãrturiile
vibrante, trãite cu sfinþenie, despre þarã, patrie, libertate, eroism,
sacrificiu, curaj, dreptate, credinþã, pe care le-au generat. Având
ca izvor ºi substanþã faptele de eroism ºi jertfã din cronicile
române, evocate cu admiraþie ºi mândrie de posteritate, Legendele,
prin versurile lor memorabile, au fost asimilate dintotdeauna
idealului de libertate, în numele cãruia înaintaºii au luptat, secole
dea rândul, încrezãtori cã jertfele nu vor fi zadarnice, iar þara va
strãluci, în viitor:

Cela ce se bate, pentru a lui þarã
Sufletul e focul, soarelui de varã.
(Mircea cel Mare ºi solii)

Voievozi viteji, mereu în frunte, luptând acolo unde pericolul
era mai mare, au intrat în cartea de aur a neamului prin
nemãrginitã iubire faþã de glia strãmoºeascã ºi libertate, cãrora
poetul le atribuie cuvinte ºi expresii emoþionante, încântãtoare:

Astfel e românul ºi român sunt eu
ªi sub jugul barbar, nu plec capul meu.
(Ultima noapte a lui Mihai cel Mare)

Nu mai prejos sunt sacrificiile ºi devotamentul mumelor ºi

soþiilor de voievozi, ori al fecioarelor simple din popor – opt din
cele patruzeci de Legende sunt consacrate lor – una mai generoasã
ca alta.

„Du-te la oºtire, pentru þarã mori...” este îndemnul tragic ºi
hotãrât al mamei cãtre fiul sãu, voievodul, pe care acesta o ascultã,
pleacã la luptã ºi se întoarce victorios (Muma lui ªtefan cel Mare),
iar bãtrâna mamã, cãlugãriþa Teofana, în plinã durere la aflarea
veºtii despre asasinarea fiului sãu, are puterea sã întrebe solul:

Adevãr tu spui, el este fiul meu cel iubit
Dar poþi tu a-mi face veste
Pe români de i-au unit?
(Muma lui Mihai)

Deghizatã în cãpitan, tânãra fecioarã îºi uimeºte Domnul prin
eroism, dar ºi prin refuzul de rãsplatã, fiindcã, spune ea cu
simplitate,

Plângerile þãrii, braþul mi-a-narmat
Pentru a ei scãpare, astãzi am luptat

ºi acceptând, în cele din urmã, sã-i devinã soaþã, cu aceeaºi
condiþie:

Dacã vrei iubirea-mi sã o dobândeºti
Pentru þarã, doamne, sã mori, sã trãieºti.
(Fata de la Cozia)

Exemplificãrile ºi trimiterile cu profundã rezonanþã moralã,
de frapantã actualitate, pe care le regãsim, deasemeni, în Legendele
Istorice, sunt, la rândul lor, de neocolit în orice demers educaþional.
Lãcomia, minciuna, invidia, laºitatea, trãdarea, etc., metehne vechi
sau trãsãturi morale înãlþãtoare, dreptatea, cinstea, speranþa,
generozitatea, sinceritatea, bunãtatea, se regãsesc în legendele
bolintineanului, în versuri strãlucite, incisive, nemuritoare, ce
pot însoþi ºi încununa actul educativ de cãtre învãþãtori, profesori
de istorie, literaturã, diriginþi, îndeosebi. În legenda Monastirea
Putna, invidia ºi lãcomia, zãdãrnicia acestora, îºi aflã o supremã
ilustrare: Vasile-domnul, aflând, în vis, cã „s-a zidit pe aur”, o
dãrâmã, spre a gãsi acolo un simplu mormânt pe a cãrui lespede,
tâlmaciul a putut citi:

Din comori ce strângem pe acest pãmânt
Iatã ce-i al nostru, un tãcut mormânt,

pentru ca Bolintineanu, contemporanul, sã conchidã cu temei
deplin:

Constantin Bãrbutã,

Actualitatea educativã a
LEGENDELOR ISTORICE

Motto:
„Istoria este cea dintâi carte a unei naþii.
Întrânsa fiecare popor îºi vede trecutul,

prezentul ºi viitorul.”
Nicolae Bãlcescu

Când un domn la aur, inima-ºi robeºte
Tronul se degradã, þara veºtejeºte.

Prin contrast, Grozea vornicul, în legenda cu acelaºi nume,
trimis de Petru Rareº în ajutorul voievodului transilvan, refuzã
aurul oferit cu dãrnicie de acesta, primind numai arcul cu sãgeþi,
„dorit de luptaºi”, iar soþia lui Neagoe Basarab îi oferã bijuteriile
ajutându-l sã isprãveascã ctitoria sa, incomparabilã, fãrã a pune
dãri noi ºi a fi blestemat de þarã.

Þara care naºte astfel de femei
Meritã ºi viaþa ºi mãrirea ei.
(Doamna lui Neagoe)

Legenda ªtefãniþã Vodã poate constitui o temã cu valenþe
educative impresionante, dacã, dupã stabilire, va fi urmatã de o
pregãtire atentã ºi adecvatã. Domnitorul, deºi foarte tânãr,
îndeplineºte un act de justiþie, anticipând, în viziunea lui
Bolintineanu, zorii moderni ai acesteia. Dupã cercetãri ºi indicii
fapta de trãdare e descoperitã, la fel autorul, nimeni altul decât
omul cel mai apropiat, Milescu spãtarul, pe care vodã îl mustrã:

Eu þi-am dat avere, cinste ºi mãrire
ªi mai mult ca toate, chiar a mea iubire,

apoi, vãzând cã prietenul, pânã mai ieri, acum trãdãtor, nu
recunoaºte, îi aratã „cartea” compromiþãtoare trimisã regelui
polon. Proba vinovãþiei fiind fãcutã, Vodã însã nu aplicã pedeapsa
vremii, decapitarea, ci va þine seama de antecedente în persoana
cãrturarului, devenit „vânzãtor ce nu meritã tãiat” care în final, va
fi „însemnat la nas” de cãtre cãlãu, folosind hangerul domnului,
spre a-ºi aminti toatã viaþa de fapta sa.

Fiecare tronul poate a dori
Dacã simte dorul a o ferici.
(ªtefãniþã Vodã)

La un secol ºi jumãtate, Legendele Istorice ale lui Dimitrie
Bolintineanu, continuã sã sensibilizeze ºi sã emoþioneze, dar
parcã nimic nu ar trebui sã-i nu îmbãrbãteze mai mult pe români,
decât cuvintele cãlugãrului Misail:

Dacã timpul d’astãzi ne apasã greu
Viitorul este al lui Dumnezeu.
(Cupa lui ªtefan)

Ion Andreitã,
Numai cunoscând temeinic istoria, înþelegem sã-i

preþuim învãþãmintele, sã-i protejãm vestigiile. Câþi
dintre noi ºtim cã modestul sat Negoeºti din Bãrãganul
cãlãrãºan a fost considerat odinioarã a patra capitalã a
Þãrii Româneºti? Cert este cã între anii 1640-1650,
aceastã aºezare a fost reºedinþa de varã a domnitorului
Matei Basarab, care întrunea aici divanul þãrii, primea
ambasadori – în timp ce ochiul sãu veghea la hotarul de
sud, de care-l despãrþeau (strategic), numai 20 de
kilometri. În aceeaºi perioadã, Elina Doamna (de obârºie
de-alãturi, de la Heresti, sorã a vestiþilor cãrturari, fraþii
Nãsturel), construieºte biserica mânãstirii Negoeºti (se
pare cã pe o mai veche temelie) cu chilii pentru cãlugãri,
clopotniþã impunãtoare ºi puternice ziduri
împrejmuitoare – care, în parte, se vãd ºi astãzi. Diaconul
Paul de Alep, în cartea sa Cãlãtoriile Patriarhului
Macarie al Antiohiei, nota cã este vorba de o „clãdire
cu totul nouã ºi foarte apropiatã de râurile Argeº ºi
Dâmboviþa, care se unesc aici”.

Dupã moda timpului, domnitorul Matei Basarab a
înzestrat-o cu 8.400 de pogoane de pãmânt arabil, un
clopot, nouã sãlaºe de þigani, 15 pogoane de vie (în
satul Greaca) ºi un mare heleºteu de peºte – peste care s-au
aºternut alte danii; cele mai importante din partea lui
Constantin Brâncoveanu.

Douã secole mai târziu, domnitorul Alexandru Ioan
Cuza, prin Legea secularizãrii averilor mânãstireºti, o
deposedeazã de o parte din imensele bogãþii, cãlugãrii

Scrisoarea scriitorului-ministru Dimitrie Bolintineanu cãtre preotul
dintr-un sat din Bãrãgan; alãturi de o altã misivã, tot ineditã,

semnatã de pictorul Constantin Lecca

luând calea Cãldãruºanilor ºi Snagovului, biserica
devenind de mir, parohialã.

La începutul secolului nostru, chiliile, clopotniþa ºi
zidul împrejmuitor trãiesc o ruinare accentuatã. Biserica
rãmâne însã locul de adunare ºi rugã al satului creºtin –
ºi o mândrie în ceea ce priveºte valoarea ei artisticã ºi
istoricã.

În pofida tuturor vicisitudinilor, în arhiva bisericii
din Negoeºti s-au pãstrat douã documente scumpe culturii
române: douã scrisori adresate în anul 1864 preotului
paroh (al cãrui nume, din pãcate, nu l-am descoperit). O
scrisoare aparþine pictorului Constantin Lecca (nimeni
altul decât tatãl frumoasei Cleopatra Lecca-Poenaru, de
care se îndrãgostise Eminescu, ºoptindu-i Pe lângã plopii
fãrã soþ...) – datatã 11 februarie 1864 – ºi se referã la
pictarea sfântului lãcaº de cãtre cunoscutul „zugrav”.
Cealaltã scrisoare aparþine scriitorului Dimitrie
Bolintineanu – datatã 23 martie 1864 – care, în calitate
de Ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice, manifestã
grijã faþã de nevoile lacaºului.

Iatã conþinutul acestei valoroase corespondenþe.

Scrisoarea pictorului Constantin Lecca

Preacuvioase Pãrinte,
Am grãbit a împlini dorinþa ce aveþi a vedea biserica

pe deplin împodobitã, ºi iatã cã trimisei cu toate Icoanele
Tâmplei pe domnul Iakºici, colaborator al meu; vã rog
dar primiþi-le, ºi cu ajutorul Sfinþiei Voastre, dupã ce le
va da lustrul cuvenit, va ºi aºeza dintrinsile câte se va
putea aºeza, iar cele ce vor fi cu neputinþã a le aºeza vor
rãmâne pânã la venirea domnului Babicu sculptorul,
ca sã le aºeze D-lui.

Veþi binevoi, prea cuvioase, a-mi trimite o dovadã c-
aþi primit toate Icoanele, cu un cuvânt c-am sãvârºit
toatã lucrarea mea, ca sã-mi pot lua de la On. Minister
(condus de Dimitrie Bolintineanu – n. n.) restul ce mai
am a primi, prin care veþi îndatora prea mult p-al Sfinþiei
Voastre prea supus,

Const. Lecca
1864, fevrar 11, Bucureºti.
N.B. Vã rog prea-mult a înlesni fãra zãbavã

întoarcerea Dlui. Iakºici, fiindcã-mi este prea trebuincios
la lucrarea d-aici.

Scrisoarea scriitorului-ministru
Dimitrie Bolintineanu

Cuvioase Pãrinte,
Spre rãspuns la raportul Cuvioºiei Voastre No. 14,

vã încunoºtinþez cã pentru via ceii Monastiri, de la
Greaca, s-a scris Prefectului respectiv a o avea în vedere
la efectuarea circulãrii ce i s-a trimis, spre a o arenda.

Primiþi, Cuvioase Parinte, asigurarea osebitei mele
consideraþii.

Ministru,
D. Bolintineanu.
Scrisoarea poartã data ºi locul: Bucuresci, Anul 1864,

Luna Mart, 23 – ºi antetul: Ministerul Cultelor ºi
Instrucþiunei Publice, Secþiunea Administ. Biroul 1, No.
8935.

...O singurã remarcã: în timp ce pe atunci se pare cã
funcþiona corect proverbul De la vlãdicã pânã la opincã
– dovadã cã Vlãdica se simþea onorat sã scrie Opincii –
astãzi, Vlãdica nu se prea mai osteneºte sã rãspundã
pãsurilor Opincii.
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Pânã la urmã toþi ne vom stinge,
unii lin, alþii cu durere, toþi vom fi daþi uitãrii...
De-o fi viaþa o povarã, sau dulce ºi romanticã
depinde de tine.
De crezi în fericire, atunci trãieºti fericit!

I.

Fericirea e omul care hoinãreºte prin lume,
neavând niciodatã teamã de raza fierbinte a soarelui, de vântul

ºi ploaia ce-i bat pe drum în faþã.
De e singur sau însoþit de prieteni, într-un apus arzãtor de soare,
împãrþind dorul de casã cu câteva pãhãrele de vin de orez.

Fericirea-i un bãiat cãlãrind bivolii în goanã,
lãsând totul în urma lui pe plaja de nisip.
Sã asculþi sunetele melodioase ale fluierelor de zmee,

    care planeazã pe cer,
împletite cu cântul unei mici ºi suave fetiþe.
Cine poate spune „întâi demonul, apoi copilul”?

Fericirea este momentul dupã naºtere, când bunica îngroapã
     sub dulcele arbust legãtura dintre mamã ºi prunc.

Sã creºti cu cântece din popor ºi legãnat de cele ale mamei
    ºi bunicii.

Tatãl meu, tânãr talent, medic tradiþional ºi adept confucianist,
plecat la luptã, nu-ºi vãzuse încã nou nãscutul copil.
El nu ºtia cã bãiatul sãu crescuse ºi putea deja sã caute mici

  bunãtãþi în plasa de cumpãrãturi a mamei.

A venit pacea! Ofiþerul se reîntoarce acasã sã-ºi vadã mama,
soþia îngrijoratã ºi micii lor copii.
Bãiatul care nu-ºi vãzuse tatãl niciodatã, însoþit de mama sa,

îl întâmpinã:
„Hei frate, ofiþerule!”
Tatãl îºi trage fiul cãtre sine, ochii-s umeziþi de lacrimi...

Fericirea este copilãria, sã fugi încolo ºi încoace
dorindu-þi un cartof dulce, un castronel plin cu orez, cassawa

ºi porumb ce
te-aºteaptã deja cald învelit de-o pãturã.
Vântul de Nord-Est. Iarna. Coconi aurii de viermi de mãtase.

Mãtase finã.
La bucãtãrie flacãra pâlpâind. Bunica cu nepotul.
Sunetele torsului...

II.

Am crescut plin de fericire,
cu sentimentul liniºtit de recunoºtinþã pentru strãmoºii mei ºi viaþã.
Fratele cel mare ºi-a lãsat viaþa pe câmpul de bãtaie;
alt frate a murit atât de tânãr
îndurerându-mi tatãl meu drag, îndemnându-l sã plece la luptã

lãsându-ºi familia în singurãtate.

Alþi copii, chiar eram mici, aveam datoria de a-mi ajuta mama ºi
   bunica la munca grea

de pe câmp, cultivând orez ºi cartofi dulci, în bãtaia arºiþei
  sau a ploii.

Am rãmas singur de tot, iubit copil mergând la ºcoalã cu cãrþi sub
braþe fãrã nici o grijã.

Apoi, acele zile trãind ºi învãþând departe de þara natalã,
au fost aºa un timp dulce, cu pãduri de brazi ºi zãpezi albe
din Munþii Carpaþi sau liniºtita Mare Neagrã.
Era timpul sã-mi încerc aripile tinereþii ºi sã zbor spre o nouã viaþã.
Dar cum puteam sã uit ce se petrecea în cerul îndepãrtat?
Þara mea, distrusã de bombele ºi muniþia duºmanului!
Acei piloþi de Thunderchief ºi Phantom cu feþele lor josnice,
concentraþi sã distrugã verdele patriei mele – dar culoarea aceasta

           încã mai existã!

O inima mea, de ce eºti aºa tulburatã?
ªase ani departe de þarã, ºase anotimpuri trecute!
Bunica mea cu spatele încovoiat de timp ºi împãrþind pãrul ei

         alb cu dragii mei pãrinþi...
Drumurile satului meu, largi odinioarã, le vãd acum strâmtate

             de gardurile de bambus.
Câmpurile de orez, fãrâmiþate de bombe.
Am fost martor la atacul frenetic ºi fãrã speranþã al

   bombardierelor B52.
Victoria finalã a fost adusã de crâncena Bãtãlie Aerianã peste

 mãreþul nostru Hanoi.

III.

Ziua Victoriei.
M-am reîntors la Hanoi pe podul Long Bien.
Emoþionat ºi fericit printre sunete de artificii, drapele ºi flori,
fiind aºa de încântat cã þara e acum reunitã:
dispãrutã e graniþa râului Ben Hai!

Am cutreierat în lung ºi-n lat þara mea, ca un vis de frumoasã!
De la Hue la Dong Nai, Can Tho
Da Lat, Vung Tau, Con Son, Phu Quoc
ajungând sã mã reculeg în mlaºtinile Ni Pei.
Aºa de frumoase ºi încântãtoare sunt þara ºi cerul meu!

Apoi a fost o fatã frumoasã care a venit sã împartã cu mine
toatã fericirea ºi necazul în cãlãtoria vieþii.
Trãind modest, copiii noºtri au crescut într-o camerã micã
dar sunetele râsului lor erau aºa de bogate.
Ochii le erau clari ca cerul ºi marea.
Toþi ne-am iubit unii pe alþii, toþi devotaþi þãrii noastre.

IV.

Uitându-mã înapoi, prin prisma timpului, vãd apãrând la tâmple
     pãrul alb

ºi 40 de ani cu dor cum au trecut.
Câþiva prieteni nu s-au mai întors de la luptã. Ei au rãmas de

     strajã în veºnicie, pe munþii cu ceaþã Truong Son.
Unii au devenit bunici, alþii persoane de mare importanþã.
Cât despre mine, nu am nimic decât sânge cald în inimã ºi

  energie fãrã de liniºte
care mã poartã sã caut mereu, mereu la nesfârºit.

Am cutreierat cu muncã ºi cu dor întreaga þarã.
Marea ºtia cã am iubit-o, niciodatã n-a fost asprã;
pãmântul ºtia cã l-am iubit, aºa cã mi-a dat totul,
iar eu, alãturi de poporul meu, am dat la rându-mi totul.

V.

Urmaºii noºtri, tinerii, continuând pe pãmânt
s-ar putea sã nu înþeleagã vântul, ploaia sau furtuna.
Le voi spune eu sã-ºi aminteascã culoarea mugurilor de

         piersici Son La
ºi verdele casuarinelor Con Dao.
Îi voi învãþa sã fie demni de viaþa lor, sã apere pãmântul strãmoºesc,
sã fie mândri cã sunt vietnamezi, copii ai Îngerilor ºi Dragonilor.

Uitaþi-vã la drapelul naþional fluturând sus pe Hanoi Flag Tower,
vechiul turn acoperit de muºchi sub cerul aºa de albastru.
Strãmoºii spuneau „tinerii n-au înþelepciune, iar bãtrânii nu au forþã”.
Eu îmi doresc ca tinerii sã fie înþelepþi, bãtrânii puternici,
patria mea sã fie mereu puternicã ºi eternã.
Sã fie în rând cu toate naþiunile.
Când îþi doreºti ceva cu ardoare, visul devine posibil!

VI.

- Ce vei face când vei creºte mare?
- Doresc sã fac un lucru plin de înþeles,
am rãspuns tatãlui meu.
La rândul lor, copiii mi-au rãspuns:
strãmoºii noºtri deja l-au fãcut.
Aºa de simplu este drumul vieþii!
Dacã trãieºti cu toata inima, lucrurile ce par simple devin

        aºa de romantice,
îþi dau elan ºi aripi sã zbori cu mândrie ºi vitejie prin viaþã.
Ce este Fericirea? De câte ori priveºti înapoi, sã o faci zâmbind!

FERICIREA
Aºa de simplu este drumul vieþii

Interviu realizat de ªtefan Crudu
La jumãtatea lunii august 2012, un grup de vietnamezi care

ºi-au fãcut studiile universitare la Institutul de Petrol, Gaze ºi
Geologie din Bucureºti au revenit în România dupã 40 de ani. În
programul vizitei s-a aflat ºi întâlnirea (14 august) cu foºtii colegi
ºi profesori. Revederea a fost foarte emoþionantã ºi s-a desfãºurat
la Universitatea din Ploieºti. Deºi au trecut atâþia ani ne-am
recunoscut imediat colegii de grupã sau facultãþi. Dupã câteva
minute ne simþeam iarãºi tineri studenþi. Aºa cum se întâmplã la
asemenea momente au avut loc schimburi de informaþii,
rememorãri fugitive (prea mulþi profesori ºi colegi care nu mai
sunt!). La un moment dat ni s-au înmânat niºte coli tipãrite fãrã
a ni se da multe explicaþii: conþineau un poem în limbile
vietnamezã, englezã ºi românã care ne-a emoþionat profund. Era
scris de colegul geolog

Am aflat ulterior de la ceilalþi oaspeþi cã este un poet cunoscut
în þara lui ºi cã a publicat patru volume de poezie. Modest, nu a
mai vorbit despre acest subiect. Curiozitatea sa nativã ºi
sensibilitatea de poet mi s-au dezvãluit când m-a întrebat ce
înseamnã Regina nopþii (era numele restaurantului unde am
dejunat). I-am rãspuns ducându-l lângã floarea pe care o
cunoaºtem. Mi-a spus cã parfumul delicat seamãnã cu cel de
jasmin. Atunci i-am cerut permisiunea de a-i publica poemul în
revista SUD iar ulterior i-am solicitat un interviu pentru a fi
cunoscut de cititori.

Vietnamul este situat de-a lungul þãrmului asiatic al
Pacificului, la extremitatea sud-esticã a peninsulei Indochina

întinzându-se pe o distanþã de peste 2000 de km de la nord la
sud, cu douã oraºe mari, Hanoi ºi Ho ªi Min (fost Saigon).

Conform tradiþiei, vietnamezii îºi trag originea dintr-o uniune
legendarã între un dragon ieºit din mare, LAC LONG QUAN ºi
o zânã,      AU CO care trãia în munþi.

Deºi o þarã relativ micã este poate cea
mai cunoscutã din sud-estul Asiei.
Colonie francezã de la mijlocul secolului
al XIX-lea pânã în 1954 când trupele
franceze au fost înfrânte dupã un rãzboi
de uzurã între 1946-1954. A rãmas celebrã
victoria împotriva francezilor de la Dien
Bien Phu. La Conferinþa de la Potsdam
din 1945, Aliaþii au împãrþit Vietnamul în
douã la paralela 17: Nord cu capitala la
Hanoi ºi Sud cu capitala la Saigon. Statele
Unite, interesate de Vietnamul de Sud, au
regizat începerea conflictului în golful
Tonkin. Americanii au debarcat în 1965
ºi au dus un rãzboi dur care s-a sfârºit în
1975. Vietnamul de Nord a reuºit sã
câºtige cu un preþ uriaº acest lung rãzboi:
peste 5 milioane de morþi (din care patru
milioane civili). Mult timp m-am întrebat
ce au cãutat americanii în Vietnam?

Lãsând la o parte interesele strategice, cele economice mi se par
cele mai importante, ºi în primul rând rezervele de petrol. Dovada:

POEMUL CARE UNEªTE INIMI

(continuare în pag. 14)

Traducere de Ruxandra, Mihaela ºi
Christian Erlt
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Bogdan Popa

Îmi desfac o cutie de bere, merg în faþa televizorului, schimb
posturile, plictisit, scârbit de tot ce vãd. Cãcaturi, asta vedem,
fiecare post fiind diferit aºa cum fiecare pozã hipnoticã este
diferitã, cu cercurile ei colorate ce dau impresia unei iluzii
miºcãtoare.

E sâmbãtã noaptea, de fapt dimineaþa, ºi este ora douã. Nu
am somn, problema asta a insomniei o am de câteva zile bune ºi
încã nu-mi dau seama care-i cauza. Am început sã beau, mai
mult, mult mai mult, dar nimic, încã nu dorm, ceva lipseºte. Mã
satur de mizeria aia ºi de toatã prefãcãtoria pe care o vãd la
televizor, îmi iau berea, þigãrile ºi ies pe stradã la o plimbare.

Ies din apartament, încui uºa, zgomotul broaºtei pare atât de
puternic: poate din cauza liniºtii din scarã. Scot cheia, iau o gurã
de bere ºi încep sã cobor scãrile. Scot o þigare din pachet, deschid
uºa blocului ºi ies. Stau un minut parcã admirând ceva, dupã acel
minut îmi scot bricheta ºi-mi aprind þigara: singura prostie ce-mi
dãdea o pauzã, ce mã lãsa sã gândesc.

Mã plictisesc ºi plec, de nebun, de-a lungul strãzii pe care
locuiesc, ajung la o alta, una pe care nu am mai umblat pânã
acum, una urâtã, jegoasã, neiluminatã aproape complet. Am luat
altã þigare din pachet, am scos bricheta – aceeaºi poveste
mizerabilã plinã de tutun ºi finalizatã în cenuºã ºi am pãºit apoi
fãrã fricã pe strada întunericului.

Imediat ce pasul a fost fãcut am auzit plânsetul unei femei,
sau mai bine zis vomitatul ei, cu multe ºi chinuite gemete de
durere. Fiind singurã am îndrãznit sã încep o discuþie, sã o întreb
dacã este bine, proastã întrebare totuºi, þinând cont de starea în
care se afla. Nici un rãspuns. Insist:

– Ce ai pãþit?
Se întoarce, îºi ridicã dosul palmei la gurã, se ºterge ºi apoi

mã întreabã nervoasã, dar în acelaºi timp speriatã.
– Ce vrei?
– Nimic, te-am auzit plângând, voiam sã vãd ce dracu se

întâmplã... O privesc, acaparat de decorul sinistru ºi rece, pânã
când a vorbit gura fãrã mine.

– Stau pe-aproape…
Ea, în momentul acela, a venit cu o replicã puþin ciudatã,

pãrea speriatã totuºi de ceva, cumva de înþeles.
– Pot sã-þi folosesc baia, sã mã curãþ puþin?
Am acceptat, i-am arãtat drumul printr-o întindere de mânã

ºi am plecat spre blocul meu. Ajungem acolo, deschid uºa din
scarã, o las pe ea sã intre ºi o studiez mai bine din cap pânã-n
picioare. Nu ºtiam ce sã cred, nici ce sã zic, era ceva sec în capul
meu, parcã nu arãta rãu, totuºi aveam o reþinere la gânduri erotice.
Cred cã m-aº simþi nenorocit, vinovat, oarecum. Cam la asta îmi
stãtea mie gândul când am ajuns la etajul trei, în faþa apartamentului
meu. Descui uºa, o deschid, mã descalþ, se descalþã, îi arãt unde
e baia ºi ea face paºii într-acolo parcã grijulii, stând ºi analizând
totul, fãrã sã spunã nimic. Aprinde lumina ºi intrã.

Deschid frigiderul, scot douã beri, una pentru mine, una
pentru ea. Merg în sufragerie, mã aºez pe canapea, îmi desfac
berea ºi încerc sã aprind televizorul – nu merge, insist, deloc.
Scot capacul telecomenzii, mut bateriile între ele ºi încerc iar:
nimic, în zadar.

Deodatã, brusc, aud un þipãt. Este ea, din baie. Mã ridic, pun
berea grãbit pe masã ºi mã duc la uºa bãii. Trag de clanþã dar
nimic, nu o pot deschide. Ori þine ea uºa, ori este încuiatã. Strig
încet, ca sã-i atrag atenþia, sã o calmez ºi o rog sã-mi deschidã,
numai cã tipa continuã sã þipe, disperatã ºi speriatã.

– Lasã-mã! Lasã-mã dracului în pace!!!
Chiar nu ºtiu ce sã fac acum. Mai bine tac. Insist în continuare

asupra clanþei, o aud cum plânge ºi cum se refugiazã în colþul
camerei, o aud cum dãrâmã fãrã sã vrea tot. Era clar speriatã, dar
de ce?

– Tu ai vrut sã vii aici! Am spus asta urlând. Liniºte. S-a
oprit din plâns, nu mai este agitatã.

– Te rog, liniºteºte-te. Ce s-a întâmplat de fapt?
Aceeaºi liniºte a venit ca rãspuns ºi de data asta. Nici un

sunet, nimic. Îi povestesc cum s-a întâmplat sã ajungã aici, poate
a uitat între timp. Nu scoate nici un sunet. O nenorocitã de liniºte
pune stãpânire pe întreg apartamentul. Mai trag odatã de clanþã,
aºtept un zgomot, ceva, orice, mãcar un semn de viaþã sã-mi
alunge frica.

În momentul ãla, uºa se descuie ºi nimic mai mult. Aºtept
douã secunde ºi deschid uºor uºa cu un scârþâit sinistru la mijloc.
Ridicã capul din pãmânt, uitându-se speriatã la mine, pupilele i
se mãresc vizibil ºi se dã uºor în spate, parcã de teamã. Ridicã
mâna ºi aratã cu degetul undeva în spatele meu. Mã întorc, mã
uit, nimic. Nimeni. Mã întorc cu faþa spre ea ºi o întreb nedumerit:

– Ce ?!
Iar ea cu o voce tremurândã îmi rãspunde:
– Acum sunteþi doi...
Rãmân uimit, gândindu-mã la aberaþii gen proiecþie de-a mea

din viitor, sau la o clonã ori frate geamãn: mã uit în spate, nimic.
Mã întorc ºocat cu privirea ºi o întreb:

– Eºti bine?
Între timp mã îndrept spre ea, dar se sperie ºi mai rãu de

intenþia mea, se dã mai în spate iar eu mã opresc ºi-i spun cã nu
o sã-i fac nimic rãu. O iau de mânã, uºor, cu grijã, o trag, cu
gândul de a o ridica, la fel de uºor. Reuºesc. În timp ce ies din
baie, un vânt nãpraznic, rece ºi puternic ne-a lovit pe amândoi ca
un val. Ea s-a speriat ºi a început din nou sã plângã, sã se zbatã.
Eu încerc din greu sã o trag lângã mine, sã o calmez. Reuºesc din
nou. În braþele mele îi spun în ºoaptã cã totul este bine. Îi simt
respiraþia, pulsul, bãtãile inimii ºi mã las cu ea în jos, pe parchet.
Mã uit în ochii ei – niciunul dintre noi nu scoate un sunet. Este
liniºtitã. Nu îi simt cãldura corporalã prea bine, nu îmi dau seama
dacã este caldã ori rece, parcã mã îmbrãþiºez cu o fantomã
prezicãtoare a viitorului, subliminalã, tãcutã.

Stãm acolo mult timp, nemiºcaþi, totul este bine ºi pare sã-i fi
dispãrut frica în totalitate. Este ciudat, nu mai simt nici eu nimic,
doar ascult, pentru prima datã îi savurez glasul timid spunând:

– Eraþi doi, jur. Eraþi la fel, tu... ºi tu. Celãlalt era plin de rãni,
ca ºi mine.

M-a ºocat, speriat. Am tãcut din gurã, ºi eu, ºi ea. Liniºtea
ne-a învelit în întunericul nopþii, împreunã, ca pe unul.

Deschid ochii, este dimineaþã, o liniºte totalã, covârºitoare,
în continuare. Mã uit împrejur. Lângã mine, o cutie de bere, iar
prin casã multe altele. Fir-ar, m-am îmbãtat asearã. Nu mai þin
minte nimic.

Mã ridic, mã aºez pe canapeaua din sufragerie, îmi desfac o
bere ºi apãs pe butonul de pornire al telecomenzii. Merge. Singurul
lucru pe care mi-l amintesc de seara trecutã este cã televizorul nu
funcþiona. Am nimerit exact în timpul buletinului de ºtiri, unde
aflu cã un accident rutier petrecut dimineaþa trecutã a avut loc la
intersecþia din apropiere. ªtirea a mai fost difuzatã ºi în ziua
anterioarã dar cum sã o vãd, dacã nu mi-a funcþionat televizorul.
Ciudat...

„Accidentul a fost soldat cu moartea pietonului ºi rãnirea
gravã a ºoferului.” În colþul ecranului apare poza persoanei
decedate în urma accidentului. Îmi pare aºa familiarã, ca un deja-
vu îmi amintesc chipul fetei de la televizor, dar în alte circumstanþe,
bizar de clar. În timp ce eu contemplu ºi sorb încet dintr-o bere
lãsatã pe masã de noaptea trecutã, clanþa bãii se miºcã, groaznic
de uºor, hipnotizant chiar. Uºa se deschide larg ºi scap berea,
cuprins de un fior teribil în tot corpul, fiecare atom cãutându-ºi o
cale de scãpare. Speriat, terifiat, vãd aceeaºi fatã ca ºi la televizor,
doar cã de astã datã rãnitã, ca un zombie ambulant, sângerând
într-un decor haotic, apocaliptic, roºu sângerând.

O recunosc. Mi-o amintesc perfect acum, dar dacã... femeia
de la televizor a murit... cine este cea din pragul uºii?

Stau puþin pe gânduri ºi aºtept. Un pas, atât face ºi eu o rup
la fugã înebunit, îngrozit, fãrã nici cea mai micã intenþie de a mã
uita înapoi. Cobor scãrile sãrind peste câte trei trepte odatã, mã
împiedic la ultima, mã împing în perete, alerg iar, apuc sã ies din
scarã. Atunci reuºesc sã mã uit timp de o secundã înapoi, scurt ºi
întorc capul. Mã lovesc de un bãrbat, cad, mã ridic, alerg în
continuare, ajung într-o intersecþie... – în acel moment îmi sare
în ochi imaginea intersecþiei în care a avut loc accidentul
prezentat la buletinul de ºtiri – în fuga mea nebunã, conºtientizez
totul. Acum înþeleg ce se petrecea de fapt, legând fiecare piesã a
acestui domino absurd, mortal, jegos.

Mã uit în stânga, sã mã asigur, aud un claxon puternic din
dreapta, întorc capul ºi cad... Fuga mea a fost opritã brusc. Mi-
am dat seama prea târziu… am ajuns într-un abis infinit de
nenorocit… totul se întunecã în jurul meu, se face negru ºi închid
ochii.

Acum îi deschid iar, dupã ce se pare cã m-a lovit o maºinã.
Aici e noapte, sunt în picioare pe o stradã neagrã ºi îmi vine sã
vomit... Vomit.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Urmãtoarea persoanã, o fatã, îºi ia o bere, iese afarã, aprinde

o þigarã ºi pleacã de-a lungul strãzii, unde mã vede pe mine, pe o
altã stradã, întunecatã…, vomitând.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ªi aºa mai departe...

Injecþia cu oxigenPersoane îmbrãcate în haine albe de parcã erau oameni de
zãpadã, cu feþele acoperite. Ai fi zis cã se fereau de vreun virus.
Era un laborator judecând dupã halate, iar dupã mãºti, pãrea unul
serios. Unul dintre acei doctori strica culoarea decorului complet
alb precum zãpada datoritã unei serviete de culoare neagrã. O
cãra în mâna dreaptã, grijuliu, pânã când, fãrã nici un sunet scos,
o dã mai departe unui domn scund ºi plinuþ, ce stãtea în pragul
uºii.

Jackson Burr era un bãrbat anorexic, plin de egocentrism ºi
paranoia, cu o dorinþã nebunã de a controla totul, din teama de a
nu deveni chiar el o victimã a pãpuºarilor. Pe de altã parte, Ray
Benton era ºchiopul, de vârsta a treia, puþin scund ºi plinuþ, ce
lucra ca îngrijitor într-o filialã a unei mici bãnci din sudul
Mexicului.

Jack, fiind broker, câºtiga destul de bine, iar în ziua respectivã
avea nevoie sã scoatã bani de la banca la care muncea ºi Ray,
pentru uz personal. Când a intrat în bancã, din cele ºase persoane
prezente, doar chipul uneia i-a atras cu adevãrat atenþia, simþind
un deja-vu, de parcã o cunoºtea de-o viaþã, chiar dacã o vãzuse
atunci pentru prima datã. Ray îi provocase acea senzaþie ciudatã
ºi preþ de câteva secunde l-a fãcut pe Jack sã se holbeze la el pe
când îºi fãcea treaba de banal îngrijitor. Jack avea acel sentiment
ciudat de parcã ºtia cã într-un univers sau altul s-au cunoscut, în
circumstanþe mai bune sau mai rele... dejà-vu.

La ora patru fix, banca este brusc închisã ºi sigilatã fãrã cale
de ieºire, cu cele ºapte persoane prizoniere, ºi li se comunicã
faptul cã toþi cei din interiorul ei se aflã în carantinã. Simptomele
unui virus mortal au fost semnalate de unul dintre angajaþi. În
acel moment lucrurile s-au schimbat radical, iar toþi cei din interior
au început a se panica, inclusiv Jack.

Speriat, mintea sa devine foarte bulversatã ºi începe a se
purta ciudat. Pleacã de lângã celelalte persoane captive în cãutarea
unui loc mai liniºtit, în acea bancã, unde sã poatã gândi asupra

problemei, asupra faptului cã poate muri în orice moment ºi cã
acelea ar fi ultimele sale trãiri. Gãseºte biroul îngrijitorului, folosit
ca ºi loc de depozitare ori relaxare, iar în acele clipe, în timp ce se
aºeza, realizeazã cã ar face orice ca sã trãiascã ultimele momente
cum se cuvine. Orice. Iar la vederea trusei de prim-ajutor din
biroul respectiv, îi vine o idee genialã ºi macabrã totodatã, legatã
de evadarea sa. Dacã toate celelalte persoane prinse în carantinã
ar muri ºi doar una singurã ar supravieþui ar însemna cã este
imunã virusului. Iar dacã el ar fi cel imun virusului, poliþia ºi
doctorii l-ar lãsa sã iasã într-un final. Doar cã în realitate nu
putea fi aºa. El ºtia cã o sã moarã pânã la urmã ºi el din cauza
virusului, dar claustrofobia generatã de spaþii închise alãturi de
termenul limitã de supravieþuire îl fãcuserã sã-ºi doreascã sã-ºi
omoare toþi colegii de carantinã, pentru ca, ulterior, sã se poatã
stinge ºi el, dar în libertate, trãind fericit ultimele momente.

ªtia cã acele crime nu trebuiau sã lase urme, ºi inspirat de
trusa de prim ajutor a realizat cã, dacã le-ar introduce aer pur în
sânge ºi ar ajunge la inimã, aceasta s-ar opri lãsând aparenþa unui
infarct.

Deschide trusa, scoate seringa ºi se uitã timp de câteva
secunde bune la aceasta; timp în care, fiind cu capul în jos, atent
la seringã, cu gândul la începerea dominoului mortal, observã o
servietã deschisã plasatã în colþul camerei. Rãmâne nemiºcat cu
ochii pe ea ºi iºi dã seama cã aceea este cauza carantinei în care el
este prins.

În acea clipã de liniºte apãsãtoare Jack tresare puternic când
în faþã-i apare unul dintre colegii sãi de carantinã, transpirat ºi

neputincios, ce striga dupã ajutor cu ultimele sale puteri. Strigãtul
lui rãguºit ºi bolnav nu a durat foarte mult fiindcã, dupã câteva
clipe, a cãzut ca un bolovan pe podeaua rece ºi durã a bãncii,
rãpus de virus.

Speriat pânã în mãduva oaselor rãmâne încremenit în acelaºi
loc privind cadavrul, pânã când realizeazã cã termenul limitã
pare a fi mult mai scurt. Faptul cã nu se mai auzea nici un zgomot
l-a speriat ºi mai tare în acelaºi timp stârnindu-i curiozitatea. A
fugit sã vadã ce se petrecea în holul din spatele bãncii unde erau
adunate restul persoanelor. Liniºtea era din ce în ce mai intensã ºi
mai înspãimântãtoare pe mãsurã ce avansa în drumul spre colegii
de carantinã.

Reacþia lui Jack s-a repetat, rãmânând încã o datã ºocat,
speriat. Erau patru persoane întinse, adunate parcã într-o grãmadã
de carne neînsufleþitã. Patru aici, unul la uºa camerei unde era
servieta deschisã: toate rãpuse de virus, din câte pãrea. Asta l-a
terifiat pe Jack pe lângã faptul cã el nu mai vãzuse niciodatã o
gramadã, la propriu, de cadavre, în altã parte decât la televizor.
Iar ultima piesã de rezistenþã a minþii sale a fost doborâtã când s-
a îngrozit literalmente la gândul cã el este urmãtorul în acest mic
domino mortal.

Jack a fost cuprins instantaneu de instinctele umane ºi
nemaigândind normal, nici nu a observat lipsa unui viitor coleg

Bogdan Popa
Jack în carantinã. Ray privind

(continuare în pag. 14)
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Biserica din UEªTI - VLAªCA

Paul Smãrãndescu (primul din dreapta), la începutul lui
iunie 1944 pe treptele conacului de la Uieºti. Copilul este nepotul
sãu, în vârstã de 2 ani, viitorul arhitect Alexandru Ghiulamia.

Surprinzãtor mai ales datoritã ignoranþei, spaþiul
limitrof Bolintinului este înþesat de locuri ºi clãdiri de
patrimoniu, relevante ºi importante pentru cultura ºi istoria
noastrã. Vom încerca sã punem în faptã angajamentul luat
încã de la primul numãr al revistei Sud ºi sã vi le prezentãm,
pe cât posibil, fãrã omisiuni. Colaborarea cititorilor noºtri
este, nu numai în acest caz, binevenitã ºi necesarã.

Cumva, în afara drumurilor mari, mai la o parte, ferit,
se aflã un mic sat de câmpie ce þine administrativ de comuna
Bucºani: Uieºtii (sau Ueºtii). Sat vechi, atestat încã de la
1451, a avut cam de pe atunci, asemãnãtor multor altor
localitãþi dimprejur, douã feluri de proprietate în cuprinsul
sãu: moºteneascã ºi boiereascã. Aceasta va fi una dintre
cauzele pentru care, din veacul al XIX-lea vom gãsi în
acest spaþiu douã sate: Uieºti Moºteni ºi Uieºti Goleasca.
Cel de al doilea este astãzi numit Goleasca, tot din comuna
Bucºani, ºi scapã, deocamdatã, interesului nostru.

Dintr-o preþioasã publicaþie care reuneºte informaþii
despre toate parohiile regatului României (Anuar 1909,
p. 140) aflãm cã parohia Uieºti Goleasca avea ca „bisericã
filialã Adormirea Maicii Domnului din cãtunul Ueºti
Moºteni, comuna Ueºti Moºteni, de zid, clãditã pe la 1847-
1848, reparatã parþial în 1904". Biserica aceasta va avea
rarul noroc de a fi apreciatã ºi restauratã de unul dintre cei
mai importanþi arhitecþi interbelici – Paul Smãrãndescu
(1881-1945), autor al multor clãdiri emblematice din
capitalã ºi din þarã: vile la Sinaia, Liceul Regina Maria din
Bucureºti, tribunele hipodromului Floreasca, palatul
Societãþii Astra Românã din Bucureºti, etc. El se va cãsãtori
cu Elisabeta Rãdulescu care va moºteni de la tatãl ei, C.P.
Rãdulescu, conacul ºi o parte din moºia de la Uieºti.
Conacul va fi refãcut ºi transformat de cãtre cei doi într-o
preþioasã bijuterie arhitectonicã între 1936-1937.
Concomitent, vor lua pe cheltuiala ºi rãspunderea lor
refacerea bisericii satului, acþiune relatatã, comentatã ºi
justificatã chiar de arhitectul Paul Smãrãndescu în rândurile
de mai jos (Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice
pe 1942, publicat de Victor Brãtulescu, Bucureºti, 1943,
p. 95-98). Pisania aºezatã atunci evocã ºi ea acest fapt,
completând informaþiile (mai 2011):

Acest sfânt locaº din satul Ueºti-Vlaºca, cãruia nu i
se cunoaºte nici anul zidirei, nici numele primului ctitor,
a fost reparat în 1937, adãugându-i-se pridvorul de la
intrare ºi sfinþindu-se din nou la 27 februarie 1938.
Lucrãrile s-au executat dupã planurile arhitectului Paul
Smãrãndescu, cu cheltueala lui ºi a soþiei sale Elisabeta –
nãscutã C.P. Rãdulescu.

Prezentarea aceasta ar trebui sã fie completã ºi
suficientã, totuºi, pentru luare aminte, fãrã prejudecãþi, vom
reda câteva fragmente dintr-un istoric afiºat la intrarea în
bisericã (mai 2011):

„Parohia Uieºti [...] a devenit de sine stãtãtoare în
anul 1940, pânã atunci fiind o filialã a Parohiei Goleasca.
Din acest motiv nu existã nici o arhivã veche, nici un
istoric sau o cronologie a preoþilor care au slujit aici. Nu
se cunoaºte nici o aproximaþie a formãrii acestui sat ºi
nici a bisericii parohiale. Bãtrânii spun cã ambele ar
data de pe timpul lui Mihai Viteazul. Primele date certe se
cunosc din inscripþia care se aflã pe peretele de la intrarea
în bisericã. [... pisania, n.r.]

Ca arhitecturã biserica este de tip bisericã din
Maramureº, joasã, cu ºarpante foarte ascuþite. Are forma
de corabie, din zid de cãrãmidã ºi acoperitã cu ºiþã.

În anul 1969-1970 a fost reparatã ºi pictatã din nou,
sub pãstorirea P.C.Pr. Dumitraºcu Ion, care a reuºit ºi
construirea casei parohiale. În 1993 se reface acoperiºul
bisericii ºi se înlocuieºte ºiþa de meºteri vrânceni sub
supravegherea P.C.Pr. Bitere Vasilicã, parohul de atunci.
Tot atunci clopotul este mutat din turla bisericii într-o
clopotniþã. În anii 1998-1999 se reface pictura sub
supravegherea P.C.Pr. Pisculungeanu Florian. În prezent
preot paroh este Constantin Laurenþiu-Mihail.”

Arhitect Paul SMÃRÃNDESCU

RESTAURAREA BISERICII DIN
UEªTI – VLAªCA

Biserica filialã din Ueºti-Moºteni, Vlaºca, are hramul
Adormirei Maicei Domnului ºi al Sf. Gheorghe.

Este o clãdire de zid, cu bolta de ºipci, acoperitã cu ºindrilã.
Are o turlã care serveºte de clopotniþã.

Într-un volum care cuprinde toate parohiile din România
(Anuar 1909, n.r.), am gãsit afirmaþia cã este ziditã la 1847-
1848. Pe o evanghelie veche aparþinând bisericii, carte imprimatã
frumos cu litere cirilice, am gãsit scris de mânã, tot cu litere

cirilice, rugãciuni ºi data de 1839, ceea ce dovedeºte cã biserica
a fost ziditã înainte de 1839. Nu am gãsit pisanie, nici alte
documente.

Se pare cã biserica a fost reparatã în parte la 1904.
Biserica din Ueºti este filiala Bisericii parohiale din Ueºti-

Goleasca, bisericã de zid, cu hramul Adormirea Maicii

Domnului, clãditã la 1816-1817. Numele satului Goleasca din
Vlaºca este luat dupã numele unui fost proprietar, care fãcea
parte din familia Golescu.

Preotul Ioan Nicola este parohul bisericii parohiale din
Goleasca ºi al filialei din Ueºti. Aci, la Ueºti, mai slujia din când
în când ºi preotul Anastasie Enescu din Clejani, pensionar, bãtrân
de 79 de ani (în 1939), care în tinereþe a fost hirotonit preot la

aceastã bisericã din Ueºti. El îºi reaminteºte de un preot bãtrân
care a servit la biserica din Ueºti ºi care se numea „popa Cãlin”.

Nu am gãsit nici un document, nici vreo altã indicaþie asupra
acestei biserici.

În 1934, soþia mea devenind proprietara unei pãrþi din moºia
Ueºti, moºtenitã de la tatãl sãu, împreunã am decis sã restaurãm
aceastã micã bisericuþã de sat, care se afla complet ruinatã ºi în
care nu se mai slujea.

Tencuielile exterioare erau în parte cãzute; învelitoarea de
ºindrilã era acoperitã în unele locuri cu tablã gãuritã; turla era
strâmbã ºi învelitã cu tablã, la intrare un fel de marchizã aºezatã
pe doi drugi de fier, fãcea un efect dezastruos; clopotul era atârnat
într-o clopotniþã simplã aºezatã în faþa bisericii, clopotniþã pe
care am dãrâmat-o.

În interior arcadele, cari separau pronaosul de naos, fuseserã
dãrâmate spre a se mãri biserica, dar fundaþiile lor existau.
Iconostasul era de zid ºi a fost conservat fãrã nici o modificare.

Exista o veche picturã, din care a mai rãmas Maica Domnului
cu Iisus Hristos în altar ºi trei din cei patru evangheliºti. Aceastã
picturã a fost conservatã.

Dupã ce am cerut autorizaþia cuvenitã de la Comisiunea
Monumentelor Istorice, am fãcut un releveu
exact al bisericii aºa cum se gãsea, ºi mai
multe fotografii cari însoþesc acest articol.

În vara 1937 am executat restaurarea dupã
planurile mele. Lucrãrile principale cari s-au
executat sunt arãtate mai jos. Principiul care
m-a cãlãuzit a fost de a conserva pe cât posibil
biserica aºa cum era în forma ei primitivã.

În exterior s-au reparat tencuielile. În locul
marchizei de la intrare am executat un pridvor
cu arcade trilobate ºi pardosit cu cãrãmidã. În
jurul bisericii am fãcut un trotuar de beton,
tencuit cu ciment. Am refãcut complet ºarpanta
ºi învelitoarea de ºindrilã, turla de lemn
îmbrãcatã cu ºindrilã; am aºezat patru cruci
de fier, dupã desenul meu. În interior am
conservat iconostasul de zid aºa cum era ºi
pictura veche, câtã era. Am refãcut, pe fondaþia
veche, separaþia dintre naos ºi pronaos
compusã din trei arcade trilobate dintre care
cea din mijloc, de trecere, iar cele douã goluri
laterale cu parapet de zid. Clopotul a fost
aºezat în turlã, clopotniþa fiind dãrâmatã.

Din cliºeele care însoþesc acest articol ºi
anume: releveul bisericii aºa cum era în 1936,
fotografii ale bisericii în 1936, planurile ºi
detaliile date de mine pentru execuþie,
fotografii ale bisericii în 1938, dupã restaurare,
se poate vedea cu preciziune cum a fost ºi
cum este astãzi biserica din Ueºti.

Conacul Smãrãndescu din Ueºti-Vlaºca
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Istoria de peste 300 de ani a ansamblului de la Cotroceni este
parte integrantã a istoriei naþionale ºi de aceea punerea în circulaþie
a izvoarelor ºi documentelor care ilustreazã evoluþia acestuia,
prezintã o deosebitã importanþã pentru contemporaneitate.

Înainte de a deveni reºedinþã domneascã la sfârºitul secolului
al XVII-lea, Cotrocenii reprezentau o zonã împãduritã din
apropierea Bucureºtiului, renumiþii Codrii ai Vlãsiei, terenuri
agricole ºi un sat de þãrani liberi. Un hrisov domnesc din data de
27 noiembrie 1614 a atestat pentru întâia oarã documentar satul,
termenul de Cotroceni derivând fie de la numele unui vechi
proprietar al zonei, fie dintr-un termen arhaic - a cotroci / a se
ascunde - datoritã zonei împãdurite care favoriza acest lucru.

La 10 iunie 1660, moºia Cotrocenilor aflatã la „jumãtate de
ceas” de Bucureºti a devenit proprietate a lui ªerban Cantacuzino,
ca rãsplatã pentru serviciile aduse domnitorului Gheorghe Ghica
(1659-1660). În perioada urmãtoare, prin achiziþii succesive,
ªerban Cantacuzino a cumpãrat ºi zona „din deal”, pe care a
construit mãnãstirea, ºi terenul „din vale”, care a devenit, peste
aproape 200 de ani, parcul ºi grãdina palatului regal.

În pãdurea Cotrocenilor a existat ºi un schit închinat Sfinþilor
Serghie ºi Vach, loc în care ªerban Cantacuzino ºi-a gãsit adãpost,
atunci când era urmãrit de oamenii domnitorului Gheorghe Duca
(1674-1678), pentru cã dorea sã obþinã domnia. Ascunzându-se
timp de trei zile ºi scãpând de urgia urmãritorilor, el i-a promis
lui Dumnezeu sã ridice în locul acela o mãnãstire, ceea ce a ºi
fãcut, þinându-ºi fãgãduiala chiar din primul an al domniei sale.

ªerban Cantacuzino a ajuns domnitor al Þãrii Româneºti în
noiembrie 1678, renumele ºi strãlucirea Cotrocenilor începând
odatã cu domnia sa. Familia Cantacuzinilor s-a stabilit - venind
de la Constantinopol - în Þãrile Române în primele decenii ale
secolului al XVII-lea, întemeind prin Constantin Cantacuzino,
ramura familiei din Þara Româneascã, iar prin Gheorghe
Cantacuzino, pe cea din Moldova.

Timp de zece ani, pânã în 1688, domnitorul ªerban Cantacuzino
s-a impus în politica internã ºi externã a þãrii, aducând stabilitate
ºi un suflu nou în evoluþia civilizaþiei româneºti,  prin legãturile
sale de familie, puternica personalitate ºi asimilarea elementelor
culturii europene. Acum spiritualitatea româneascã tindea sã
sintetizeze noi forme de expresie, care îmbina ideile Renaºterii ºi
ale umanismului cu tradiþia bizantinã, pregãtind cultural strãlucirea
epocii brâncoveneºti.

Domnitorul ªerban Cantacuzino a menþinut relaþii diplomatice
cu mari personalitãþi ale epocii sale: împãratul german Leopold I,
þarul Petru I al Rusiei, Ioan Sobieski, regele Poloniei, Papalitatea.
A urmãrit în calitatea sa de principe creºtin înlãturarea dependenþei
faþã de Imperiul Otoman, însã nu ºi-a putut îndeplini acest
obiectiv, din cauza complexitãþii vieþii politice de la sfârºitul
secolului al XVII-lea ºi a morþii premature.

O acþiune memorabilã a domnitorului a fost participarea sa cu
un corp de oaste la asediul Vienei în 1683, contribuind, deºi
teoretic era aliatul sultanului, la salvarea capitalei habsburgice.

Ca mai toþi voievozii români ºi ªerban Cantacuzino a avut
vocaþie de constructor, ctitorind mai multe edificii în Bucureºti:
biserica Doamnei, hanul ªerban-vodã, casele domneºti din
centrul oraºului, podul ªerban-vodã.

Dar ctitoria sa de cãpetenie a fost mãnãstirea de la Cotroceni,
cuprinzând biserica, case domneºti, egumeneºti, chiliile
cãlugãrilor ºi alte anexe, înconjurate de o incintã ale cãrei ziduri
masive confereau ansamblului aspectul unei veritabile cetãþi.

Arhitectul construcþiilor de la Cotroceni a fost Mihai
Cantacuzino, fratele domnitorului. Cronica lui Stoica Ludescu
arãta cã ªerban-vodã Cantacuzino a început sã construiascã la
26 mai 1679 „sfântã mãnãstire pre pãmântul nostru de la satul
Cotrãcenii, ce iese den sus de oraºul Bucureºti, ...la care mãnãstire
noi singuri am înfipt sapa în pãmânt ºi cu mâna noastrã jos în
temelie cãrãmizi am pus...” (Muzeul Naþional Cotroceni, Ghid
istoric, p.22)

Hrisovul de ctitorie a fost dat de domnitor în 1682, ºi el
menþioneazã, ca ºi pisania bisericii, hramul pe care îl avea biserica
- Adormirea Maicii Domnului - dar ºi un hram mai mic, cel al
Sfinþilor Serghie ºi Vach, ceea ce poate constitui o dovadã ce
confirmã existenþa schitului pe locul unde avea sã fie clãditã apoi
biserica.

ªerban Cantacuzino a dat mai multe hrisoave de danie cãtre
mãnãstire, pentru ca la data de 10 iulie 1860, domnitorul sã
dãruiascã mãnãstirii propria sa moºie Cotroceni.

Lucrãrile de construcþie au durat pânã spre anul 1682,
domnitorul îngrijindu-se de tot ceea ce þinea de înzestarea ctitoriei
sale. În 1679-1680 a dãruit mãnãstirii Cotroceni un Epitaf, în
1680 o anaforniþã având în centru stema familiei Cantacuzino,
iar, în 1681, o ferecãturã de argint aurit pentru Evanghelie, opera
unui meºter braºovean ºi o cruce de altar.  În 1685 i-a dãruit o
cãdelniþã cu motive vegetale ºi stemã, lucratã de Johannes
Henning la Braºov ºi un Chivot de argint aurit ºi email policrom,
având 3,8 kg, aflat la Muzeul Naþional de Artã al României, iar în
1686, un arzãtor de tãmâie, reprezentându-i în basorelief, sub
scena Adormirii Maicii Domnului pe ctitorii îngenunchiaþi,
voievodul ªerban Cantacuzino ºi doamna sa Maria, împreunã
cu patru dintre copiii lor. (Niculae Vlãdescu, Petre Badea, Palatul
Cotroceni, ediþie îngrijitã ºi prefaþã de Doina Uricariu,
Universalia, 2009, p. 41)

Mãnãstirea Cotroceni a stârnit multã admiraþie în epocã,
mãrturie stând însemnãrile lãsate de cãrturarii vremii ºi de cãlãtorii
strãini prin Þara Româneascã. În timpul domniei lui Constantin
Brâncoveanu (1688-1714), epigrafistul englez Edmund Chisthull
vizitând mãnãstirea scria cã „este socotitã cea mai frumoasã din

Dr. ªtefania Dinu Ciubotarutoate cele clãdite în acest þinut de domnii de acum ori
dinainte...podoabele zugrãvite ºi aurite sau broderiile sunt peste
mãsurã de bogate ºi picturile atât de abundent rãspândite încât
acoperã în întregime biserica înãuntru. Are forma unui dreptunghi
alungit, zidit din blocuri de piatrã cioplitã, despãrþit în chilii
pentru vreo patruzeci de cãlugãri, cu locuinþã pentru stareþ, o
salã de masã comunã, cuhnie ºi alte încãperi pentru gãzduirea
strãinilor”.(Niculae Vlãdescu, Petre Badea, op. cit., p. 42)

Descrieri ale mãnãstirii Cotroceni în secolul al XVIII-lea au
apãrut ºi în memoriile lui Anton Maria del Chiaro, Domenico
Sestini, Franz Joseph Sulzer, oaspeþi ai mãnãstirii sau cãlãtori
ocazionali.

Biserica mãnãstirii Cotroceni a reprezentat la rândul ei un
monument de referinþã pentru arhitectura ºi arta româneascã din
secolele XVII-XVIII, având o lungime de cca. 31,5 m ºi o
înãlþime de 13,5 m, un pridvor cu 10 coloane din piatrã, unite

prin arce semicirculare. Biserica era înconjuratã la exterior de un
brâu median de piatrã, tradiþional în arhitectura religioasã din
Þara Româneascã, în timp ce interiorul bisericii era dominat de
cele 12 coloane de piatrã sculptatã ale pronaosului, înalte de cca.
6 m, numãrul lor amintindu-i pe cei 12 apostoli. Pictorul bisericii
mãnãstirii Cotroceni a fost cunoscutul zugrav Pârvu Mutu. Ctitorii
cantacuzini erau prezenþi în tabloul votiv de pe peretele vestic al
naosului: în partea dreaptã ªerban-vodã Cantacuzino ºi soþia sa
doamna Maria, purtând chivotul bisericii, iar între ei, cinci dintre
copiii familiei domnitoare.

Pentru mãnãstirea de la Cotroceni o importantã sursã de
venituri au constituit-o cele peste 20 de metocuri (biserici,
mãnãstiri ºi schituri închinate mãnãstirii), pe care le-a administrat
direct ºi în totalitate. Un inventar din anul 1716 dovedeºte cã
mãnãstirea Cotroceni era una dintre cele mai bogate din þarã,
având peste 20 de mari moºii (în Ilfov, Dâmboviþa, Muscel,
Teleorman, Ialomiþa), 10 sate de þigani, 18 prãvãlii în Bucureºti,
administrând în acelaºi timp ºi Hanul ªerban-Vodã.(Muzeul
Naþional Cotroceni, Ghid istoric, p. 24-25)

Platoul Cotrocenilor, care era proprietatea mãnãstirii, a fost
folosit adeseori pentru cantonamentul trupelor autohtone sau
strãine, în timp ce mãnãstirea avea pe lângã destinaþia religioasã
ºi un potenþial de apãrare ºi cantonament. În cadrul mãnãstirii se
putea pregãti hrana ºi se depozitau provizii pentru trupe, în timp
ce comandanþii puteau locui în casele domneºti sau egumeneºti.
Existã mãrturii despre trupele austriece conduse de generalul
Ghilany, aflate în cantonament, în 1737, trupele turceºti conduse
de Suleyman Paºa – 1739, trupele turceºti ºi ruseºti cantonate în
1800-1802, ori trupele ruseºti conduse în 1806 de generalul
Milarodovici. (Niculae Vlãdescu, Petre Badea, op. cit., p. 44)

De asemenea, arhitectura mãnãstirii i-a dat posibilitatea sã
facã faþã unor evenimente deosebite: epidemiile de ciumã ºi
holerã din Bucureºti, Cotrocenii fiind un loc de refugiu.
Intemperiile vremii au produs de-a lungul timpului pagube
mãnãstirii ºi bisericii, cum a fost de exemplu cutremurul din
1738, care a dãrâmat chiliile de pe aripa sudicã, avariind ºi
clopotniþa ºi majoritatea caselor mãnãstireºti.

Un alt domnitor al Þãrii Româneºti care a efectuat lucrãri de
reparaþii la casele domneºti ºi ale mãnãstirii ºi a fãcut importante
donaþii a fost Alexandru-vodã Ipsilanti (1774-1782; 1796-1797).
În 1780, din porunca lui vodã Ipsilanti s-a ridicat un foiºor,
dupã moda vremii, numit ulterior „foiºorul lui Ipsilanti”, dãrâmat
în anul 1893, odatã cu ridicarea reºedinþei princiare.

Începând din 1783, mãnãstirea Cotroceni a cunoscut o perioadã
mai puþin fastã, deoarece se afla în conflicte juridice cu diverºi
proprietari de bunuri imobiliare ºi moºii ºi era dependentã de
mãnãstirile de la Muntele Athos. Administraþia mãnãstirii a fost
sesizatã sã-ºi achite contribuþiile bãneºti pentru ºcoli ºi spitale,
ca ºi plata la timp a „milelor” (pensii), destinate descendenþilor
cantacuzini, din veniturile proprii, dar mai ales sã facã reparaþii
urgente clãdirilor ºi bisericii. Starea acestora era
necorespunzãtoare, fapt subliniat într-un act semnat de
Constantin-vodã Hangerli (1797-1799). (Muzeul Naþional
Cotroceni, Ghid istoric, p.30)

În octombrie 1787 un incendiu a provocat distrugeri importante

construcþiilor de la Cotroceni, dar prin grija Divanului þãrii,
refacerea nu a durat mulþi ani, în 1793, domnitorul Alexandru
Moruzi (1795-1796; 1799-1801) primind la Cotroceni pe
ambasadorul rus Al. Kutuzov, aflat în drum spre Constantinopol.

La 14 octombrie 1802, mãnãstirea Cotroceni a fost afectatã de
un puternic cutremur care a distrus o parte a caselor domneºti, a
chiliilor egumeneºti, clopotniþa, foiºorul lui Ipsilanti, zidurile
exterioare de pe trei laturi, afectând în mod deosebit biserica.
Lucrãrile de refacere au durat mai mulþi ani (1803 – 1810), biserica
cãpãtând la 1806 aspectul pe care îl va pãstra pânã la dãrâmarea
completã în 1984. Biserica a rãmas doar cu douã turle mari,
respectând planul ºi dispoziþia interioarã medievalã.

La 2 februarie 1815, domnitorul Ioan Caragea a numit din
proprie iniþiativã noul egumen al mãnãstirii Cotroceni, care pânã
atunci fusese numit de prelaþii de la Muntele Athos, în persoana
arhimandritului Dionisie Plumbuiþeanu, care urma sã iniþieze
mãsuri în vederea stopãrii imixtiunilor preoþilor greci în viaþa
mãnãstirilor valahe.

Între anii 1800-1810 au fost redactate câteva condici ale
mãnãstirii, una dintre cele mai importante fiind „Condica Sfintei
dumnezeieºti mãnãstiri Cotroceni”, scrisã de Dionisie Eclesiarhul.

Debutul epocii moderne la Cotroceni a fost marcat de revoluþia
de la 1821, condusã de Tudor Vladimirescu, care dupã sosirea în
Bucureºti ºi-a aºezat tabãra  în jurul mãnãstirii Cotroceni. În
1821 mãnãstirea a fost din nou incendiatã, fiind descrisã  ca
aflându-se „într-o ticãloasã stare”, degradare care a continuat ºi
în anii urmãtori.

Dupã izbucnirea revoluþiei de la 1848, oastea otomanã a lui
Fuad-Efendi trimisã sã reprime revoluþia, a ocupat mãnãstirea
Cotroceni. Fuad-Efendi a primit la Cotroceni o delegaþie de 200
de persoane, printre care revoluþionarii: Nicolae Bãlcescu,
Dimitrie Bolintineanu, fraþii Goleºti, care au încercat sã-l convingã
de legitimitatea noii ocârmuiri, ceea ce nu s-a întâmplat, ei fiind
arestaþi ºi reþinuþi în pivniþele mãnãstirii. Pe perioada reprimãrii
revoluþiei de la 1848, biserica mãnãstirii Cotroceni a servit ca
pulberãrie trupelor otomane.

Un alt domnitor care a avut o domnie beneficã pentru Cotroceni
a fost Barbu ªtirbei (1849-1853), care ºi-a fãcut din casele
domneºti reºedinþa sa de varã, iar pentru a înlesni legãtura cu
oraºul Bucureºti, a tãiat un nou drum care a secþionat marele parc
al mãnãstirii, despãrþind astfel zona domneascã, de cea a viitoarei
Grãdini Botanice, ale cãrei începuturi dateazã din 1860.

Un moment de referinþã în istoria Cotrocenilor în secolul al
XIX-lea a fost domnia lui Alexandru Ioan Cuza, care a refãcut
casele domneºti, cu ajutorul arhitectului Scarlat Beneº, în perioada
aprilie-august 1862. Dupã refacere le-a mobilat cu piese elegante
de mobilier în stil Napoleon al III-lea ºi obiecte de artã decorativã,
luându-ºi de asemenea reºedinþa de varã la Cotroceni.

Reparaþiile ºi dotarea vechilor case domneºti cantacuzine au
fost executate sub supravegherea Ministerului de Externe, cãruia
i s-a deschis la 26 martie 1862, o linie de credit de 4000 de
galbeni, completatã cu un credit suplimentar de 600 galbeni.
(Muzeul Naþional Cotroceni, Ghid istoric, p. 33)

Potrivit documentelor, la etajul caselor domneºti s-au amenajat
apartamentele domnitorului Alexandru Ioan Cuza, iar parterul,
compus din patru camere mari ºi câteva de dimensiuni mai mici
a fost rezervat soþiei sale, doamna Elena Cuza.

Reºedinþa domneascã de la Cotroceni a devenit locul de unde
domnitorul marilor reforme a luat decizii importante pentru
consolidarea unirii celor douã principate, cum a fost ºi
secularizarea averilor mãnãstireºti, mãsurã care a afectat averea
mãnãstirii Cotroceni.

Aºadar, ansamblul de la Cotroceni fondat de voievodul ªerban
Cantacuzino a fost în atenþia tuturor domnitorilor care i-au urmat
într-o mãsurã mai micã sau mai mare ºi a reprezentat un loc
implicat continuu în viaþa politicã, economicã, socialã, culturalã
ºi religioasã a þãrii.

Citându-l pe marele istoric Nicolae Iorga, Cotrocenii erau „o
nestimatã ascunsã odinioarã în inima codrului aceluia de înalþi
arbori subþiri de baltã, între cari ºi-a gãsit adãpostul fugarul logofãt
ªerban Cantacuzino, care era sã fie peste puþin ªerban-vodã cel
nou al Þãrii Româneºti... Frumoasa clãdire de mulþãmitã pe care
ªerban o durase într-o poianã, rãmânea supt straja codrului care
ocrotise aºa de bine ºi pe ctitor în ceasurile de mare primejdie.
Drumeþul ce va fi trecut pe poteci... nici nu se va gândi uneori cã-i stã
aºa de aproape adãpostul cel bun al cãlugãrilor, în chiliile lor
primitoare. Numai când, la cele patru slujbe din fiecare zi, undele
de sunete porneau din turnul cu clopote de la poartã, se simþea în
deal ºi în vale cã rugãciunea orânduitã, munca gospodãreascã în
numele lui Dumnezeu s-a sãlãºluit în adâncul codrului. Apoi
sunetele se rãreau, slãbeau din putere, ºi, la ultima loviturã de
clopot rãzleaþã, pãdurea se învãluia din nou în vechea ei tainã.
Bucureºtii se aflau încã departe supt dealurile celelalte, al Spirii,
al Mitropoliei, al lui Radu-vodã ºi Mihai-vodã; el nu trecuse încã
Dâmboviþa, aºa încât nu era pentru Cotroceni decât un oraº vecin.
Vremurile nouã revãrsarã marele oraº în creºtere ºi peste graniþa
de pace a mãnãstirii... Cotrocenii furã ºi supt Cuza ºi supt
principele Carol o reºedinþã înainte de toate... Apoi dupã un lung
ºir de ani, noul palat al principilor moºtenitori se ridicã iute în
preajma mãnãstirii, care mucezea cam uitatã pânã la reperaþiile de
dãunãzi, care i-au dat mãcar înfãþiºarea cuviincioasã, dacã nu
strãlucirea, viaþa, mândria din veacurile încheiate”. (Nicolae Iorga,
România cum era pânã la 1918, I, România Munteanã,
Bucureºti, 1937)
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prof. Cristina Niþã

În perioada 29 iunie – 11 iulie 2012, ªcoala cu clasele I-VIII
Bolintin Vale a fost gazda unui eveniment de excepþie: proiectul
Jeunes en Roumanie. Acest proiect a fost iniþiat de cãtre Asociaþia
Solidarité Horia-Quévy din Belgia, în colaborare cu Uniunea
Naþionalã a Consiliilor Judeþene din România ºi are ca obiectiv
înfrãþirea satelor belgiene cu cele româneºti, în scopul schimbului
de experienþe menite sã apropie tinerii aparþinând celor douã
culturi. Proiectul presupune realizarea de tabere de varã în satele/
comunele/oraºele mici din România pentru miºcãrile de tineri
voluntari din Valonia ºi Bruxelles, în vederea desfãºurãrii de
activitãþi de voluntariat în folosul comunitãþilor locale ce îi

gãzduiesc. În judeþul Giurgiu, acest proiect a fost posibil datoritã
implicãrii Consiliului Judeþean Giurgiu ºi Centrului de Afaceri
Transfrontalier „Danubius”. Pe plan local, Primãria Bolintin Vale
ºi conducerea ºcolii s-au implicat cu multã responsabilitate în
derularea acestui proiect.

Proiectul internaþional
Jeunes en Roumanie

la ªcoala Bolintin ValeÎncepând cu 1 septembrie ºi pânã pe 1 noiembrie este în
desfãºurare programul Iniþiativã localã. Dezvoltare regionalã,
selectat în cadrul Programului Operaþional Regional ºi co-
finanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru
Dezvolarea Regionalã. Cu aceastã ocazie au avut loc mai multe
târguri de produse tradiþionale ºi realizate manual (heand made).
Primele locaþii alese de organizatori au fost: Brãdetu ºi Cetãþeni

din judeþul Argeº, Boldescãieni, Comarnic, Urlaþi ºi Buºteni.
Proiectul a vizat stimularea turismului rural ºi popularizarea
principalelor obiective turistice regionale. publicul a venit în numãr
mare, organizatorii prezentând obiecte meºteºugite de mâinile
artiºtilor ºi formaþii populare locale ce au cântat împreunã cu
trupe consacrate cum ar fi Bere Gratis sau VH2.

Unul dintre artiºtii participanþi cu lucrãri în cadrul
evenimentului este bolintinean, se numeºte Ciprian Necºuþu ºi a
arãtat publicului elemente din arta neoliticã descoperite pe teritoriul
þãrii noastre, opere renumite la nivel internaþional, prezente în
toate expoziþiile despre arta preistoricã, cunoscute în lumea
întreagã, însã din pãcate puþin ºtiute la noi în þarã. Ciprian Necºuþu
încearcã sã promoveze în faþa publicului autohton trecutul istoric
valoros pe care îl avem ºi pe care uneori îl ignorãm. Amintim cã
cea mai veche formã de scriere din lume se considerã a fi tãbliþele
descoperite la Tãrtãria care sunt datate din perioada 5300 î.e.n.

ªtiri
Ciprian Necºuþu

Motto: Reciclarea ne salveazã !!!

Cine vrea sã ajungã într-o þarã idealã, unde totul este limpede,
senin, neîntinat? Aceasta este Þara lui Andrei, un vis al copiilor
ce sperã ca EA sã devinã realitate. Derulatã în aceastã varã,
activitatea amplã, sponsorizatã de OMV PETROM, a avut printre
câºtigãtori echipa de elevi de la Bolintin Vale, care au fost instruiþi
în tabãra de la Braºov (Târlungeni), devenind ecologiºti ºi
voluntari cu idei îndrãzneþe. În strânsã legãturã cu acesta am
condus ºi coordonat participarea la proiectul ecologic ªcoala
mea, ªcoala ECO, în cadrul cãreia au avut loc joi, 13 septembrie
2012, în Parcul Central din Bolintin Vale, în cursul dimineþii,
activitãþi în aer liber alãturi de echipa Ecologiºtii entuziaºti, copii
cu sufletul pur, care îºi doresc o þarã curatã.

Aºa cum am arãtat în discursul de deschidere, fiecare dintre
noi avem puterea ºi obligaþia de a proteja mediul înconjurãtor.
Soluþia este la îndemâna noastrã ºi constã în colectarea selectivã
a deºeurilor, reciclarea lor ºi reducerea consumului de resurse
naturale. De aici reiese clar atât scopul activitãþilor derulate în
cadrul proiectului ªcoala mea, ªcoala ECO – schimbarea atitudinii
faþã de mediu, cât ºi obiectivele propuse, concretizate prin Expo
Eco de joi: conºtientizarea, sensibilizarea comunitãþii privind
colectarea selectivã a deºeurilor, reciclarea acestora, reducerea
consumului de resurse naturale prin folosirea de echipamente
ecologice.

În ceea ce priveºte desfãºurarea, s-au înfiinþat diverse ateliere
de lucru: Artã decorativã, Bucãtãria activã, Atelier publicitar ºi
multimedia, Atelier de tatuaje ºi picturã pe faþã, unde copii mai
mari sau mai mici stãteau la coadã, fericiþi sã se metomorfozeze
în fluturaºi, pisicuþe, etc. În domeniul artelor plastice chiar au
ieºit la luminã talente.

Încã de la început au fost numeroºi spectatori: pãrinþi, bunici,
membri marcanþi ai comunitãþii. Ce atrãgea evident atenþia era un
dinozaur confecþionat din 700 de sticle, botezat Monstrul
gunoaielor, ca simbol al pericolului pe care îl reprezintã deºeurile
aruncate ºi nereciclate. Peste tot prin parc erau pancarte cu sfaturi
din Codul bunelor maniere ecologice. ªi aºa cum redã entuziasta
membrã a echipei, Ana ªtefan, referindu-se la animalul preistoric
ce domina locul,vorbele de duh ale Monstrului gunoaielor: Voi
m-aþi creat / Prin ce-aþi aruncat. / Dacã nu vã opriþi / Veþi fi
înghiþiþi.

Dar, pentru a încheia în mod optimist: zâmbeºte ºi ecologizeazã-te!

prof. Verona Marin

Ecologiºtii entuziaºti

Ion CARBARÃU
ÎNCEPUTURILE
ÎNVÃÞÃMÂNTULUI
LA BOLINTIN VALE

A urmãri problema învãþãmîntului primar în comuna Bolintin
Vale nu este uºor deoarece lipsesc documentele, documente care,
în bunã parte, s-au pierdut sau au fost distruse în perioada 1944-
1946. La Bolintin Vale era o arhivã bogatã ºi bine întreþinutã
pentru întreg secolul al XIX-lea. Am cãutat aceastã arhivã ºi
admiram grija fostului notar, Marin Grigore, pentru datele
trecutului comunei. Am gãsit documente din 1803 dar, ulterior
cercetãrilor mele, multe din acestea au dispãrut.

Dupã tradiþie, comuna Bolintin Vale a fost centru de plasã
(plasa Sabaru n.r.) din prima jumãtate a secolului al XIX-lea. În
aceastã comunã s-a învãþat carte de timpuriu, însã nu într-un
local destinat acestui scop. Este de presupus cã, la fel ca în multe
localitãþi din þarã, s-a început a se învãþa carte în incinta bisericii.
Data la care ne-am oprit pentru a marca existenþa unei acþiuni
organizate a scris-cititului la Bolintin Vale este anul 1856, deoarece
pentru divanurile ad-hoc din 1857 candideazã ºi un dascãl
(învãþãtor) de aici. Deci, oricât de sumarã ar fi fost învãþarea
scris-cititului, aceastã preocupare exista. Adaug argumentului

ION CION CION CION CION CARBARÃUARBARÃUARBARÃUARBARÃUARBARÃU,,,,, 60 de ani de învãþãmânt
de mai sus ºi faptul cã actele scrise in epocã ºi pe care am avut
posibilitatea sã le cercetez, aveau o bunã grafie ºi ortografie.

Ca loc de învãþare a scris-cititului pânã în 1864 presupunem,
aºa cum arãtam ºi mai înainte, cã a fost o bisericã. Problema se
complicã, oarecum, dupã 1864 când a fost promulgatã de
domnitorul Al. I. Cuza, Legea învãþãmântului primar, obligatoriu
ºi gratuit (ministru al învãþãmântului era poetul D. Bolintineanu)

ºi a cãrei aplicare impunea un local oricât de mic. Potrivit
afirmaþiilor unor persoane mai în vârstã din comunã ºi dupã
1864 s-ar fi învãþat tot la bisericã. Bãtrânul Nae Zinca Crudu,
care la începutul anilor ’60, când am vorbit cu el, urca la 90 de
ani, mi-a spus cã a învãþat la ºcoala parohialã din curtea bisericii
ºi abia în 1889, când era în clasa a V-a, în ºcoala primarã ce se
construise în localitate. Fãrã a nega aceastã ipotezã, înclin sã
cred cã s-a învãþat carte ºi în casa lui Enache Cosmad, tatãl
poetului Dimitrie Bolintineanu. Pisania bisericii aratã cã aceastã
casã a fost dãrâmatã ºi pe locul ei s-a înãlþat, în 1889, prin grija
lui Costicã Bolintineanu, clãdirea ºcolii primare (azi ªcoala Veche
- n.r.). ªcoala primarã era o clãdire frumoasã ºi, mai ales, mare în
raport cu casele þãrãneºti care o înconjurau. Avea 4 sãli de clasã
ºi etaj. În clãdire se aflã ºi locuinþa directorului ºcolii. La etaj era
o clasã care avea un turn cu ceas cu clopot care anunþa orele ºi era
auzit în tot satul. Menþionez cã ceasul a fost bine întreþinut de toþi
cei care, de-a lungul anilor, au condus ºcoala, astfel cã acesta a
mai funcþionat un an doi ºi dupã 1944.

În anul 1890-1891, primul an pentru care am gãsit documente
în arhiva ºcolii, în registrul matricol erau înregistraþi elevi în

clasa a V-a. Ceea ce înseamnã cã aceºti copii fuseserã înscriºi în
clasa I în anul ºcolar 1885-1886 ºi deci, cã se învãþa carte organizat
ºi cursul primar avea o duratã de 5 ani. În anul ºcolar 1890-1891,
director al ºcolii era Ion Bãltãþeanu ºi presupun cã acesta ocupa
aceeaºi funcþie ºi în 1889 când s-a dat în folosinþã localul ºcolii.
El apare, astfel, ca primul director al ºcolii primare din Bolintin,
atestat de documente. Ion Bãltãþeanu lucra în ºcoalã împreuna cu
soþia, Maria Bãltãþeanu, ºi cu învãþãtoarea Maria Mihãilescu. În
anul ºcolar 1891-1892 rãmân aceeaºi învãþãtori, pentru ca în
urmãtorul sã aparã în documente ºi învãþãtoarea M. I. Oprescu.

Pentru modul cum se desfãºura activitatea ºcolarã,
semnificative sunt urmãtoarele situaþii: în anul 1894-1895 pe
clase, în registrul matricol, gãsim: la clasa a V-a, 9 elevi, la clasa
a IV-a, 12 elevi, la clasa a III-a, 26 elevi, la clasa a II-a, 22 elevi,
iar în clasa I – 64 elevi. În anul urmãtor populaþia ºcolarã se
prezintã astfel: cl. I, 63 elevi din care mulþi repetenþi; cl. a II-a, 35
elevi, de asemenea, cu destui repetenþi; cl. a III-a, 14 elevi; cl. a
IV-a 6 elevi, iar cl. a V-a, 11 elevi. Din aceastã situaþie apare clar
cã mulþi copii erau lãsaþi de pãrinþi sã înveþe cel mult douã-trei
clase. Menþionez cã în anul ºcolar 1895-96 apare în acte ºi
învãþãtoarea Rosa Rosescu.

Urmãrind arhivele ºcolii din perioada 1890-1900, pot fi
observate ºi unele date referitoare la zonele din Bolintin de unde
proveneau elevii. Avem, astfel, cãtunul Bãleanu, adicã elevul era
din cartierul Bãleanu de azi: cãtunul Drãgãneasca (Drugãneasca,
n.r.), respectiv, din partea de vest a localitãþii; în sfârºit, elevul
Manolache R. ªtefan sau elevul Popescu M. Gh. din cãtunul
Moºteni. S-ar putea, deci, afirma cã ºcoala era privitã cu interes
în întreaga comunã, pãrinþii, indiferent unde locuiau, trimiþându-
ºi copii sã înveþe carte, chiar dacã nu-i lãsau sã termine tot ciclul
primar.

Învãþãtorul Ion Bãltãþeanu a fost director al ºcolii pânã la
sfârºitul secolului trecut. În anul ºcolar 1900-1901, director al
ºcolii vine institutorul Gh. Marinescu-Zãbãvoiu, numele adevãrat
fiind Gh. Ioniþã, tatãl cunoscutului avocat bolintinean Costin
Marinescu. Directorul Gh. Ioniþã va lucra în ºcoalã împreunã cu
soþia, Maria Gh. Ioniþã, ºi va ocupa aceastã funcþie pânã în preajma
primului rãzboi mondial. La intrarea României în rãzboi Gh.
Ioniþã este mobilizat, pleacã pe font ºi cade eroic în 1916, în
luptele de la Turtucaia, având gradul de sublocotenent de artilerie.

Urmare în numãrul viitor

În anul acesta, 2012, se împlinesc 60 de ani de învãþãmânt
liceal la Bolintinul din Vale, aniversare care va fi tratatã cu
atenþia ce i se cuvine în paginile revistei noastre. Liceul
bolintinean, de binecunoscutã ºi meritatã faimã în trecut,
de pe bãncile cãruia au ieºit oameni în adevãratul sens al
cuvântului, s-a bucurat de o pleiadã de profesori ºi
specialiºti al cãror renume ºi profesionalism au rãmas vii
în amintirea elevilor de altãdatã. Singure numele unui ªtefan
Ivaºcu sau Ion Carbarãu ne întãresc cu prisosinþã spusele.
Acesta din urmã, Ion Carbarãu, tatãl regretatului
Constantin Carbarãu, este autorul mai multor însemnãri
monografice privitoare la Bolintin, însemnãri din care am
spicuit ºi rândurile ce urmeazã, referitoare la începuturile
învãþãmântului pe meleagurile noastre.
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UN DISTINS PROFESOR -
Ion CARBARÃU

DOM’ CARBARÃU

Emil Pãunescu

Viitorul intelectual de þinutã ION CARBARÃU
(1906-1992) a absolvit cursurile liceale la Bârlad ºi cele
superioare la Bucureºti. Între profesorii renumiþi pe care i-a avut
la Facultatea de litere ºi filosofie s-au numãrat P.P. Negulescu ºi
N. Cartojan. Stabilit în 1932 la Bolintin Vale, el a slujit
învãþãmântul gimnazial ºi liceal al târgului vreme de patru decenii,
continuând a fi animator al vieþii culturale locale mulþi ani dupã
pensionare.

În cartea Bolintinul, bolintinenii, Bolintineanu, apãrutã în
2004 la Editura Dominor, coordonatorul Constantin Carbarãu a
schiþat un medalion omagial tatãlui sãu, însoþit de o fotografie la
senectute. În acelaºi an, am avut bucuria sã descopãr în colecþia
muzeului un portret de tinereþe al profesorului, care face parte
dintr-un lot de poze ale acelor candidaþi din învãþãmântul secundar
ce au susþinut în 1937 examenul de capacitate cu Nicolae Cartojan.
Piesa în cauzã poartã ºtampila celebrului „STUDIO Regal FOTO.
Bd. Elisabeta Nr. 18 Bucureºti” ºi textul manuscris „Ion I.
Carbarãu / profesor / Grupa Românã principalã ºi Latina
secundarã”.

În bogata corespondenþã din fondul documentar Cartojan,
conservat la Muzeul judeþean „Teohari Antonescu” începând din
1993, se pãstreazã ºi trei cãrþi de vizitã ale dascãlului bolintinean.
Prima are tipãrit pe avers textul „Jean I. Carbarãu / Profesor /
Bolintinul din Vale / Ilfov”. Ea nu este datatã ºi conþine pe verso
un mesaj autograf („Primiþi vã rog sincere urãri de sãnãtate”).

Cea de-a doua conþine textul manuscris „I. Carbarãu profesor
/ Mulþi ani «Hristos a înviat» / 27.IV.1940 / Bolintinul din Vale.
Ilfov”. Este pãstratã împreunã cu plicul, circulat poºtal între
comuna menþionatã ºi domiciliul bucureºtean al profesorului
universitar Nicolae Cartojan (Str. Ienãchiþã Vãcãrescu, nr. 17 bis).

În sfârºit, cea de-a treia carte de vizitã, de asemenea un
manuscris autograf, conþine urmãtoarea însemnare: „Slt. rez.
Carbarãu I. Ion / Reg[imentul] 68 Inf[anterie] fortific[aþii] / La
mulþi ani «Hristos a înviat» / 19.IV.1941". Pe verso este o
însemnare ulterioarã, fãcutã în casa adresantului („Pentru rãniþi
[…]”), cuprinzând totalul unor cheltuieli cu rechizite, flori, vin
ºi þigãri (probabil donaþii fãcute de familia Cartojan).

Spre ºcoalã ºi cãtre dascãlii ei ne întoarcem doar cu zâmbet
pe faþã ºi vârtejuri de sentimente în suflet. Le datorãm prea mult
acestor fiinþe înstãpânite de îngeri ºi de dansul lor diafan pentru
a ne permite protocolar altfel de gesturi decât cele însemnând
recunoºtinþã ºi respect. Sunt, ºi aºa vor rãmâne toatã viaþa pentru
noi, Domnii Trandafiri ai ºcolarului de altãdatã. De la tinereþe
pân’ la bãtrâneþe.

Pe vreme de rãzboi, fratele meu cel mare urma cursurile
Gimnaziului Unic Bolintineanu. Pe caietul de teze la limba românã
adus acasã i-am citit, ajunsesem sã deprind bine textele, o povestire
întinsã ºi seducãtoare prin subiect: cãlãtoria cu clasa, evident pe
jos, în pãdurea de la Malul Spart-Cãscioreanca i se spunea pe la
noi prin sat. La finalul lecturii aveam sã descopãr calificativul
obþinut de elevul narator - plus nouã - ºi numele arbitrului
judecãtor: Ion Carbarãu. Dom’ Carbarãu, cum îi zicea toatã lumea,
se va constitui într-un vector de relief în existenþa familiei noastre.
La Liceul din Bolintin Vale voi ajunge ºi eu iar dupã mine fratele
nostru mai mic. Ocazie sã perpetuãm în casa noastrã numele
domnului Carbarãu, amintirea sa.

A fost suficient sã aud pe cineva strigându-l ºi am sãrit ca
ars. În faþa cancelariei s-a oprit cel strigat. Un bãrbat mai degrabã
scund, cu pãr albit pieptãnat cu grijã, peste cap, lãsând liberã
fruntea înaltã, uºor bombatã. Purta costum, deºi eram în august.
Din buzunarul hainei se prelingea în sus o revistã Gazeta literarã,
care abia apãruse. Când eu ajungeam în Bolintin pentru examenul
de admitere, liceul dobândise cheag. Cu noi, cu noua clasã a
opta, se forma trilobul ce compunea în epocã durata ºcolii medii.
Exista o clasã a noua, în care se vizibilizau bãieþi ºi fete cu
gândul la carte, deja parafatã. Titel, fiului domnului Carbarãu,
þinea afiºul. ªtia de toate ºi promitea sã mulþumeascã pe îndestulate
cu sârguinþa lui. Cei dintr-a zecea erau priviþi drept ceea ce se
considerau - granzii liceului. Îi zãream plimbându-se pe strada
principalã - Main Street, cum ar fi zis americanii - cu grija de a fi
identificaþi, salutaþi ºi respectaþi. Iarã noi, noi epigonii? Adunaþi
din târguri ºi din sate, aºteptam cuvântul de ordine pentru ziua
admiterii. Fãcusem deocamdatã controlul medical ºi aveam sã
revenim peste câteva zile. În ziua stabilitã, la ora zece suntem în
clasã ºi scriem! Ne era clar: orice întârziere se vedea reprimatã,
indiferent de motive. Nu vrem sã lãsãm loc la treburi de felul

acesta:Alo, Cernavoda, ce se întâmplã pe Dunãre? Aluzie la
tentaþia unora de a-ºi culege informaþii utile ºi întrebuinþabile. N-
a fost cazul la noi. Examenele aveau sã decurgã în cel mai dulce
stil clasic. Cu câºtigãtori ºi perdanþi. Când a sunat cornistul
adunarea, ne cam ºtiam între noi din curtea ºcolii. Aveam ceva

din înfãþiºarea unui ansamblu artistic alcãtuit dupã cum s-a
nimerit. Baritonii erau fãrã dubiu oamenii casei, bolintinenii get-
beget, premianþi ori nu dar aureolaþi de statutul de locuitori în
metropolã: George Apostoiu, Jenicã Rotaru, Stegãrescu, Rãduþã,
Foaie Ecaterina, Ruban Angela, Crudu Gheorghiþa, Carmen
Mitrea. Un pluton vizibil era cel din Crevedia: Sâmbotin,
Gheorghe, Gheorghiu, Moraru, Valentin. Restul, noi ceilalþi.
Tenori, dacã nu cumva altiºti ori soprane de coloraturã. Într-o
formã sau alta, pe Dom’ Carbarãu îl întâlneam zilnic. LA ORELE
DE CURS, în REUNIUNILE DE CENACLU, DE VORBÃ
CU PÃRINÞI ADUªI ÎNCOACE DE GRIJA CATALOGULUI
ÎN PLINÃ ofensivã. Cancelaria ºcolii a însemnat pentru mine
de când mã ºtiu un sinonim al altarului. Urmãream la biserica de
la noi din Cartojani - participam alãturi de mama ºi bunica la
anumite slujbe - cum preoþii intrau ºi ieºeau din altar, cãpãtând
convingerea cã în acel loc neºtiut nouã decât pe dinafarã, doar ei
au ce cãuta. Nu este acelaºi lucru în cazul cancelariei? Când s-a
întâmplat sã-i trec pragul, am cãlcat cu sfialã împinsã la smerenie.

Neagu Udroiu

Cu sentimentul cã mi se face o favoare. Am luat-o ca un privilegiu.
Prin cancelariile de Bolintin s-au perindat nume de autoritate ºi
cu harul servirii ºcolii în diapazon de înãlþime recunoscutã. Þin
sã privesc prestaþia domnului Carbarãu drept una descinsã din
stele. Avea lecturi rãsfirate pe spaþii largi, vorbea pasionat despre
autori ºi titluri de cãrþi ce meritau puse sub pernã, invita cu
duioºie la citit ºi conspectat volume alese, ne îndemna sã învãþãm
pe dinafarã strofe memorabile.

Îl vãd printre genele albite de vreme un patriot înnãscut. L-am
perceput drept ceea ce era-un pedagog predestinat succesului.
Era, neîndoielnic, un animator cultural pe care toate satele
româneºti risipite în cele patru puncte cardinale, de nu-l aveau se
cuvenea sã-l inventeze. Pentru cã fãrã un Dom’ Carbarãu la casa
omului viaþa se aflã într-un nemeritat impas.

Într-un conclav care ne-a adus recent la Bolintin Vale, un
distins scriitor, îl numesc pe Florentin Popescu, propunea ca pe
clãdirea locuinþei familiei Carbarãu situatã nu departe de clãdirea
cea veche a liceului, sã fie fixatã o placã memorialã. Generoasã
idee, în aºteptarea clipei de practicã înfãptuire.

Aº circumstanþializa aceluiaºi demers, al împotrivirii uitãrii,
un alt subiect sensibil. Am în vedere imaginea rãvãºitoare a
venerabilei clãdiri, din pricina cãreia, dacã înþeleg corect, pentru
a-i face loc au fost radiate douã clãdiri cu acutã rezonanþã istoricã.
E vorba de casa în care vedea lumina - anul încã se cautã -
Dimitrie Bolintineanu. Dar ºi de locuinþa acelei rude în care
poetul ºi ministrul, paºoptistul ºi jurnalistul de pânã mai ieri îºi
consuma, în sãrãcie ºi uitare, ultimele clipe suprapãmântene.
Este greu ºi costã. Dar a fost mai uºor ca alþii sã refacã ziduri
îmbrãþiºate de bombe? Un Plan Marshal de dragul trecutului
istoric meritã încercat. Aºa cum trebuie odatã ºi odatã sã se
reconstituie tezaurul legat de dalta unui Karl Storck. Au fost
recuperate piese de tezaur dacic. Este chiar imposibil sã dãm de
urma bustului croit de mâna unuia din primii sculptori afirmaþi în
România? Iar povestea coloanelor de baldachin gândite sã
sprijine de viscole ºi ploi chipul semeþ ºi demn al poetului este de
tot hazul. Cine face din ea un subiect serios. Îndrãznesc sã vãd în
Asociaþia „Bolintineanu”, înfiripatã pe temeliile Fundaþiei cu
acelaºi nume - inspirator Titel Carbarãu - un protagonist destoinic
ºi promiþãtor.

Chiar dacã aparent minore, documentele amintite confirmã
cã relaþia fostului student cu magistrul sãu a continuat dupã
absolvire, independent de susþinerea examenului de capacitate.
Felicitãrile de Paºti din anii 1940-1941, inclusiv dupã concentrarea
ofiþerului rezervist în vederea intrãrii în rãzboi, denotã o relaþie
sufleteascã specialã.

Sperãm ca investigaþii ulterioare sã creascã numãrul
mãrturiilor salvate de trecerea timpului ºi sã confirme ipoteza
exprimatã.

Profesorul Ion CARBARÃU s-a nãscut la 15
septembrie 1906, în satul Iugani, comuna Bogheºti din
actualul judeþ Vrancea. ªcoala primarã a fãcut-o în satul
natal, urmând, apoi, cursurile gimnaziale ºi liceale la
Bârlad (liceul Codreanu). În perioada 1928-1932 este
student la Facultatea de litere ºi filozofie din Bucureºti.
Dupã obþinerea licenþei vine la Bolintin Vale unde soþia
sa, Mitriþa Carbarãu, lucra ca moaºã. Sprijinit de
profesorul universitar P. P. Negulescu intrã, în 1932, în
învãþãmânt, la Gimnaziul industrial din Bolintin Vale,
mai întâi ca suplinitor, apoi, în 1934, ca titular la catedra
de limba românã. La 10 august 1939 este concentrat,
face rãzboiul în Est ºi apoi în Vest, fiind lãsat la vatrã în
octombrie 1945.

Reîntors la Bolintin îºi reia activitatea de profesor la
gimnaziu, ºcoala generalã, ºcoala medie înfiinþatã din
iniþiativa lui – ºi, apoi, la liceul din localitate pentru a
cãrui realizare s-a zbãtut mult, alãturi de profesorul ªtefan
Ivaºcu. Iese la pensie în 1971.

Începând din 1945 ºi pânã în 1985 este principalul
susþinãtor al vieþii culturale din localitatea noastrã, de
numele sãu legându-se zeci ºi zeci de manifestãri cultural-
artistice (teatrale, literare etc.), care au impus Bolintinul
din Vale ca un centru cultural. A desfãºurat o susþinutã
activitate pe tãrâm social, fãcând parte din diverse comisii
locale pe linie de învãþãmânt, culturã, educaþie
cetãþeneascã, cooperaþie, CAR etc. A primit, pentru anii
petrecuþi pe front, precum ºi pentru activitatea
profesionalã ºi culturalã, numeroase decoraþii, medalii,
diverse alte distincþii ale statului român. A murit la
19 martie 1992.

ION CARBARÃU
(1906-1992)
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Romulus Dinu

29 iunie

În fine, n-am ce sã fac. O sã încerc ºi eu sã scriu câteva
însemnãri într-un caiet de vacanþã, cum e poruncã de la profesorul
de românã. Dar asta e viaþã, sã nu te lase nici vara de capul tãu,
spuneþi ºi voi?! [...]

30 iunie

Aici, la Bolintin, aproape s-au copt merii. O sã se împartã de
„Ziua Moºilor”, cu covrigi. Pânã atunci nu e bine sã mãnânci,
decât fãrã voie...

Haiducu, câinele nostru lup, s-a ogârjit rãu de tot, fiindcã o
zãpãcitã i-a aruncat niºte apã fiartã pe spinare. A pretins cã din
greºealã, dar Haiducu cred cã ºtie mai bine de ce. Nu mi-a spus
nimic – nu poate vorbi sãracu’ – dar nu o lasã sã umble prin
curte. I-a rupt rochia de douã ori de atunci. O datã ºi cu niþicã
piele de dedesubt. Bine i-a fãcut. Când l-am mângâiat pe lângã
arsurã ºi l-am întrebat ce are, a mârâit ºi s-a uitat spre casã. Din
pricina lui acum am necaz pe toate femeile, afarã de mama. Pânã
ºi cele mai bune mâncãri am auzit cã le fac bucãtarii. ªi apoi, ele
stau toatã ziua cu gura pe câte cineva. Fetele nu fac decât sã
chicoteascã, dacã se uitã la tine, ºi sã-ºi spunã mereu ceva la
ureche. Sunt sigur cã te vorbesc de rãu. Nu ºtiu decât sã se joace:
cum le-ai fãcut o figurã de jiu-jitsu ºi le-ai sucit puþin o mânã,
plâng de pomanã! La bãtaie nu mai vorbesc: zgârie, ºi tot ele
þipã. Stau cu ceasurile pe prispã, sucesc ºi rãsucesc niºte petice,
îmbracã, dezbracã ºi spalã nenorocitele alea de pãpuºi. Când
sunt mari, cam tot la fel fac.

2 iulie

Azi a venit, în sfârºit, Gheorghiþã...
– Ce-ai stat, mãi, atâta la Bucureºti? l-am întrebat eu când s-

a dat jos din cursã. S-a copt de mult cireºul ãla de lângã coteþul
porumbeilor...

Nu mi-a rãspuns, cã era nãucit de soare, cãldurã ºi praf.
 – Asta în loc de bunã-ziua! m-a luat la fix tuºa Marioara,

maicã-sa, cã are o limbã ºi un glas de parcã taie tablã ºi o bate pe
casã.

– Ziceam cã...
– Ce sã zici? Aºa te-nvaþã la ºcoalã? Sã nu dai bunã-ziua?
Sãraca ºcoalã! Na, cã o lua pe coajã ºi în vacanþã, nu numai

în tramvai, pe degeaba, fiindcã toatã lumea ºtie cã nu ne învaþã
aºa la ºcoalã, dar îi aruncã în spinare multe chestii, pe care trebuie
sã le învãþãm încã de acasã, dar nu ºtiu cum se face cã le uitãm...

Dar eu altceva vreau sã spun. Cã adicã pe mine mai tare mã
ardea nerãbdarea sã mã întâlnesc cu Gheorghiþã, ºi de-aia mã
luase gura pe dinainte. ªi-apoi ce, parcã se schimbã vremea, dacã
spun eu sau nu „bunã-ziua”?! Cã tot plouã dacã plouã, ºi tunã
dacã tunã! Ca ºi chestia cu Ziua bunã se cunoaºte de dimineaþã,
care tot aiurea e, cã poþi sã pleci la Argeº pe soare ºi sã te întorci
ciuciulete. Tata mare, ºi mai rãu, zice despre mine aºa, când îmi
dau în petec. Dar când mã gândesc cam ce-ar vrea sã însemne,
îmi vine nu ºtiu cum... Cã au ºi vorbele astea tot felul de înþelesuri.

8 iulie

Cinci locuri sunt bune de scãldat în Argeº ºi doar într-unul
singur era sã nu mã înec. Tocmai în locul ãsta azi am scrântit-o,
încercând sã dãrâm malul. Adicã sã ajut Argeºul sã mãnânce din
trifoiul lui Frige-câini. N-aveam de gând sã fac baie. Eram
îmbrãcat la ºpiþ: cãmaºã ºi pantaloni albi, ciorapi ºi pantofi albi.
Costumul meu de sãrbãtoare. Ce-oi fi cãutat acolo aºa elegant?

Unde vedeam cã-i crãpat malul, împingeam cu piciorul. E o
plãcere sã se desfacã bucãþi aproape cât tine de mari ºi sã pleoscãie
în apã. Una era mai mare. Nu vroia. Am sãrit pe ea. Tot nu vroia.
Am mai sãrit o datã. Tremura. Iar am sãrit. S-a desprins niþel, dar
o þineau niºte rãdãcini. Nu grozave, de-aia am mai sãrit o datã. A
fost prea mult. Trebuia numai o jumãtate de sãriturã. Bucata s-a
aplecat ºi m-a lãsat sã cad eu întâi în Argeº. Ea, cât o vacã de
mare, a venit dupã mine. Dacã nu se sfãrâma pânã jos, aº fi
încremenit în fundul apei cu mormanul peste mine pânã la sfârºitul

erei catrenare, când auzisem pe tata cã trebuia sã soseascã Argeºul
în sat, cã acum era la 2 kilometri.

ªi am ieºit de acolo cu un costum de porc. De ce râd oamenii
pe drum de nenorocirile altuia?

Eu de câte ori vreau sã simt la Bucureºti miros de vacanþã,
trag apã în nas: ºi atunci miroase a scãldat, a Argeº, a zãvoi, a
turturele, a soare, a doborât de oboseala jocului, a tãlpi desculþe
în praf fierbinte, a miriºti þepoase, a scalde ºi arini ºi chiar... a
înec în Argeº.

15 iulie

De-abia mai pot sã scriu. Mi-e mâna vânãtã. Tot cotul o
juliturã, amândoi genunchii ºi spinarea. Glezna e doar scrântitã,
nu s-a rupt de tot.

Poate au avut dreptate ºi ei când au spus sã nu ne ducem cu
vaca, pentru cã nu suntem învãþaþi. Dar ceilalþi copii cum merg?
Zãu cã nu-i mai înþeleg! Toatã ziua stau cu gura pe mine sã mai
las joaca, cã uite alþi copii câte treburi fac, sãracii, pe lângã casã
ºi la câmp... ºi-acum?!

A fost bine la început. Am legat-o de un picior al podului ºi
ne-am scãldat pânã ne-a apucat tremuriciul. Pe urmã, când am
dezlegat-o ºi pãºtea liniºtitã pe la capul locului lui Ilie-al-lui-
Lapte-gol, a venit tãunul. Eu eram cu mâna în veriga lanþului.
Când a început sã goneascã, nu ºtiam dacã ea mã trage pe mine
sau eu o þin pe ea. Sigur este cã întâi am alergat cât am putut,
strigând: Pºoa-nea, Florica, pºoa-nea, dar ea, nimic, asculta de
tãun. Pe urmã, ea a avut condiþie fizicã mai bunã decât a mea ºi
m-a târât prin niºte porumbiºti. Am avut noroc: ori am scãpat din
veriga lanþului, ori i-am dat drumul, cã dacã nu, treceam ca trenul
cu ea prin salcâmii lui Piele-latã, de-i mai lãsam ºi pielea mea de
pe mâini. De-aia zic eu cã am avut baftã, ca n-am lãsat decât
niþicã, mai înainte, pe niºte bolovani.

Pe urmã, ea s-a dus naibii spre Ieftimiu, ºi-am gãsit-o spre
searã într-un trifoi. Mâncase pe sãturate, fiindcã începuse chiar
sã se îngraºe. Se uita la mine blând... ca o vacã. Nu þinea minte,
pesemne, ce-mi fãcuse, ºi nici cum ajunsese acolo. Vacile sunt
teribil de proaste. Fac lapte chiar dacã n-au viþel, sau mãnâncã
toatã ziua în neºtire, ca azi, când s-a umflat pânã acasã ca o butie.
Eu le-am spus ce-am pãþit cu tãunul, cum a supãrat-o, cum m-a
alergat, dar cã de sãtulã este berechet, ca a pãscut la trifoi verde
pânã s-a îngrãºat, de n-o mai cunoºteam.

Din asta a ieºit un tãrãboi nemaipomenit. În loc sã se
îngrijeascã de mine, care eram ca vai de lume de julituri ºi cu
hainele ferfeniþã, mãtuºile au început sã þipe cã moare vaca. Au
sãrit ºi au înãmolit-o toatã cu noroi rece de la puþ. L-au chemat ºi
pe nea Pipoacã. Ãsta a înþepat-o cu un fel de sulã de cizmãrie în
burtã, cã era chiar sã moarã, aºa a fâsâit. Acum e în coºar, pe
gânduri, dar trãieºte.

Bine cã a scãpat, fiindcã mãtuºile ziceau cã mai bine muream
eu, cã fãcea tata altul, dar pe vacã dai bani ca s-o cumperi...

Cred ºi eu, dacã nu pãstreazã viþeii, ci îi taie, ºi beau ei laptele
în locul viþeilor!

18 iulie

Azi a fãtat Fetiþa. Am gãsit-o de dimineaþã în coteþ, slabã
moartã, din rotunjitã ce era, ºi cu patru cãþei orbi lângã ea. Umbla
de mai multe zile legãnând o burtã de parcã ar fi mâncat trifoi.
Dar câinii pasc rar de tot, ºi numai când îi doare stomacul. Rup
aºa, în silã, ºi înghit câte un smoc de fire de iarbã.

Cãþeii sunt orbi, dar nu m-am mai speriat ca în alte dãþi. ªtiu
c-o sã le creascã ºi ochi când s-or dezlipi ploapele.

Îmi vine însã de pe acum sã plâng, fiindcã o sã-i înece aproape
pe toþi. Mare lucru de-or opri vreunul. De ciudã ºi de milã abia
îmi þin plânsul ºi-mi vine sã le spun cã parcã sunt hingheri. De s-
ar mânca ºi carne de cãþel, i-ar opri pe toþi, ca pe pucei. Oricum,
cãþeluºii îmi plac mai mult. Mai ales dupã ce fac ochi ºi le atârnã
burtica de pãmânt, sau când vin la tine ºi-þi sug un deget de la
picior cu o poftã de-þi vine sã crezi cã-þi curge lapte de câine prin
deget.

Acum o sã-i ia într-o zi pe ascuns, ºi cine ºtie ce-au sã facã cu
ei... Noroc cã Fetiþa e deºteaptã ºi, dupã ce plânge ce plânge dupã
cãþei, face alþii. Din când în când, îi mai rãmâne ºi ei câte unul.
Mai ales dacã e negru în cerul gurii. Adicã rãu.

Cu copiii animalelor m-am cam lãmurit cum stã treaba. Îi
face vaca, scroafa, Fetiþa sau iapa lui nea Vasile al lui Tânjalã.

Cu copiii oamenilor lucrurile sunt cam încurcate. Când eram
mic de tot ºi am întrebat cine m-a fãcut pe mine, Tuºa Lixandra
mi-a spus cã asta nu e treaba mea. Cum adicã nu-i treaba mea?
Nici mãcar eu nu sunt treaba mea?

1 august

De la o vreme am început sã mã cam satur de poveºti. Le ºtiu
de dinafarã, iarã ãia care se bat n-au nici puºti, nici pistoale: doar
cu paloºul.

Acum îmi plac cãrþile de explorãri ºi aventuri, cu lupte cu
indigeni, un neam de oameni coloraþi de obicei, ca împãraþii din
poveºti, în galben, negru sau roºu ºi rareori în alb, ºi care sunt
rãspândiþi pe toatã suprafaþa pãmântului. Pãcat cã nu sunt ºi pe la
noi, la Bolintin. Ce mai m-aº lupta cu ei! [...]

De la o vreme, însã, îmi place mai mult sã stau de vorbã cu
Nelu-mecanicu – nu e mecanic încã, dar vrea sã se facã ºi toatã
ziua adunã piuliþe, ºuruburi, pile mai vechi de pe la moara lui nea
Lixandru, cleºti, în fine, de toate câte-i pot pica, mai pe muncã,
mai pe cârâialã. Dar cum se stricã o clanþã, cum se pierde o cheie,
Nelu e gata, dacã nu sã o facã, cel puþin sã se cãzneascã, ºi
deseori izbuteºte. Îi e aºa de dragã viitoarea lui meserie, cã stã
toatã ziua la moarã, unde este un motor cu un singur piston,
vechi, zic eu, de pe timpul când s-or fi inventat, dacã nu chiar mai
vechi. La burlanul pe unde ies gazele pe acoperiº i-au pus o tablã
strâmbã, aºa, ca la fluierele alea mici, de plumb, de 2 lei bucata,
ºi când ies dau un þipãt gros ºi scurt, care se aude de la kilometri,
sã ºtie lumea cã merge moara ºi sã vinã cu sacii. Fiindcã motorul
mai mult stã, cã-i vechi, nea Lixandru cu Nelu, care e ajutor de
bunãvoie, monteazã ºi demonteazã toatã ziua la el, de-s negrii ca
dracii când terminã seara ºi se duc sã se spele la Argeº. Ce-i
drept, câteodatã reuºesc sã-i gaseascã hiba ºi sã-l porneascã
pentru un ceas-douã. Sã-i vezi atunci mândri ºi plini de ulei,
explicând la fix ce-a avut maºina la aprindere, sau prin burta ei
de fier, þi-e mai mare dragul ºi respectul.

12 august

Nu prea mai am chef de caietul ãsta cu însemnãri. ªi nici
timp nu prea am, cã sunt multe de fãcut într-o vacanþã. Pe urmã,
mã gândesc cã unele nici n-ar merge cum le-am scris eu, dacã m-
ar pune profesorul sã le citesc. Poate cã am sã scriu altã datã
despre vacanþele mele la Bolintin, aºa, ca pentru mine...

(Fragment din vol. La pepeni)
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„PRIVITOR CA LA TEATRU”

Numãrul trecut al revistei noastre (Sud, nr. 1 (143), serie
nouã, august 2012, p. 10) a avut privilegiul sã gãzduiascã
rândurile scrise acum mai bine de un veac de cãtre o doamnã,
fostã profesoarã a Liceului Regina Maria din Bucureºti –
Virginia-Maria Pilat. Se cuvenea, atunci, ca ele sã fie însoþite de
un text lãmuritor asupra biografiei autoarei ºi scrierilor ei. Vom
împlini acum aceastã datorie cãtre cititori ºi vom vorbi despre
felul în care a ajuns sã ne fie cunoscutã.

Au intrat în obiºnuinþã, fãrã sã mai doarã, fãrã sã mai
intereseze, veºtile anunþând dãrâmarea cutãrei vechi clãdiri,
îmbãtrânitã de timp ºi oameni. La fel ºi poveºtile relatând despre
adevãratele comori aflate înãuntru ºi aruncate ca netrebnice ori
intrate pe mânã de „recuperatori”: vechi mobile, obiecte, cãrþi,
hârtii... Arareori, câteva dintre ele au fericita soartã de a se reîntâlni
cu oameni ce le preþuiesc, vreun „anticar” de ocazie – negustor
de vechituri, precum Ariticã al nostru, de la Bolintin, interesat
mai mult de „obecte”, cãci hârtiile sau cãrþile au mai puþinã cãutare
pe „piaþã”.

Se întâmplã totuºi, uneori, ca prin minune, ca în apropiere,
exact la momentul potrivit, sã se afle un iubitor, cunoscãtor ºi
doritor al acestor producte ale minþii, care sã le scape de la mãcel
ºi sã le hãrãzeascã o nouã viaþã.

Asemãnãtor, cumva, este ºi cazul din rândurile de faþã, prin
care niºte bunuri inestimabile au fost scoase de la ananghie
datoritã interesului ºi pasiunii dovedite de cãtre o concitadinã a
noastrã, doamna Mariana Chiva. Dumneaei este cea care a pãstrat
ºi a acceptat sã punã la dispoziþia cititorilor revistei noastre
documentele despre care se va face vorbire în continuare, faptã
pentru care îi adresãm mulþumirile întregii redacþii.

Subiectul principal al discuþiei va gravita în jurul unui „Caet”
cuprinzând comentariile Virginiei Pilat (1874-1955), profesoarã
de Limba românã la Liceul Regina Maria din Bucureºti, aºternute

pe hârtie în anul 1905. Ele surprind prin calitatea interpretãrilor,
prin clarviziune ºi prin ascuþitul simþ critic. Opiniile exprimate
aici sunt ferm ºi convingãtor argumentate printr-o analizã de
detaliu ºi într-un stil ce pare a fi o amalgamare de Cãlinescu ºi
Lovinescu – amândoi posteriori eroinei noastre. Fraza curge lin
ºi încântãtor, transfigurându-se într-un frumos exemplu de limbã
româneascã.

Biografia Virginiei Pilat se lasã cu greu dezvãluitã, datã fiind
sãrãcia aproape lucie a informaþiilor, precum ºi numãrul mare de
familii purtând patronimicul Pilat (sau Pillat). Este sigur cã ele
au ca originã Galiþia ºi cã au început sã vinã pe meleagurile
noastre (în Moldova, cu precãdere) începând cu veacul al
XVIII-lea. Dintr-un certificat de cãsãtorie (nr. 40187, copie
eliberatã la 29 mai 1995 de C.L. al Sector 1, Bucureºti) aflãm cã
Virginia era nãscutã pe 16 august 1874, la Botoºani, ca fiicã a lui
Cristea Pilat ºi a Ecaterinei. Alte amãnunte ne sunt dezvãluite de
o Fiºã individualã, din 1928-29, întocmitã de Ministerul
Instrucþiunii Publice, Direcþia Generalã a Contabilitãþii:

„Virginia-Maria Pilat, profesoarã definitivã, grad obþinut
cu ordonanþa no 10767 din 25 februarie 1911. La 1 ianuarie
1928 funcþiona la Liceul de fete „Regina Maria” din Bucureºti.
Numãrul gradaþiilor 5 (a patra obþinutã la 1 aprilie 1917; a
cincea la 1 ianuarie 1929). Numitã în corpul didactic prin
concursul susþinut la 1 septembrie 1896. Salariul netto primit
în ianuarie 1928 – 15.317 lei; în ianuarie 1929 – 16.730 lei.

Studii fãcute: „ªcoala primarã de fete no 1" Botoºani;
secundare-liceul – „Institutul Hempel” din Iaºi; superioare –
„Studii speciale pentru Limba românã”. Nu are lucrãri
publicate.

Decoraþii sau medalii: „Rãsplata Muncii” clasa I. Starea
civilã: vãduvã prin divorþ (sic!). Nu are copii.”

Mult mai multe informaþii am putea da despre soþul Virginiei
Pilat (al doilea, se pare) ºi despre familia acestuia. Ne rezumãm
a spune cã la 1 martie 1930, la Bucureºti, se cãsãtoreau Virginia-
Maria ºi Lascãr Miclescu. Acesta, Lascãr Miclescu (n. 20 august
1872), provenea dintr-o veche ºi însemnatã familie
moldoveneascã, fiind copilul (singurul de parte bãrbateascã) lui
Scarlat Miclescu ºi al Catincãi Krupenski-Chiticeanu. Scarlat
Miclescu, tatãl, era vãr bun cu Sofronie Miclescu, Mitropolit al
Moldovei, tot aºa cum ºi Lascãr Miclescu, soþul Virginiei, era
vãr de al doilea cu binecunoscutul personaj antiunionist Calinic
Miclescu (1822-1886), Mitropolit Primat al BOR între 1875-1886.

Din actele deþinute de Mariana Chiva reiese cã Virginia-
Maria Miclescu (Pilat) a încetat din viaþã la 23 aprilie 1955.

În activitatea sa de profesoarã de Limba românã la „Liceul
de fete Regina Maria” a simþit necesitatea de a elabora o serie de
comentarii la operele scriitorilor cunoscuþi ºi apreciaþi în epocã.
„Caetul” regãsit se ocupã, amãnunþit, de activitatea literarã a
patru dintre aceºtia: Grigore Alexandrescu, Dimitrie
Bolintineanu, Vasile Alexandri ºi Ioan Eliade Rãdulescu (în
notaþia autoarei) ºi numai tangenþial de Matei Millo ºi Sãulescu.
Este posibil ca acesta sã fie numai unul dintre Caietele Virginiei
Pilat (vom continua sã o numim cu numele de fatã pentru cã la
data scrierii Caietului nu era cãsãtoritã), singurul ce a mai ajuns
pânã la noi.

Liceul de fete Regina Maria” a funcþionat în Bucureºti între
anii 1880-1937 ºi se afla situat pe B-dul Brãtianu, pe lângã Sala
Dalles de azi. Clãdirea, refãcutã de arhitectul Paul Smãrãndescu
(1924, 1927, 1932) avea sã adãposteascã ulterior Facultatea de
Petrol ºi Gaze, iar acum Facultatea de Farmacie ºi pe cea de
Geologie.

„Caietul” (pe care ne propunem, pe viitor, sã-l publicãm în
întregime) Virginiei Pilat este început într-o zi de luni, 23 mai
1905, într-o locuinþã de pe strada Primãverii (azi Mendeleev, pe
lângã P-þa Amzei), la nr. 23, în Bucureºti. El se deschide cu
prezentarea lui Grigore Alexandrescu, trecând apoi, din ziua de
6 august a aceluiaºi an, la analiza operei lui Dimitrie Bolintineanu.
Mai înainte de a vã lãsa sã aflaþi judecãþile Virginiei Pilat în
privinþa celui cãruia îi comemorãm în acest an 140 de ani de la
trecerea în veºnicie, ne-am permis sã vã reamintim pe cei ce
avuseserã întreprinderi asemãnãtoare în perioada premergãtoare,
pentru a ne lãmuri de unde pornea autoarea ºi ce efort de cercetare
ºi de analizã au presupus paginile elaborate de ea.

1871 – O vizitã la Bolintineanu, de Gr. H. Grandea, în
Familia, VII, din 9/21 mai.

1876 – D. Bolintineanu. Viaþa ºi operile sale, de George
Popescu, Bucureºti.

1877 – Poezii. Culegere ordinatã de chiar autorul, cu o
prefaþã de G. Sion, sub a cãrui priveghere minuþioasã s-a tipãrit
aceastã ediþiune, vol. I-II, Bucureºti.

1885 – D. Bolintineanu, de Anghel Demetriescu, în Revista
Literarã, VI, nr. 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19. Republicat în Analele
literare, I, 1886, nr.2.

1885 – Istoria limbii ºi literaturii române, de Ovid
Densuºianu, Bucureºti.

1886 – D. Bolintineanu, de P. Chiþiu, Craiova.
1893 – Schiþe de literaturã românã, de Nicolae Iorga, vol.

II, Iaºi.
1900-1901 – Bolintineanu, de V.D. Pãun, în Literatura ºi

arta românã, V, nr. 11 ºi 12.

DIMITRIE
BOLINTINEANU

6 august 1905.

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

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

Câþi cunosc frumuseþile poeziei, acea legãnatã ºi linã
cadenþare, acel repaus regulat al semistihului, acele expresii ºi
asemãnãri rãpitoare ce întineresc inima; câþi pe lângã aceasta
mai cer ºi o limbã de la poet, pot judeca versurile D-lui
Bolintineanu, acestui june necunoscut încã, ca floricella

împresuratã în mijlocul unei lese; a-i saluta talentul ºi a aºtepta
dela dânsul opere de un secol mai ferice.

Viaþa lui Bolintineanu în partea ei dintâi nu e tocmai uºor de
reconstituit. S-a nãscut la Bolintin, aproape de Bucureºti. Tatãl
sãu era de originã macedoneanã. Numele lui, dupã cum se dã,
era Enache Cosmad. Ocupase o funcþiune în administraþie ºi se
retrãsese la Bolintinul din Vale, unde avea oarecari moºii ºi se
bucura de oarecare vazã.

Liceul “Regina Maria” din Bucureºti

Virginia-Maria PILAT
       Strada Primãverii, nr. 32, Bucureºti

Va urma
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POEMUL CARE UNEªTE INIMI
(urmare din pagina 6)

bazele industriei de petrol ºi gaze s-au pus încã din 1961 (conform
PETROVIETNAM). Evoluþia industriei de petrol ºi gaze a
Vietnamului (încetinitã în perioada rãzboiului) a fost remarcabilã:
de la un milion tone þiþei în 1988 s-a ajuns la circa 20 milioane
tone þiþei/an actualmente (offshore), circa 12 miliarde m³ gaze/an
ºi o capacitate de rafinare de 6,5 milioane tone/an. Un rol hotãrâtor
în aceastã dezvoltare îl are factorul uman. Politica de pregãtire a
specialiºtilor a fost foarte bine gânditã, încã din timpul începutului
rãzboiului. De altfel, în Vietnam educaþia este prioritarã. Aici un
profesor este mai respectat decât un medic. Vietnamezii aderã la
ierarhia socialã a respectului – fiul faþã de tatã, elevul faþã de
profesor, tânãrul faþã de vârstnic. În anii ’60-70, în România
studiau în învãþãmântul superior numeroºi strãini, cei mai mulþi
din Vietnam, ºi Cuba.

– Stimate coleg ºi prieten, întâlnirea noastrã de la Ploieºti,
deºi scurtã, a reuºit sã ne emoþioneze profund. A fost o sãrbãtoare
a sufletului. Iar poemul pe care ni l-ai dãruit este cu totul
tulburãtor. Din el rãzbate povestea vieþii tale ºi odatã cu ea a
celorlalþi vietnamezi sau români nãscuþi sã fie fericiþi mergând
fiecare pe drumul sãu, mai lung sau mai scurt, mai uºor sau
mai greu.

Pentru început te rog sã ne spui câteva date personale. Cum
de ai fost ales sã studiezi în România?

– M-am nãscut la 22 februarie 1949 în Hanoi. Am terminat
liceul în 1966. Datoritã rezultatelor mele remarcabile la învãþãturã
la toate obiectele (matematica, fizica, chimia, literatura, etc.), cât
ºi la ultimul examen de stat, am fost ales sã studiez în România.

– Spune-ne dacã tu þi-ai ales profesia sau a fost o
întâmplare?

– Nu am ales înainte, pentru cã n-am ºtiut cã voi învãþa în
strãinãtate. Profesorul meu mi-a recomandat sã mã dedic
Literaturii ca primã opþiune (am luat premiu la aceastã materie).
Am ales Automatica ca a doua opþiune. ªi, în final, am învãþat
Geologia la IPGG Bucureºti. Într-adevãr a fost o întâmplare, dar
plãcutã.

– Ce ai fãcut în Vietnam de la reîntoarcere ºi pânã în prezent?
- Am lucrat pentru industria petrolierã de la început pânã la

pensie (37 ani de activitate), în explorare. Am lucrat în diferite
secþii ale PetroVietnam, iar în ultima perioadã am fost numit
General Director al unui Joint Venture dintre PetroVietnam ºi
Petronas.

– Când ai început sã scrii ºi ce (cine) te-a influenþat?
– Foarte devreme. Familia, ºcoala, societatea. Toate m-au

influenþat.
– Ce ºi unde ai publicat (enumerã titlurile)?
– Am publicat deja 4 volume de poezie: LOI BIEN – Vocea

Mãrii; PHU SA – Aluviuni; NGAN MAY – Norii ºi CUI
XUONG BAU TROI – Sã vãd cerul de sus.

– Ce reprezintã pentru tine aceastã pasiune: chemare, talent,
nevoie spiritualã?

– O pasiune, nevoie spiritualã dacã vrei sã-i spui. A fost
tinereþea mea ºi a tuturor colegilor voºtri vietnamezi pânã acum.
Voi publica al cincilea volum sub numele LE SONG THAT LA
DON GIAN – Ce simplu-i drumul vieþii. Poemul LE SONG
THAT LA DON GIAN (Fericirea) a fost tradus în 8 limbi:
românã, englezã, francezã, italianã, spaniolã, germanã, rusã ºi
ungarã.

– Ce crezi cã ai fi fãcut (ai fi ales sã faci) dacã Vietnamul nu
trecea prin acel rãzboi nedrept?

– Poate c-aº fi fost scriitor, poet sau inginer automatist.
– Când ai ajuns acasã, în 1972, încã era rãzboi. Ai fost pe

front? În România noi am fãcut armata cu termen redus dupã
terminarea facultãþii.

– Nu, n-am fost în armatã. Din familia mea, tatãl ºi fratele
meu au fost. Când am ajuns acasã încã era rãzboi, dar noi ne
gândeam cã victoria finalã este foarte aproape. Noi aveam sarcina

sã reconstruim þara noastrã sã fie de zece ori mai frumoasã, aºa
cum preºedintele Ho ªi Min a dorit. Ajuns acasã dupã 6 ani
petrecuþi la studii în România am început sã lucrez imediat sã
cãutãm petrol ºi gaze pentru patrie.

– Explicã mai precis expresia „nhat quy nhi ma...”
– „Nhat quy, nhi ma, thu ba hoc tro” (primul: diavol, dracul;

al doilea: fantasma; al treilea: învãþãcelul, copilul) este un proverb
vietnamez care vrea sã spunã cã elevul este foarte ºmecher (ca
oltenii din România!), dar în aceastã expresie el nu este aºa, ci
foarte romantic.

– Cred cã este sinonim cu expresia româneascã: copilul
este dracul gol!

– Îþi mulþumesc pentru interesul acordat. Sper cã am rãspuns
la toate întrebãrile dumitale. Urez þie ºi familiei tale ºi la toþi cei
dragi numai sãnãtate, fericire ºi noroc.

Te îmbrãþiºez, THANG
– Mulþumesc ºi eu. Tam biet (la revedere), prietene.

INJECÞIA CU OXIGEN
(urmare din pagina 7)

din grãmada de carne neînsufleþitã. Lipsa lui Ray. Jack doar a
rupt-o la fugã spre uºa de ieºire a bãncii, în cãutarea scãpãrii.

Dupã acea sesiune de þipete, panicã ºi groazã cã ar putea
oricând sã urmeze destinul celorlalþi, izbeºte ca un nebun, disperat,
cu umãrul în uºa de intrare a bãncii. Face aceeaºi miºcare în
repetate rânduri pânã când, obosit ºi fãrã vlagã, se lasã uºor,
rezemat ºi resemnat pe acea uºã.

În acel moment, stând cu spatele la ea, clanþa este miºcatã
corect fãrã ca el sã-ºi dea seama ºi cade în fund în afara bãncii.
Surpriza sa cea mare a fost cã, în ciuda situaþiei extrem de grave
din interiorul bãncii, uºa nu era blocatã, iar afarã nu era nimeni,
absolut nimeni. Nici Poliþie, nici Salvare ori altceva, nimic. Pustiu.

Acest lucru îl pune pe gânduri ºi mai mari ºi mai încurcate,
pentru cã totul devenise extrem de suspect. Totul pãrea un plan
malefic ºi în acelaºi timp genial al unui criminal ce i-a pãcãlit pe
toþi cei din incinta bãncii doar pentru setea sa proprie de sânge.
Dar ºi acest gând se schimbã ulterior când, lângã bancã, vede o
maºinã cu iniþialele C.I.A.-ului la numãr, fapt ce-l face sã se
gândescã la un plan guvernamental, ilegal, în spatele cãruia nu
stãtea altcineva decât îngrijitorul bãncii, Ray Benton, fiindcã doar
el mai rãmãsese în viaþã. Un criminal în serie ce muncea la C.I.A.
ºi se folosea de asta pentru a-ºi potoli instinctele.

Jack se ridicã de lângã uºa bãncii ºi o ia la fugã, simþindu-se
exact ca un evadat din penitenciar, spre parcul de vis-a-vis de
bancã. Acela era cel mai bun ºi apropriat refugiu pe termen scurt,
ce-l ascundea de acel monstru sumbru ºi rece, deoarece, în
viziunea lui Jack, îi oferea posibilitatea de a se ascunde ºi camufla.
Problema virusului nu-i pãrãsise mintea, însã teama cã ar putea
muri ba din cauza virusului, ba din pricina criminalului îl fãcea sã

uite total de faptul cã el, în acel moment, el personal, a dat startul
unei epidemii.

Dupã ce a cercetat atent, dar rapid, cu privirea parcul a vãzut
un fel de ºanþ într-un colþ îndepãrtat. Un loc bun pentru
ascunzãtoare, pe care chiar l-a folosit. În acel parc pustiu, în acea
dupã-amiazã rece ºi tenebroasã de toamnã, în aproprierea lui
Jack se aratã Ray, Ray Benton, criminalul în serie, ce era la un
pas de a-ºi îndeplini misiunea.

Jack îºi dã seama cã ascunzãtoarea i-a fost descoperitã ºi
încearcã sã fugã, sã-ºi salveze viaþa, doar cã... se blocase. Din
cauza agitaþiei, umerii i s-au blocat între pereþii ºanþului ºi nu a
mai putut face absolut nimic. În acel moment inima îi stãtea în gât
iar pulsul îi bãtea atât de repede încât, practic, el ºi-l auzea.
Respiraþia o luase razna, era extraordinar de iute.

În acele momente groaznice, ochii îi erau aþintiþi numai pe
Ray ºi pe mersul lui ºchiop. Parcã se târa prin acel decor cumplit,
întunecat, de toamnã, cu o seringã în mânã, disperat sã îºi ducã
misiunea la bun sfârºit. O misiune cu o idee comunã cu a sa, ce
trebuia sã fie îndeplinitã iniþial de Jack, doar cã Ray, aºa încet ºi
bãtrân cum era, se miºcase mai repede.

Când Ray a fãcut acei ultimi paºi ºchiopãtând spre locul
unde Jack era înþepenit în ochii lui Jack se citeau frica ºi teroarea,
sentimente ce erau cât pe ce sã-i provoace un infarct adevãrat.
Ray se opreºte lângã Jack, îl priveºte câteva secunde bune în
ochi, fãrã sã scoatã nici un sunet ºi apoi duce mâna, uºor, uºor,
cu acul îndreptat spre Jack.

Jack s-a lãsat bãtut. ªi-a acceptat sfârºitul în momentul în
care a fost înþepat ºi a simþit seringa spãrgându-i vena.

În ochii lui Ray lucrurile stãteau diferit. Realitatea perceputã
de mintea normalã a unui ºchiop gras ºi mic de staturã era complet
alta. Banca din Mexic semnifica de fapt un spital de nebuni din
Wyoming, S.U.A. Numãrul de persoane moarte în bancã în
momentul carantinei erau, de fapt, numãrul de pacienþi din camera
de spital, iar injecþia fatalã cu oxigen, datã tuturor de cãtre Ray
Benton, nu era decât doza zilnicã de medicamente, introdusã în
sânge cu ajutorul acelei seringi.

Jack era ultimul din camera de spital cãruia i se administra
tratamentul, de aceea era ultimul care murea din cauza virusului
ºi respectiv, criminalului, persoanã ce s-a dovedit a fi un asistent
ce-ºi scotea seringile dintr-o servietã, mare ºi neagrã de fiecare
datã. Exact aceeaºi persoanã îi provocase deja-vu-ul lui Jack pe
când era în bancã. Lucrurile s-au inversat, în realitate Ray face
injecþiile, dar în plan imaginar Jack încã dorea sã foloseascã
injecþia cu oxigen oricui din acel salon doar ca sã scape din acea
carantinã apãsãtoare.

Cam astea erau trãirile pe care le avea Jack de fiecare datã
când îi erau administrate medicamentele la spitalul de boli mentale
din Wyoming. Zi de zi, la ora patru fix, în continuare, pânã în
ziua de azi.

Sau oare ...
martorul supravieþuitor, imun la virus (Jack)
ºi-a dat seama ...
cine era în spatele întregului circ (Ray-C.I.A.)
ºi astfel l-au dus la nebuni când el, de fapt, era probabil...
Perfect normal?!
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ÎNTRE ILUZIE ªI REALITATE

MIªCÃRILE CULTURALE DIN MEDIUL RURAL,
NU DOAR MOMENTE DE EMANCIPARE SOCIALÃ  DAR ªI

SOLUÞIE A DEPÃªIRII ACTUALEI CRIZE MORALE

Recenta carte de prozã
scurtã a dlui Geo Naum,
Nãzãrirea lui Haralamb
(Editura Eminescu, 2011,
242 p.), vine dupã romanele
Pedeapsa de sine (2009) ºi
Vera (2011). Cele trei
povestiri care o alcãtuiesc:
„Întoarcerea lui Alex”,
„Reginuþa bãlþii” ºi
„Nãzãrirea lui Haralamb”
sunt construite robust,

credibil, ingenios. Gelu Naum nu este un calofil, fiind preocupat
mai mult de aspectul faptic la nivel individual sau colectiv, atent
la problemele social-politice, la situaþii-limitã, urmãrind fluxul
evenimentelor ºi reverberaþiile acestora învestite cu valoare de
simbol. Dar nu este nici moralist, lãsându-i cititorului libertatea
opþiunilor de interpretare, dupã ce autorul ºi-a expus prin
personajele sale ideile ºi convingerile într-o texturã epicã finalizatã
imprevizibil, cu o surprizã abil regizatã.

Ca orice prozator care se respectã, ºi Geo Naum pleacã de la
un sâmbure de adevãr pe care îl planteazã în pãmântul fertil al
imaginaþiei urmând ca de aici sã se înalþe un arbore cu multiple
ramificaþii ºi filiaþii spre trecut, prezent ºi viitor, cu fructe dulci
sau amare. Fiecare personaj are lumini ºi umbre, fiecare personaj
e un pic incompatibil cu mediul în care se aflã, are o micã problemã
atunci când gândeºte cu propria inimã ºi nu potrivit dogmelor ori
ºabloanelor, detaºându-se ca individ emblematic.

În povestirea „Întoarcerea lui Alex”, personajul central Alex
trãieºte 14 ani cu obsesia unei vinovãþii copleºitoare. Pentru a
pune capãt coºmarului, se reîntoarce din America în România,
unde iþele se dezleagã ºi constatã cã fuga sa în strãinãtate,
determinatã de acea vinã,  a fost inutilã. Dar nu inutilã a fost însã
experienþa de emigrant într-o þarã strãinã unde ajunge într-un
container  supravieþuind trei sãptãmâni, dând astfel o probã de
rezistenþã, dupã cum prietenul sãu, Miºu, oferã o lecþie de
solidaritate ajutându-l pe Alex sã evadeze. El este unul dintre cei
ambiþioºi ºi puternici care au reuºit „afarã”, reprimându-ºi
nostalgia când observã o degradare treptatã nu numai materialã
ci ºi moralã în România postdecembristã. Sub un titlu de alint,

„Reginuþa bãlþii”, se ascunde o dramã sumbrã. Drama tinerei
Zamfira cãsãtoritã de comunitatea baptistã tot cu un baptist, o
cãsãtorie aranjatã, spunându-i-se „cã dragostea vine pe parcurs”.
Dar dragostea adevãratã vine pe un parcurs al ei, dincolo de
rigorile cultului în care fusese educatã, dincolo de cutumele
societãþii ºi ale familiei, fapt pentru care suportã consecinþele în
plan fizic ºi moral. Ea a îndrãznit sã iasã din cadrele prestabilite
în care trebuia sã
existe întreaga viaþã
a s e m ã n â n d u - s e
micului peºtiºor de o
mare frumuseþe
coloristicã numit
reginuþa bãlþii, scãpat
de sacrificare dar
claustrat  într-un mic
borcan cu apã, de
cãtre un grup de tineri
din care ºi Zamfira
fãcea parte, într-o
frumoasã zi de
duminicã pe malul
Dunãrii. Textul dens
ºi emoþionant
pledeazã pentru iubire
ºi libertate, libertate
care se obþine uneori
doar fãcând saltul
dincolo de marginea
vieþii.

Povestirea care dã titlul cãrþii e construitã pe un paradox,
ilustrând fortuna labilis, având ca prototip idealistul în dezacord
cu metodele concrete de realizare a idealului sãu. Autorul  aduce
în atenþie un fapt real – revolta þãranilor din 11 ianuarie 1958 din
satul Cudalbi, din Moldova, care refuzã sã-ºi înscrie pãmânturile
la „colectivã”. În centrul revoltei se aflã Haralamb, care se
dedicase în tinereþe cauzei comuniste susþinând instaurarea
republicii ºi a dictaturii proletariatului. El evolueazã continuu în
contextul unei perioade cu evoluþii neaºteptate, sintetizând
trãsãturile celor care luptã pentru o schimbare spre folosul celor
mulþi, dar  a cãrei înfãptuire se  întoarce împotriva lor.

Protagonistul, nãscut de sfântul Haralambie, pe 10 februarie,
dar pentru cã din cauza gerului îngheþase cerneala în cãlimarã ºi
secretarul primãriei n-a mai apucat sã scrie decât Haralamb, pare
cã-ºi transferã supliciile patronului sãu. ªchiop ºi cam plãpând,
el are însã tãrie interioarã ºi un simþ al altruismului foarte dezvoltat.
Lectura Manifestului Partidului Comunist, deºi îi trezeºte
numeroase semne de întrebare privind religia, renunþarea la
pãmânturile moºtenite din moºi-strãmoºi etc., precum ºi întâlnirea
cu vãrul Gheorghe, tipul liderului comunist, sunt decisive pentru
formarea ideologicã a tânãrului Haralamb care lucreazã ca
muncitor electrician la Atelierele CFR, intrã în PCR, scrie ºi
lipeºte manifeste contra regimului existent. În timpul unei astfel
de acþiuni, este surprins ºi împuºcat, dar supravieþuieºte ºi, în
timp ce zace pe trotuar, însângerat, are viziunea sau nãzãrirea
unei lumi noi cu oameni liberi ºi veseli, defilând cu pancarte ºi
tablouri, lucru ce se va adeveri curând. Istoria are însã ironia ei.
„Haralamb, pentru cã doar ceruse prin manifestul scris în 1942
sã se rupã alianþa cu Germania hitleristã, fusese condamnat la ani
grei de muncã silnicã; regele, care înfãptuise acest deziderat, era
considerat acum ca fiind erou naþional ºi decorat de noii aliaþi,
inclusiv de tãtucul Stalin”.

Speranþele lui Haralamb într-un nou început, revenind în
satul natal dupã puºcãrie, sunt sortite eºecului. Aici, în Cudalbi,
o insulã unde colectivizarea nu avusese succes, cunoaºte
adevãrata faþã a noului regim, ale cãrui unelte nu se dau în lãturi
de la nimic, forþându-i pe þãrani sã-ºi dea pãmântul, viile ºi
animalele gospodãriilor colective. Revolta þãranilor nu rezolvã
nimic, dimpotrivã, torturile ºi puºcãria pe care le suportã ulterior
le schimbã ºi caracterul abandonându-ºi odatã cu bunurile ºi
demnitatea de oameni liberi ºi independenþi. Nãzãrirea lui
Haralamb a fost o premoniþie. El, ca mulþi alþi þãrani deposedaþi
de mijloacele necesare asigurãrii traiului, se îndreaptã spre oraº,
îngroºând rândurile proletariatului, care dupã munca în fabricã
se afundã într-o cârciumã spre a-ºi îneca disperarea ºi
singurãtatea. El este o victimã a schimbãrilor, plãtind pentru
inocenþã, pentru iluzia sa într-o lume mai bunã.

Deºi eroii ºi unele întâmplãri sunt fictive, cartea poate fi
privitã ºi ca un document despre o epocã istoricã ce a existat cu
adevãrat, în a cãrei vâltoare au fost prinºi ºi victime ºi cãlãi, ºi
învinºi  ºi învingãtori, ºi care pe parcurs ºi-au schimbat nu de
puþine ori locurile, rolurile, identitãþile.

Doresc sã încep prin a
lãmuri câteva lucruri legate de
om ºi tainele sale.

Omul este fiinþa alcãtuitã din
trei pãrþi: corp, minte ºi spirit.
De fapt este vorba de Sfânta
Treime. Prin urmare, ceea ce
oamenii sunt este egal
Dumnezeu. El acþioneazã ca Trei
în Unul, respectiv Tatãl, Fiul ºi
Sfântul Duh.

Timpul este în realitate tot o
Sfântã Treime – trecut, prezent
ºi viitor. Tot astfel ºi Spaþiul: aici,
acolo ºi spaþiul dintre. „Dintre”

este cel ce þine pe „aici” ºi „acolo” la un loc – tot aºa cum eternul
„acum” le þine pe „înainte” ºi „dupã” la un loc.

Aceste trei aspecte sunt de fapt trei energii: gând, cuvânt ºi
acþiune. Adunate la un loc ele dau naºtere unui rezultat – ceea ce
în limbajul nostru ca ºi în înþelegerea noastrã înseamnã sentiment
sau experienþã. Sufletul omului reprezintã suma totalã a fiecãrui
sentiment pe care l-a posedat (creat) vreodatã. Conºtiinþa asupra
existenþei unora dintre aceste sentimente poartã numele de
memorie. Când ai memorie se spune cã îþi reaminteºti. Cu alte
cuvinte, reuneºti toate pãrþile din tine. În acel moment, îþi vei fi
reamintit Cine eºti Tu cu Adevãrat.

Nimic nu existã în lumea noastrã, care sã nu fi fiinþat mai
înainte ca gând pur. Cu alte cuvinte, nimic pe lume nu este nou,
e doar ecou la alt ecou, cãruia, greºit, îi spunem nou.

Dacã pãtrundem mai adânc în acest teritoriu de explorat,
constatãm cã, acest adevãr se aplicã ºi universului.

Prin urmare este evident cã GÂNDUL=primul nivel de
creaþie; CUVÂNTUL=al doilea nivel de creaþie. Tot ceea ce
spui este un gând, ce ºi-a aflat expresia. El este creator ºi emite în
univers energie în stare sã creeze. Este ºi motivul, datoritã cãruia,
cuvintele sunt mai dinamice, mai creatoare decât gândul, întrucât
se exprimã la un grad diferit de vibraþii faþã de gând.

ACÞIUNEA=cuvânt în miºcare. Mergând pe firul logicii,
vom consemna: cuvântul este gândul exprimat. Gândurile sunt
idei ce ºi-au gãsit formã, adicã idei formate. Ideile sunt energii
strânse la un loc. Energiile sunt forþe descãtuºate. Elementele
sunt particule din Dumnezeu, pãrþi din Totul, materia primã a
orice existã.

Începutul este Dumnezeu. Sfârºitul este acþiune. Acþiunea
este Dumnezeu care creeazã – sau Dumnezeu trãit ca experienþã.
Atât de mult timp, omul a negat Cine Este, încât a uitat Cine Este.
El n-ar putea sã trãiascã experienþa lui Cine Este, dacã nu ar fi
deja acest lucru. Cea mai mare dorinþã a omului, cea mai mare
dorinþã a lui Dumnezeu a fost ca el, omul sã trãiascã experienþa
de sine însuºi, ca parte din Dumnezeu care este. În timpul trãirii
experienþei de sine însuºi, omul se creeazã pe sine însuºi din
nou, în fiecare moment. Aºa cum face Dumnezeu prin el. Se
realizeazã o colaborare sfântã – o comuniune cu adevãrat sfântã.

Cred cã nu întâmplãtor, tema generalã aleasã pentru
simpozionul din 2012, sunã „miºcãrile culturale din mediul rural,
momente de emancipare socialã ºi spiritualã”. Sã nu uitãm cã
autorul „Trilogiei culturii” (Lucian Blaga) afirmase sentenþios
într-un aforism: „Eu cred cã veºnicia s-a nãscut la sat” – iar
Veºnicia este Dumnezeu Însuºi.

Acolo fiinþeazã, ceea ce regretatul scriitor ºi om de culturã
Artur Silvestri numeºte „România Tainicã”, România adevãrurilor
perene, pe care avem datoria sã le cunoaºtem ºi sã le apãrãm cu
toatã puterea sacrã, ce ne-a fost dãruitã de Dumnezeu.

Aceste „miºcãri culturale din mediul rural, ce au loc frecvent
în judeþul Gorj, au un temei de necontestat. El se cheamã, … un
sentiment al datoriei care este întipãrit undeva, într-un fel
enigmatic ºi mai existã o pecete a acestei datorii: ea vine de
demult, se aflã în orice fiinþã vie ºi, de bunã seamã, se aflã ºi în
om” („Nu suntem singuri. Convorbiri cu ARTUR SILVESTRI”,
Ed. Carpathia, 2012, pag. 118).

În aceeaºi carte, ARTUR SILVESTRI face o separare
tranºantã între „Româniile de suprafaþã”, care potrivit concepþiei
Sale „sunt alcãtuite din toatã aceastã desfãºurare neaºezatã, fovistã
ºi indecisã, incapabilã a comunica distinct ºi, deopotrivã, a vorbi
în compatibil despre noi” ºi „România Trainicã”.

Referindu-se la aceasta din urmã, Domnia Sa argumenteazã:
„Noi suntem un popor vechi, suntem unul dintre cele mai vechi
popoare ale Europei, în a cãrui componenþã s-a depus un tipar pe
care tocmai taina întocmirii poporului român o poate evidenþia ºi
aceastã imagine de realitãþi sublunare ce se sustrag clipei celei
repede, de ieri, de alaltãieri ºi poate de poimâine.

Aceastã realitate ne orânduieºte ºi, prin ea, avem rãspuns la
întrebãrile universale, fiindcã este cu neputinþã a se vorbi de o
universalitate cu caracter unic, ci de universalitãþi unde, în termenul
religios, coboarã Dumnezeu. Este universalitatea locului ºi noi,
ca ºi alþii, ne definim prin specific local.

Dacã aceastã universalitate a fiecãrui loc n-ar fi existat, atunci
Brâncuºi nu ar fi ceea ce este.”

Într-una din cãrþile sale tainice „Ofranda aproape fãrã grai”,
ARTUR SILVESTRI afirmã: „Am pomenit o legendã sau o
poveste ce ne spune cã acest neam sãrãcit ºi obidit ºi umilit fãrã
de vinã, este pãstrat în locul lui numai prin rugãciunile unui
numãr necunoscut de înþelepþi, de propovãduitori, de stareþi ºi de
învãþãtori ce vieþuiesc, fãrã sã fie ºtiuþi, pretutindeni în aceastã
þarã.

Ei ne þin în fiinþã dar nu-i vedem fiindcã suntem prea atenþi la
„Româniile de suprafaþã” ºi greºim, bineînþeles. Noi încã nu ne
dãm seama ce înseamnã România Tainicã”.

Dragi participanþi la simpozion, consultaþi cu atenþie „Agenda
culturalã 2012", realizatã de Consiliul Judeþean Gorj, aveþi în
vedere numeroasele ºi variatele activitãþi cultural-educative ºi
artistice ale Ligii Culturale „Fiii Gorjului” ºi veþi avea oglinda
convingãtoare a tot ceea ce se face în acest judeþ, cu preponderenþã
în mediul rural, pentru ca România Tainicã sã existe ºi sã se
poatã proteja de „Româniile de suprafaþã” care ne afecteazã, nu
numai ca imagine în lume dar ºi în fibra naþionalã.

Ele, aceste manifestãri culturale, cu pronunþat caracter
educativ, aratã cã fiecare fiinþã vie se leagã de locul ei ºi se leagã
de locul ei pentru cã acolo este Dumnezeu.

Îmi exprim convingerea, cunoscând ceea ce se petrece aici
(mai mult) dar ºi în alte pãrþi, cã, aceastã Românie Tainicã lucreazã
ºi, în cele din urmã, va triumfa.

Victoria Milescu

Geo Cãlugãru
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MERSUL TÂRGULUI Poezia ca o apã vie
ªtefan Crudu

5.08.2012 – Invazia iepurilor domestici.
Când te scoli de dimineaþã dupã o noapte cu somn agitat ºi

fragmentat de cãldura tropicalã abia dacã ai chef de o cafea care
þi se pare amarã din cale-afarã (ºi chiar este dacã ai uitat sã pui
zahãr). Constaþi cã este deja târziu ºi trebuie sã faci cumpãraturile
conform listei. Aºa cã, pe cai – putere, desigur – spre târgul
fãgãduinþei. Ai noroc, încã este marfã pentru toate buzunarele.
Printre tarabe cumpãrãtorii sunt mai puþini decât vânzatorii, aºa
cã mãrfurile perisabile se vând relativ ieftin: roºiile 1-2 lei/kg;
ardeii graºi 2 lei/kg; capia roºii 3-4 lei/kg; vinetele 1,50-2 lei/kg;
morcovii 1-2,50 lei/kg; varzã 1,50-3 lei/kg; caisele 5 lei/kg
(singurele fructe posibil autohtone). Brânza închegatã 10 lei/kg;
laptele dulce (bãtut) 5-6 lei/bidon 2 litri: curios oficial un euro
este 4,65 lei. Au apãrut mulþi vânzãtori cu tarabe improvizate
(vezi Doamne, al doilea job, cel de duminicã) cu marfã identicã,
de respectiv aceeaºi provenienþã: en-gros-urile!

Porumbei, pãsãri de rasã, gãini reformate, pui zburaþi ºi mulþi,
foarte mulþi iepuri de toate rasele. În târg ºi pe stãzile alãturate
nici mãcar o cãruþã cu cai. Numai motorizare.

Preþul cerealelor a crescut alarmant: 60 lei/sac de 3 duble,
adicã în plus cu 10 lei faþã de de acum o sãptãmânã. Era ºi o
dubiþã cu pâine uscatã, expiratã:11 lei sacul cu 20 de bucaþi. Este
o variantã la preþul cerealelor ºi asta ca sã duci porcul cu economie
pânã spre Crãciun. Un prieten de-al meu cu multe pãsãri, dar
care cumpãrã cereale mi-a spus cã va tãia  la greu. Este o altã
soluþie de traversare a crizei cerealelor datoratã secetei excesive
ºi îndelungate.

Aºadar iepuri de toate rasele: Angora, Uriaºi de Belgia, comuni,
bãlþaþi (lipseau numai cei din rasa De Geaba). În final, morcovii
pentru iepuri au rãmas nevânduþi. Pentru mulþi, iepurii sunt
pãguboºi. De aceea nu vin pãrinþii cu copiii la târg. Mai bine le
cumpãrã un pepene!

12.08.2012: Ca ciupercile dupã ploaie.
Dupã o lungã perioadã de secetã ºi temperaturi tropicale a

plouat biniºor vineri ºi sâmbãtã. Urmarea: târgul s-a înviorat
imediat. Multã marfã ºi preþuri relativ acceptabile. Explicaþia ar
fi aceea cã plantele însetate alimenteazã fructele cu apã multã
dintr-o datã ºi acestea crapã ºi apoi datoritã temperaturilor ridicate,
se altereazã. De aceea grãdinarii culeg repede legumele ºi pepenii
ºi apoi, dacã nu se vând, scad preþul ca sã nu le ducã acasã (acest
lucru este valabil pentru producãtori nu ºi pentru intermediarii
care iau marfã din en-grossuri ºi o vând treptat mergând la toate
târgurile din timpul saptãmânii).

Pepeni galbeni 0,70 lei/kg; verzi 1 leu /kg. Aºa da promoþie!
Vinetele 1 leu/kg. Dintr-un microbuz se dãdeau cu 0,80 lei /

kg. Minuni de astea se întâmplã mai rar ºi trebuie sã fii la momentul
ºi în locul potrivit (ºi sã-þi mai fi rãmas bani în pungã). Este cazul
vãrului meu foarte calculat, aflat în cea de pe urmã situaþie ºi ca
atare învineþit de necaz. La figurat!

19.08.2012: Hai la brânzã de oiþã, neamule!
Mãrturisesc cã nu îmi place brânza proaspãtã. Este defectul

meu ºi mi-l asum. Dar trec de fiecare datã prin sectorul brânzãrie.
Fie ºi numai ca sã-mi clãtesc ochii privind la blonda din Cartojani,
negustoreasã versatã, care vinde brânzã telemea în special
(productie proprie ?! – adusã de la munte?!). Dupã ce treci
prin micul culoar ce desparte preparatele de carne (unde expun
marfã câþiva ciobani autentici) de aleea brânzeturilor, orb sã fii ºi
tot te descurci: mirosul de zer este omniprezent. Pe tejghele
ciobite ºi spãlate doar de ploi  ori direct din cãldãri aºezate pe jos
te îmbie zeci de brânzãrese (majoritatea din Cartojani) cu marfã
pe gustate: brânzã dulce, închegatã (ºi dospitã datoritã cãldurii),
mai mult sau mai puþin sãratã, chiar de oaie ºi de caprã, sau
amestecate, telemea proaspãtã. Marfã destulã dar calitativ nu.
Preþuri însã foarte mari: 14 lei/kg toate sortimentele de brânzã.

Lapte dulce ºi bãtut – de cel dulce nu ºtii sigur pe cãldurile
astea! Ba chiar ºi ouã la 0,70 lei/buc.

Printre sedilele cu brânzã sunt expuse cãpãþâni nejupuite ale
fiilor (sau fiicelor) vacii producãtoare. Brrr! Spre amintire ºi
adeverire.

26.08.2012 – Toamna se numãrã bobocii!
Aºa s-ar zice dar e încã varã ºi cu temperaturi record pentru

aceste zile: 41 grade C. Ca atare în târg este o stare de apatie: atât
vânzãtorii cât ºi cumpãrãtorii sunt lenþi în miºcãri. Marfã ar fi
dar nu de calitate: ardei ciobiþi, veºtejiþi. Preþuri medii. Iei ce se
gãseºte. Vinete aschilambice, cu tenul afectat de soare, pline de
seminþe – 2  lei/kg. Fiindcã au fost douã nunþi în cartier nici
vecinii spoitori nu prea au venit. Aºa cã sectorul pãsãri a rãmas
cu multã marfã nevândutã. Într-o cuºcã câþiva boboci de gâscã.
Proprietarul (sau intermediarul mai sigur) cerea 40 lei/buc. Slabi
ºi scumpi, n-au avut cãutare. Cred cã la numãrãtoarea finalã a
rezultat aceeaºi cifrã ca la sosire. A greºit din start: muºterii vor
calitate, sã-i mãnînce imediat nu sã-i creascã încã douã luni ºi sã-i
lase fãrã cereale. Le-ar folosi, precum grecilor, doar pentru paza
acareturilor.

2.09.2012 – Semne de toamnã.
Septembrie, prima lunã de toamnã calendaristicã este în realitate

o prelungire a verii prin temperaturi ridicate ºi secetã persistente.
Deºi nu a mai plouat de o lunã abundenþa unor sortimente (mai
ales de legume), surprinde. Dar e timpul lor, care s-a decalat
chiar, lucru demonstrat de culoarea roºie a ardeilor de toate
soiurile: capia, gogoºar sau gras. Aglomeraþie mare, marfã
suficientã dar nu ºi la legumele de bazã, respectiv cartofi, roºii ºi
vinete. Gospodinele îºi încarcã sacoºele cu ce le trebuie pentru
zacuscã sau murãturi.

La ora 10 marfa e pe terminate iar cumpãrãtorii se rãresc. Din
senin târgul este strãbãtut de un vîrtej, semn de toamnã. Un
vânzãtor se agaþã de umbrelã sã nu o ia vântul. Dar nu-i tornadã,
nu suntem în America! Cum spuneam, fiind cerere mare
negustorii ºi producãtorii pluseazã. Roºiile, deficitare: 3,50 lei/
kg! Vinetele 3 lei /kg; ardeiul gras 2-2,50 lei/kg; varzã 1-2 lei/
kg; pepenii (din import) 1,50 lei/kg (roºii) ºi 2 lei/kg (galbeni).

La ora când am sosit în târg (ora 10) nemaifiind mulþi
cumpãrãtori am reuºit sã cumpãr ce mi-am propus la preþuri de
„dacã iei tot ce mai am þi-i dau cu 2 lei/kg”. Aºa am luat tot
ardeiul (gogoºar ºi capia ), iar varza cu 1 leu/kg. Dar nu mai erau
cartofi (fuseserã puþini, cu 1,50 lei/kg la câþiva intermediari).

S-au mai ieftinit cerealele – 45 lei/sacul de trei duble. Asta
pentru cã a început deja culesul porumbului (afectat de secetã) ºi
cel vechi trebuie vândut. Sacul de tãrâþe 23 lei (cca.20 kg). Scump,
foarte scump pentru vremurile astea ar zice Hagi Tudose.

Tudor Lavric

O searã de meditaþie, care îl proiecteazã în universalitate ºi în
actualitate pe George Coºbuc, poetul de care s-a lipit de mult o
etichetã simplificatoare, „naþional”, a fost 7 septembrie 2012. De
aceastã laturã a poetului din Hordou pare sã fi fost stãpânit ºi actorul

Vasile Pupeza, protagonistul unui recital de poezie ºi nu numai.
Actorul, plecat înainte de 1989 în Statele Unite (de pe scena

Teatrului Mic din Bucureºti), a oferit, la Centrul pentru activitãþi
recreative ºi inovaþie ocupaþionalã al sectorului 2 Bucureºti, în
premierã mondialã un recital pentru nostalgicii vieþii de acum un veac.

Nu a fost numai poezia lui Coºbuc: a fost ºi muzica (înregistratã
ºi live) a Mariei Butaciu, cântãreaþa din þinutul lui Coºbuc, au
fost ºi scurte monoloage cu trimiteri la biografia fiului de preot,
iar în final o improvizaþie a lui Vasile Pupeza, în maniera lui
Coºbuc bãtrân, marcat de drama primului rãzboi mondial.

Momentele poetice, însã, au trecut de la poezii mai puþin
cunoscute („Cu bâta-nveþi pe câni bontonul”, „Morþi pentru
cine?”) la textele cunoscute din toate manualele ºcolare. Un text
precum „Cu bâta-nveþi pe câni bontonul. / Dar astãzi s-a schimbat
dictonul: / Ciomagul nu e pentru câni, / Ci pentru-alegãtori
români”, stã lângã pamfletele lui Caragiale.

Maestrul Vasile Pupeza, însoþit de personalitãþi ale scenei de la
noi - între care le-am remarcat pe actriþa Irina Petrescu, pe poetul
Radu Cârneci ºi distinsa profesoarã Elena Negreanu - s-a întrecut
pe sine, într-un „one man show” de aproape trei ore, introdus de
profesorul George Anca.

Vasile Pupeza, actorul clujean care nu uitã sã dea seama despre
legãturile sale cu „þinutul grãniceresc” al lui Coºbuc, a poposit
periodic în România, ultima datã în 2011 tot la Centrul din strada
Calderon, cu un recital de poezie eminescianã. „Cu ani în urmã,
am prezentat un recital Eminescu la Uniunea Scriitorilor din
Bucureºti, în prezenþa poeþilor ºi scriitorilor vremii de atunci ºi
de acum. Atunci, Nichita Stãnescu m-a întrebat: De ce nu ºi
Coºbuc?”. Acum eu întreb: De ce nu ºi Nichita? Înterebãrile
sunt pentru a-l face pe actor sã meargã mai departe, mai departe.

Foto: Teodora Dragu ºi Andreea Afrãsinei, studente

Fabrica de spirt de la Bolintin a lui C. Bolintin (Cãpriþã
Bolintineanu, n.r.) a fabricat în anul 1884-1885 cantitatea de
83.915 litri de spirt. (România Liberã, IX, nr. 2358, 31 mai
1885, p. 2)

Ziarul Familia aflã cã în Bucureºti s-a format un comitet,
prin iniþiativa domnilor Petre Ioanide – arendaºul moºiei Bolintin
din Deal, Ion S. Rãdulescu, Alex. Elefteriu ºi N. Rãdulescu, în
scopul de a aduna suma trebuitoare pentru ridicarea unui mic
monument de marmorã albã poetului nostru Bolintineanu.
Monumentul va purta d-asupra bustul poetului. Se va face
d-asemenea un grilaj împrejur.

Onoare acestor domni!
Ruºine însã pentru guvernele ce s-au succedat pânã azi ºi

care nici unul nu s-au gândit sã aducã acest omagiu poetului
mort în spital! (Epoca, seria II, nr. 493, 22 iulie 1887, p. 3)

Se ºtie cã acum 15 zile s-a comis o tâlhãrie la Bolentin, unde
tâlharii au prãdat Primãria, furând chiar casa de fer a ei.

Acum aflãm cã Parchetul e pe urmele hoþilor care nu sunt
decât fostul primar din Bolentin împreunã cu doi ajutori ai sãi.
(Epoca, III, nr. 819, 18 august 1888, p. 3)

ªerban Mihalcea din comuna Ogrezeni pe când trecea cu
cãruþa încãrcatã cu tutun peste podul plutitor peste Argeº,
speriindu-se un cal, a prãvãlit cãruþa, care a cãzut în apã cu
stãpân ºi cu caii; s-a înecat însã numai un cal. (România Liberã,
XIII, nr. 3419, 10 februarie 1889, p. 2)

Institutul de Domniºoare Bolintineanu, fondat în anul 1874,
proprietatea ºi direcþiunea doamnei Maria Angelescu (nãscutã
Bolintineanu), aduce a cunoºtinþã, cã cursurile vor începe pentru
noul an ºcolar la 1 septembrie. Înscrierile se fac de acum, iar
prospectele se trimit dupã cerere.

Direcþia institutului, vãzând reclamele forþate ale unor ºcoale
în diferite jurnale, care între altele fac cunoscut publicului cã au
metode speciale, cã au obþinut diferite succese cu elevele etc., a
hotãrât ca în acest an sã lase totul la aprecierea pãrinþilor a vechilor
eleve din timp de 24 de ani de existenþã care parte sunt mume de
familie, precum ºi onorabilului public competinte care a putut sã
aprecieze rezultatele obþinute în toate privinþele.

Institutul dupã cum se ºtie, este situat la ªosea, partea cea
mai sãnãtoasã a oraºului. (Epoca, II, nr. 870 (263), 19 septembrie
1898, p. 3)

Faptul divers
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MANDALENA

TRECÃTOAREA VORBÃ A LUMII
Ca mãgaru’ lui Chianþã
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Cociu Ariticã este un personaj cu totul special al micii lumi
bolintinene. ªi de pe toatã Vlaºca, Ilfov, Giurgiu ºi Teleorman. A
ajuns la Dunãre, a fost bãtut de Securitate ºi alergat de machidoni
prin Pipera. Dar pe unde nu a umblat omul ãsta ºi prin câte nu a
trecut?!

Originar, „din strãmoºi, din Bolintin. Familia mea era una
ce mai bani þinea. Mulþi bani avea. Oameni bogãtaºi”. Nãscut
în ziua de Sf. Dumitru a anului 1938 a fost botezat de Ariticã a lu’
Ristache pe când avea numai patru zile: „Era prieten cu tata ºi le
cam bea”. Obiºnuieºte sã se legitimeze cu un buletin de
„alergãtor”. L-am întâlnit purtând o ramã cam cât el de mare a
unui tablou „luat de la þigani” ºi dispus, ca de obicei, sã
povesteascã, la o bere, vrute ºi nevrute. Pentru cã are ce ºi mai
are ºi un fel al lui, anume, de a depãna întâmplãrile: sfãtos,

glumeþ, cu o sclipire isteaþã în ochi, lãsând sã se întrevadã un
gând ºtrengãresc ºi ceva din metehnele unui cal nãrãvit.

De meserie, Ariticã este negustor de artã ºi antichitãþi. Fãrã
nici un fel de ironie. Nãscut ºi nu fãcut, cu înalte studii la ºcoala
vieþii, pe Lipscani, pe ªelari, pe la Hanul cu Tei. ªcoalã are doar
patru clase încheiate, temeinice ºi destule pentru cei din etnia lui.

Dintre învãþãtori înºirã repede pe d-na Margareta, d-na Dobriºan,
Mariana Stamate, domnul Damian. Cam mulþi, însã se pare cã
unii ani au fost cu repetiþie.

Prinde îndeletnicirea de cãpãtâi a neamului sãu – spoitul ºi
se însoarã. De douã ori. A doua, ce þine pânã astãzi, la 14 ani ºi
trei luni. „Femeie rea” îi scapã, zâmbind larg printre cei trei dinþi
din faþã. „Am vreo cincizeci ºi ceva de ani cu asta. Mergeam la
þarã. Aveam acolo, la Iepureºti de unde e ea, niºte icoane pe
foiþã de aur. Le-am luat, le-am vândut. Mulþi bani, boierule!”

Ariticã a fost ºi unul dintre talentaþii atacanþi ai echipei de
fotbal a Bolintinului antrenatã de Costel Dumitrescu. Coleg cu
Piþi a lu’ Margareta, cu Kama, cu Icã Pârvãnescu, cu Tãnase a lu’
Vãrzaru ºi încã... Arbitru era Ion Roºeanu: „avea maºina aia de
epocã. Adevãratã! M-am dus sã o iau da’ a venit unu’ ºi mi-a
luat-o”. Pe terenul de fotbal se fãceau „anaugurãri” de 1 Mai cu
lãutari, mici ºi bere. „Acolo am gãsit eu o fatã, cãta bani, cã la
terminat pierdea boierii bani, cã se bea bere... Prima nevastã!”
A durat trei zile.

Când s-a însurat „de-a dora” ºi-a fãcut o tigaie de aramã ºi
a luat-o în spate prin Bucureºti, prin Centru, pe la Academie...
Cu spoitul. Acolo l-a vãzut un „boier – ce era, nu ºtiu – maghiar,
cevaºilea. M-a întrebat: Asta e aramã? M-a luat, cã avea multe
obecte de aramã. Am intrat ºi am pus focu’, ºi eu, cum aveam
ceva în cap, am zis cã dacã nu vrea sã i le fac albe, le roºesc, le
fac aºa, special”.

Despre începutul de anticar?!
„Avea mama mare o icoanã. Bãtrânã. De 95 de ani. ªi am

trecut pe acolo, pe Lipscani. Eram cu spoitu’. Când mã uit aºa,
în hanul ãla, vãd obecte d-astea. M-am uitat la o icoanã. Am ºi
io una d-asta: Pãi ad-o!

M-am îmbrãcat într-un halat alb, cã avea fricã de doctor
bãtrâna. Hai la spital! A dat ochii peste cap, am luat icoana ºi
am plecat cu ea. Când merg acolo, îmi zice boieru’: Cât ceri pe
ea? Era pe foiþã de aur icoana, foarte tare, bãtrânã. ªi de aia
m-am învãþat. De la icoana aia.

I-am spus la nevastã: Fã, eu nu mai stau cu spoitu’. Eu mã
duc dupã obecte la þarã.

Dupã aia m-a luat unu’ cu barbã mare: arhitect. Avea un
atelier aºa jos, un subsol mare cu obecte. Ce obecte îi duceam
le punea etichetã. El le lua ºi le ducea la alþii. Nevasta doctor, el
arhitect: oameni mari. În plicuri îmi punea banii!”

Câte nu i-au trecut prin mâini lui nea Ariticã: scoarþe vechi,
cãruþe ºi trãsuri, motociclete, arme de epocã ºi nu tocmai, tablouri
sute – de la Andreeºti pânã la odalisce orientale de gust manelist,
sculpturi, monede, trenþe, bronzuri ºi alãmuri, veselã, piane ºi
viori ºi încã mai câte. Pentru fiecare are câte o poveste. Poate
decât oameni putem spune cã nu a vândut nea Ariticã, deºi,
pentru aceasta, nu putem oferi nici un fel de garanþie. Un om
între oameni!

De la Mandalena pentru cunoscãtori.

Expresia de mai sus, folositã în zona Bolintin-Crivina, are
douã personaje: mãgarul ºi Chianþã. Numele mãgarului nu mai
este cunoscut, dar Chianþã a rãmas pânã azi în mentalul colectiv.
Pe numele real Paraschiv Marin, de fel din satul Crivina, Chianþã
(poreclã acceptatã) era un þãran sãrac lipit ºi cu mulþi copii. Mama
lui, vãduvã, era descântãtoarea satului, îndeletnicire cu care-ºi
asigura traiul de azi pe mâine. Chianþã nu avea o meserie propriu-
zisã, aºa cã-ºi câºtiga existenþa fãcând mici servicii de cãrãuºie.
La început avea un cal pe nume Maghiran. Cum la omul învãþat
cu sãrãcia nici animalele nu o duceau prea bine, Maghiran era
mare, dar foarte slab ºi de-abia trãgea cãruþa. Fiind mereu dator
la fisc, perceptorul acelor vremi, zelos din fire ºi neîndurãtor cu
restanþierii (pe nume Dumitru Potlog, spaima oamenilor sãraci
din sat) îi bate la poartã însoþit de jandarm, hotãrât sã nu plece cu
mâna goalã. Pe uliþã era cãruþa încãrcatã cu varzã de toamnã.

– Plãteºti mã?
– Oi plãti..!
ªi începe Potlog sã calculeze zgribulit de frig ºi dupã un timp

îi spune suma. Chianþã zice:
– Nu e mult, da’ nu e-acu’!
– Cum mã?! Mã lãsaºi sã mã chinui ºi sã calculez degeaba?!
– Nu e mult, da’ nu e-acu’!
– Atunci, fi’ al dracu, îþi luãm cãruþa!
– Cu plãcere, rãspunse Chianþã, aceasta fiind expresia lui

favoritã – bine sau rãu, zicea Cu plãcere!
Îi confiscarã aºadar cãruþa, dar dupã câteva zeci de metri,

Maghiran, obosit din cale-afarã, s-a oprit ºi gata. Potlog, vãzând
cã nu e chip sã-l mai facã sã plece de pe loc, i-a strigat lui
Chianþã:

– Acu’ vino de-l ia!
– Cu plãcere, îi zise Chianþã, cu evidentã satisfacþie.
Nu era exemplu de gospodar, dar era hâtru, ºiret ºi prefãcut.

Oamenii stãteau sã-l asculte, aºteptând vreo vorbã cu tâlc. Chianþã
ºtiind ce vor, îºi juca rolul. Apoi a schimbat calul cu un mãgar.
Era singurul care avea mãgar în Crivina. Nici mãgarul nu o
ducea prea bine, deºi se ºtie cã se mulþumeºte cu puþin. Era ºi el
slab ºi lipsit de putere. Dar trãgea totuºi droaga încãrcatã cu
câþiva saci de boabe pe care-i ducea la moara din Bolintin.

– A sosit moraruuu’! striga Chianþã pe uliþe.
Totodatã (simultan sau separat), transporta ºi laptele colectat

de la cetãþenii din Crivina la lãptãria din Bolintin. La un moment

dat, cãruþa a intrat în ºanþ ºi mãgarul nu a mai putut s-o scoatã. A
rugat doi oameni care treceau întâmplãtor sã-l ajute. Dupã ce au
reuºit sã o scoatã la drum, le-a spus:

– Hei, aþi vãzut neicã, cu un mãgar n-am putut-o scoate, dar
cu trei, da!

Chiar de se mai supãrau pe el, oamenii îl iertau pentru cã le
da prilej de discuþii. ªi era binevenit între ei pentru cã el era sarea
care da gust vorbei. Astfel, la un praznic de pomenire spunea:

– Bã, sã moarã Þintoi, cã-l þine Statul (era pensionar), frate-
meu Miticã, cã tot la fel, îl þine Statul. Eu nu am de ce sã mor! Pe
mine nu mã þine Statul, mã þine bãiatu’! Poveºtile despre el sunt
multe. Chianþã este pomenit ºi de cei care nu l-au cunoscut,
pentru cã a fost o figurã în sat. Mucalit ºi caustic, conºtient, iar
uneori prea sigur de talentul sãu de disimulare, stãpân pe
meºteºugul cuvintelor ºi gesturilor, Chianþã a fost pe undeva un
Pãcalã al locului. ªi el ºi mai toþi din vremea lui s-au dus demult.
ªi pe toþi o mie, cine-i mai ºtie? Doar amintirea lui Chianþã ºi a
mãgarului lui a rãmas vie.

Ca mãgaru’ lu Chianþã: adicã nici prea-prea, nici foarte-
foarte – ca românu’ – cum o fi ºi o veni, cã merge ºi aºa!
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„Sora noastrã este o sorã mai puþin obiºnuitã, însã este
sora noastrã, iar noi nu am cunoscut alt model de sorã. De
aceea, familia noastrã este destul de interesantã, chiar dacã
nu seamãnã cu altele. Eu sunt mulþumit de ea ºi vã asigur cã
nu aº schimba-o cu alta pe lume!”

Bãiatul mulþumit de viaþa lui ºi care a înþeles ce înseamnã
autismul, cu bune ºi cu rele, este Horia Rizea, în vârstã de 13 ani.
Prin cartea sa, În zbor barba nu creºte (Bucureºti, Editura
Frontiera, 2012), ne dã o lecþie de normalizare a unui caz de
autism, prin relaþia cu sora lui, afectatã de aceastã disfuncþie.

Horia povesteºte viaþa împreunã dintr-o perspectivã copilãreascã,
ludicã, dar foarte important, lipsitã de idei preconcepute. De
exemplu, transformã comportamente ale ei, specifice tulburãrilor
din spectrul autismului, în jocuri, oferindu-i astfel modalitaþi de
învãþare într-un mod natural: „Tot în maºinã se joacã de-a
descãlþatul. Jocul ãsta l-am câºtigat fãrã drept de apel, fiindcã
de ceva vreme Kiti nu mai îndrãzneºte sã se descalþe decât dupã
ce cobor eu din maºinã. 1-1 pentru mine!”. Sau: „Când îºi
pune în gând sã facã rost de un biscuit, Kiti nu mai este mielul
blând ºi nevionovat pe care îl ºtim noi în casã. O, nu! Mã ia de
mânã ºi mã duce la bucãtãrie, cerându-mi chipurile, apã. În
timp ce eu torn ca un fraier apa în pahar, Kiti furã cu mãiestrie
câþiva biscuiþi din dulap, ºi-i îndeasã în grabã în gurã ºi râde.”

În rândul oamenilor mari lucrurile stau altfel. Concepþiile
lor sunt de genul: nu vreau copilul meu sã aibã de-a face cu unul
cu autism pentru cã ar putea copia din apucãturile lui ciudate sau
din manifestãrile lui furtunoase, negândindu-se cã ºi
comportamentele necizelate încã, ale unor copiii fãrã de probleme
pot fi la fel de dãunãtoare ca ºi ale celui cu autism. Un copil, se
ºtie, pentru a-ºi forma anticorpii, trebuie scos în lume. Dacã ne
gândim cã odatã cu aceastã nouã experienþã riscã sã ia toate
bolile posibile ar trebui sã optãm pentru a ne þine copilul în casa
noastrã obsesiv igienizatã. Pe de altã parte, pentru a-i face copilului
cunoºtinþã cu lumea în care trãim, începem sã-i citim basme unde
sunt prezentate, deopotrivã, ºi binele ºi rãul, prin care învaþã sã
aprecieze binele (pentru cã acesta întotdeauna învinge) ºi cum sã
se fereascã de rãu. Nu putem sã-i spunem poveºti numai despre
bine ºi roz pentru cã astfel îi deformãm realitatea. Iar experienþa
cu un copil cu autism nu e nici pe departe cel mai mare rãu la care

copilul dumneavoastrã ar putea fi expus. Dimpotrivã! Aºa cum
am spus ºi altãdatã, experienþa cu un autist are beneficii precum
orice altã relaþie.

Copiii au metodele lor ca  sã atragã atenþia: uneori sparg sau
trântesc ceva ºi pãrinþii se uitã imediat la ei. Astfel copilul a
obþinut ce ºi-a dorit. Asta nu înseamnã cã un copil autist nu are
de fapt  nicio  problemã sau cã toþi copiii sunt autiºti. Ci doar cã
avem tendinþa sã ne lovim de etichete. Nu este autist pentru cã nu
ºtie sã comunice ci, nu ºtie sã comunice pentru cã are autism. Iar

multe dintre problemele care þin de aceastã afecþiune se pot
rezolva. Pentru aceasta este necesarã implicarea tuturor.

Pentru a ajunge sã beneficiem de pe urma unei relaþii cu o
persoanã altfel decât noi, este necesar întâi sã învãþãm sã-i
înþelegem ºi sã-i acceptãm printre noi. Cu noi! Astfel îi ajutãm
sã vinã mai cu încredere în lumea noastrã. Imaginaþi-vã un copil
timid care trebuie sã treacã de o uºã. Noi suntem de partea aceasta,
unde vrem sã-l convingem sã vinã. Unii copii vor veni la primul
zâmbet sau la o bomboanã fluturatã pe sub nas. Alþii sunt mai
greu de convins: trebuie sã le fluturi muuulte feluri de bomboane

pe sub nas. Se plictisesc de bomboane. Trebuie sã vii cu ciocolate.
Mai multe feluri, ca sã o aleagã pe aceea care-i place. Câºtigã ºi
runda asta ºi e foarte încântat. Dar el nu ºtie cã noi am câºtigat ºi
mai mult decât a câºtigat el: încrederea lui. Încet, încet, vine spre
noi. Tot timid, dar vine. Data viitoare va ºti cã dincoace de uºã nu
e cine ºtie ce-ºi imagina el cã este ci, doar un loc sigur. Existã ºi
varianta sã-l iei de o mânã pe sus ºi gata. I-ai arãtat – tu, lui! –
cine-i ºeful. ªi a priceput. Dar nu ai câºtigat nimic pentru cã vor
mai exista uºi de care vei mai vrea sã-l treci de-a lungul timpului.
Iar el niciodatã nu va pãºi cu încredere pe partea noastrã. Va
învãþa doar sã facã mai repede ce trebuie fãcut pentru a se întoarce
dincolo de uºã, pe partea lui.

Acceptare nu înseamnã doar tolerare, ci ºi dorinþã sincerã de
a-l descoperi, într-un mod cât mai natural. Un copil problematic
poate sã manifeste, într-o anumitã perioadã (care poate fi destul
de lungã), adevãrate crize de furie din cauze diferite (dureri fizice,
plictisealã, frustrare ºi aºa mai departe), iar supãrarea lui cea mai
mare sã fie, de fapt, aceea cã nu este înþeles, cã nu eºti cu el (nu
doar lângã el) ºi nu îi acorzi suficientã atenþie. Scopul mare nu a
fost acela de a-l aduce dincoace de uºã, ci de a-l menþine aici.
Înainte nu ar fi conºtientizat sentimentul cã nu este înþeles sau pe
acela de singurãtate. Acum, da!

Copiii cu autism încep terapia intensivã pentru a se pregãti
pentru societate. De aceea acceptarea acestor persoane de cãtre
noi este vitalã.  Când copiii cu autism încep un program de
recuperare totul este o loterie. Nimeni nu ºtie, cu certitudine, cât
va dura sau pânã la ce punct se va ajunge peste ºase luni sau ºase
ani. Dupã o perioadã de terapie, timp în care au asimiliat suficient,
este nevoie, însã, de confirmarea sau întãrirea achiziþiilor prin
ieºirea în lume. Aceasta-i miza!

Volumul Mihai Viteazul – Restauratorul
Daciei ºi al Bisericii strãmoºeºti, semnat de
giurgiuveanul Cristian Alexandru Marin, a primit
premiul Clio la Salonul Internaþional de Carte
de la Chiºinãu.

***
Biblioteca Naþionalã a Republicii Moldova (BNRM) a

organizat, cu prilejul a 180 de ani de la înfiinþare, a XXI-a ediþie
a Salonului Internaþional de Carte (SIC), consacratã Anului Doina
ºi Ion Aldea Teodorovici. Evenimentul, desfãºurat în perioada
31 august – 4 septembrie 2012, a fost deschis de directorul
BNRM, dr. Alexe Rãu, în cadrul unei prezenþe numeroase.
Preºedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a atribuit
conducerii BNRM distincþia Ordinul Republicii. În cadrul
festivitãþii de deschidere au luat cuvântul Arcadie Suceveanu,
preºedintele Uniunii Sriitorilor din Moldova, Florin Iaru, scriitor
din România, Moni Samoilã, coordonatoarea cenaclului
Republica, reprezentanþi ai Primãriei Chiºinãu ºi ai editurilor
participante. Un grup de tinere îmbrãcate în rochii de epocã ºi
tineri adãpostiþi sub jobene ºi în fracuri au dat o culoare de
autenticitate ºi nostalgie. La finalul festivitãþii un mare numãr de
participanþi au eliberat spre cerul senin baloane albastre, galbene
ºi roºii.

La aceastã ediþie a SIC au participat 300 de edituri din 18 þãri
care au expus 7000 de cãrþi. Juriul, condus de academicianul
Mihai Cimpoi, a selectat 300 de titluri, acordând un numãr mare
de premii, împãrþite cu generozitate de scriitorul Vlad Pohilã.
Marele premiu CORESI a revenit volumului Republica Moldova
patrimonial, apãrut la Editura Princeps, sub semnãturile
cercetãtorilor de la Institutul de Cercetãri Enciclopedice. Premiul
CARTEA ANULUI a fost obþinut de acad. Mihai Cimpoi,

SALONUL INTERNAÞIONAL DE CARTE
de la CHIªINÃU

autorul lucrãrii Mihai Eminescu. Dicþionar enciclopedic, tipãritã
la Editura Gunivas. Acelaºi premiu l-a primit ºi Constantin Rusnac
pentru cartea Portrete în timp (Editura Princeps), precum ºi Iurie
Colesnic cu volumul Chiºinãul în amintire (Editura Ulisse).
CARTEA ANULUI a fost atribuit ca premiu ºi lucrãrii Istoria
BNRM în documente de arhivã, semnatã de Tatiana ºi Ion Varta.
Juriul a hotãrât sã acorde premiul EDITURA ANULUI
colectivului de profesioniºti de la Cartier. De asemenea, juriul a
conferit premiul TIPOGRAFIA ANULUI Editurii Poligraf
Combinat din Chiºinãu.

Premiile pentru debut au fost primite de medicul chirurg
Pavel Borº pentru romanul Credo, editat de Tipografia Centralã,
Diana Frumosu semnatara volumului Strada cu trandafiri
îngrijita de Editura Arc, Olga Baltag (Autopsia sufletului, Editura
Iulian), Igor Isac (Cartea aºteptãrii, Editura Eikon), A. Turuta
(Mesaje durute, Editura Prometeu).

Doamna Raisa Vieru, soþia marelui poet, a primit premiul
RESTITUTIO pentru volumul Sunt robul iubirii (Editura Agora)
de Grigore Vieru. Lucrarea Pactul Ribbentrop – Molotov ºi
agresiunea sovieticã împotriva României apãrutã la Editura
Libertas din Ploieºti, sub îngrijirea lui Valeriu Matei, a fost
distinsã cu premiul NICOLAE IORGA. Editurii Vicovia din
Bacãu i s-a atribuit premiul DECEBAL pentru cartea Andrei
Vartic. Oaspetele nemuririi. Premiul muzei istoriei, CLIO, a
fost însuºit de lucrarea Mihai Viteazul – Restauratorul Daciei ºi
al Bisericii strãmoºeºti, apãrutã la Casa de Editurã ºi Librãrie
„Nicolae Bãlcescu”, Bucureºti, 2011, semnatã de prof. dr. Cristian
Alexandru Marin din Cãlugãreni, judeþul Giurgiu. Revista Punkt
ºi Dragoº Popa (pentru prezentarea graficã a SIC 2012) au împãrþit
premiul ILIE GRAVORUL. Desigur, au mai fost acordate ºi
alte premii, dar spaþiul nu ne permite sã le amintim pe toate.

Menþionãm cã un rol deosebit în întreaga arhitecturã a
organizãrii Salonului Internaþional de Carte Chiºinãu – 2012 l-a
avut doamna director cu probleme culturale, Raisa Melnic.

Constantin Bãrbuþã

Astãzi spunem poveºti...
Cristina Lupaºcu
Psiholog
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„Iatã povestea ºocantã ºi terifiantã a prinþului Dracula ºi a
femeii pe care o iubea!”

Aºa începe filmul de prezentare a capodoperei lui Francis
Ford Copolla, Bram Stoker’s Dracula, cu premiera în 13 octombrie
1992, bazat pe romanul cu acelaºi titlu ºi având o distribuþie
uluitoare precum Gary Oldman
în rolul principal, Anthony
Hopkins, Winona Ryder, Keanu
Reeves. Avea sã câºtige trei
premii Oscar: pentru cele mai
bune costume, cel mai bun
machiaj, cele mai bune efecte
sonore.

Au fost, desigur, mai multe
variante ale filmului Dracula
plecând de la romanul lui Stoker,
începând cu Nosferatu
(transcriere, dupã ureche, al lui
Nefârtatu), apãrut în 1922, în
Germania, din mâna lui F.W.
Murnau, filmele hollywoodiene
Dracula  ºi Frankenstien,
Dracula ºi omul lup ºi sã nu
uitãm nici de interpretãrile
celebrului actor Bella Lugosi.

Vom încerca sã ne
concentrãm asupra filmului lui
Copolla pentru cã, aºa cum am
spus, cei mai mulþi dintre critici
sunt de acord cã este cel mai
apropiat ºi cel mai bine realizat
dintre toate. Prologul descrie lupta
dintre Þepeº ºi armata sa
împotriva atotputernicului
Imperiu Otoman într-o viziune
cinematograficã a lui Roman
Copolla remarcabil realizatã în
comparaþie cu peliculele din ziua de azi ºi prin care încearcã a ne
arãta o altã imagine a acelor vremuri, diferitã faþã de alte filme
unde sunt prezentate scene de rãzboi cu mult prea multe detalii.

Silviu Stan

CINEMATOGRAF
Bram Stoker’s Dracula

Catalogat de mulþi ca fiind un film prea sângeros, în esenþã
pelicula este una tragicã ºi romanticã totodatã, dupã cum spune
ºi subtitlul: Love never dies. Dintr-o altã perspectivã îl putem
vedea pe Dracula ca fiind un personaj tragic: întors dintr-o
victorioasã luptã împotriva turcilor, Vlad aflã cã soþia sa, Elisabeta,

s-a sinucis în urma veºtii cã
iubitul i-a fost ucis. În acel
moment el se simte trãdat de
Dumnezeu, pentru cauza cãruia
lupta ºi renunþã la credinþã,
urlând cã se va ridica din
mormânt cu toate forþele
întunericului pentru a rãzbuna
moartea Elisabetei.

BS’s Dracula urmãreºte
chinurile acestui prinþ din
Transilvania, cumplit de
seducãtor, care se mutã din
rãsãritul Europei în Londra
sfârºitului de secol XIX. Dupã
veacuri întregi petrecute în
singurãtatea castelului sãu ajuns
în ruine, atracþia cãtre omenirea
de rând îi devine îndrãzneaþã ºi
plinã de dorinþã, atingând forma
umanã dupã ce ºi-o pierduse pe
cea proprie.

Povestea lui ne vorbeºte
despre groazã ºi pasiune
romanticã, despre renunþare ºi
sacrificiu, despre o iubire ce
transcende spaþiul ºi timpul ºi îºi
gãseºte împlinirea prin Mina,
întruchipare perfectã a femeii
pierdute. O amãgire...

Efectele speciale ºi atmosfera
goticã a filmului Bram Stoker’s Dracula, cu mici tente comerciale,
au scris un nou capitol în lunga existenþã a contelui Dracula pe
marile ºi micile ecrane.

Dumitru Dumitricã

O emoþionantã, tulburãtoare fereastrã de timp, într-un
luminos mai din primãvara anului 1979 când, dupã
încheierea unei festivitãþi din cadrul concursului Viitor
de aur þara noastrã are, aflat în pelerinaj la mormântul

lui Bolintineanu, poetul Virgil CARIANOPOL avea sã
recite din poeziile sale lângã bustul marelui corifeu al
literaturii române.

Eram, pe atunci, la începuturile mele pe tãrâmul
literaturii, când într-un moment, stãpânit de emoþii, dupã
ce am citit ºi eu, mãrturiseam îndrãgitului ºi mult
regretatului poet, mâhnirea mea cã îmi va fi greu ca
autodidact pe acest rãzvrãtitor drum al poeziei.

Marele poet, de care avea sã mã lege, pe viaþã, una
dintre cele mai frumoase prietenii, m-a ascultat calm,
privindu-mã cu blândeþe ºi apoi mi-a zis: „Bãiete, suflet
ai, inimã ai?”. Încurcat, nu mai ºtiu sigur ce i-am
rãspuns... „Dacã ai suflet, dacã ai inimã, fii sigur cã vei
reuºi!”

Erau îndemnul ºi totodatã aripile pe care mi le dãruia
un poet autentic, un om cu un suflet nespus de frumos...
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Mânãstirea “Buna Vestire” Bolintin Vale

A consemnat Constanþa Crudu

Bolintin, o, dulce nume,
Bolintin, o, loc iubit....

28 August 2012. Ziua mult aºteptatã a evenimentului organizat
de Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu
împreunã cu Protoieria Bolintin la Centrul Cultural Dimitrie
Bolintineanu de la Mãnãstirea Buna Vestire Bolintin Vale –
Simpozionul „Dimitrie Bolintineanu – Evocare la 140 de ani
de la trecerea în veºnicie” – eveniment de o mare încãrcãturã
emoþionalã ºi, fãrã îndoialã, mai mult decât interesant.

Rând pe rând, sosesc invitaþii. Maºinile pãtrund în curtea
mãnãstirii care, de pe dealul din apropiere, se zãreºte ca un tãrâm
minunat, ce separã parcã realitatea cotidianã, banalã, de acest
lãcaº ce gãzduieºte manifestarea de înaltã spiritualitate. Biserica
de la poalele pãdurii dominã peisajul, soarele se reflectã în argintul
acoperiºului, al turlei sale, amplificând impresia de mãreþie a
acestui simbol aici, pe pãmânt, al divinitãþii ºi invitând la meditaþie
asupra trecerii timpului ºi, de asemenea, asupra rostului ºi rolului
omului în lume.

Dupã o vizitã prin aºezãmântul monahal, participanþii se
întreaptã spre sala de conferinþe – un spaþiu în care, pe lângã
picturile reprezentând scene biblice, se gãseºte o impresionantã
colecþie de icoane vechi, donate de Patriarhie. Sala de umple,
încetul cu încetul, invitaþii arãtând respect pentru ceea ce va urma.
Sunt peste 150 de persoane de toate vârstele, gata sã se „înfrupte”
din cuvântãrile personalitãþilor care îºi ocupã locul la masa
„aleºilor”. Pe scaune, câteva reviste de informaþie bisericeascã
oferitã de Protoieria Bolintin Vale ºi mult aºteptatul prim numãr
al revistei Sud, serie nouã, ai cãrei redactori dau în aceastã zi,
proba de foc.

Printre invitaþii de onoare se aflã oameni marcanþi ai vieþii
culturale româneºti: scriitorul Florentin Popescu, poetul Radu
Cârneci, Virginia Milescu, Dan Anghelescu ºi locale: Dumitru
Dumitricã, Floricã Dan, profesorii Milica Dan, Maria Palangã,
Corneliu State ºi Draguºinoiu, Maria Marinescu, Jana Simioanã,
Andreea Trãistaru, ªtefania Nãstase, Valentina Antonescu, maica
stareþã Cecilia de la mãnãstirea Gãiseni, preotul Dumitrescu de la
Hobaia, preoþi de la bisericile de aparþin de Protoieria Bolintin,
membrii fondatori ai Asociaþiei Bolintineanu: Dan Bãrbulescu,
Adi Chiva, Fãnela Constantin, Constanþa Crudu, Marian Grigore,
Dan Trãistaru, secretarul de redacþie al revistei SUD ªtefan Crudu,
elevii care au publicat la rubrica Debut, alþi elevi de gimnaziu ºi
liceu ºi profesori de la Grupul ªcolar din localitate, realizatorii
filmului documentar Bolintineanu – Poveste dãltuitã în piatrã:
Ciprian Necºuþu, Silviu Stan, Iulian Bãeþel, etc, etc.

Conduce lucrãrile simpozionului pãrintele dr. Protoiereu
Nicuºor Beldiman, care transmite mesajul de binecuvântare al
Presfinþitului Episcop dr. Ambrozie al Giurgiului. Se pãstreazã
un moment de reculegere în memoria publicistului Constantin
Carbarãu, director fondator al revistei Sud ºi preºedinte al
„Fundaþiei Culturale Dimitrie Bolintineanu”. Se exprimã regretul
cã unul dintre conferenþiari, prof. univ. dr. Mihai Dinu, autor al
volumului Un alt Bolintineanu, nu a putut fi prezent alãturi de
noi, ca ºi pictorul Radu Constinescu, descendent al neamului
Bolintinenilor, precum ºi artistul plastic Gheorghe Iacob.

În sfârºit, trãim acut impresia cã timpul se opreºte, odatã cu
intervenþia d-nei dr. ªtefania Dinu Ciubotaru, muzeograf la
„Muzeul Naþional Cotroceni”, care face o amplã ºi documentatã
prezentare a vieþii ºi activitãþii literare a lui Bolintineanu, insistând
asupra ideii cã acesta a fost „un poet în slujba idealurilor naþionale
ale românilor”. Deºi multe date ne erau cunoscute, istoricul, cu
o voce limpede, plãcutã, a ºtiut sã ne poarte prin labirintul epocii
paºoptiste ºi sã ne dezvãluie faptele care au fãcut din scriitorul
Bolintineanu o personalitate controversatã, al cãrui sfârºit, într-o
cruntã mizerie, a lãsat indiferenþi pe mai marii anului 1872.

(continuare în pag. 3)

SIMPOZIONUL
DIMITRIE BOLINTINEANU - EVOCARE LA 140 DE ANI

DE LA TRECEREA ÎN VEªNICIE - 28 august 2012
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