
„... nu trebuie sã ne îndoim cã ºi cuvintele, la fel cu imaginaþia, pot fi cauzã de multe ºi mari erori, dacã nu ne pãzim bine de ele“
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O particularitate esenþialã a creaþiei populare
orale o constituie “ anumite cliºee, formule închegate,
reproduse la locul potrivit. ( 1, p.21). Ovidiu Bârlea
considerã cã “ opera folcloricã se vãdeºte a fi în
genere o îmbinare dialecticã între formulele puse la
îndemâna interpretului de tradiþia oralã sub forma
unor prefabricate artistice ºi restul structurii, izvoditã
pentru a oglindi tema particularã(Ibidem).

Formula este o expresie relativ invariabilã a unui
conþinut artistic:idee, imagine etc pe care performerul
o poate utiliza ori de câte ori crede cã se potriveºte
cu ceea ce el intenþioneazã sã comunice. Toate
genurile creaþiei populare beneficiazã de avantajele
oferite de acest procedeu, dar nu în mod egal, ci
diferenþiat ºi specific în fiecare formã a creaþiei
folclorice. Formulele cracteristice colindelor sunt:
incipiturile, urãrile finale de colinde ºi refrenele.

Pe lângã faptul cã formulele amintite ajutã la
memorarea ºi la reamintirea mai uºoarã a textelor
care, cântându-se numai o  datã pe an, sunt expuse
uitãrii, ele asigurã o viaþã îndelungatã unei structuri
bine închegate ºi stabile. Structura compoziþionalã
specificã genului colindelor este, în  genere,
urmãtoarea:

a. formula de început sau incipitul;
b. conþinutul propriu-zis, adicã prezentarea unui

tablou descriptiv sau povestirea unei naraþiuni
redate printr-un numãr de versuri tematice, în
þesãtura cãrora intrã, la intervale egale, refrenele cu
funcþia lor mai degrabã melodicã decât semanticã;

c. formula finalã, constând dintr-o scurtã urare
care încheie colindul.

FORMULE ALE ORALITÃÞII ÎN COLINDE
(observaþii pe texte din judeþul Ialomiþa)

Incipituri
Funcþia incipiturilor este de a vesti destinatarilor

cã începe cântarea unei colinde care îi va transpune
în lumea idealã a aspiraþiilor pe care ei doresc sã le
vadã împlinite. Ei sunt poftiþi s-o asculte, fiindcã se
povesteºte despre ei ºi sã se bucure de marea
sãrbãtoare pe care o trãiesc.

Incipiturile  colindelor din zona noastrã de
referinþã, judeþul Ialomiþa, se caracterizeazã printr-
o relativ mare variabilitate, ceea ce duce la
constatarea cã ele nu se supun unei formulistici fixe
cum este cazul formulelor iniþiale din basme. Ele
variazã în funcþie de categoria textelor ºi de tipul
subiectului pe care îl introduc. Tipul 116 -
Tocmeala zestrei, reprezentat de zece variante, are
incipitul construit pe baza termenului  ferice .
Ferice  este  domnul bun, omul bun, jupânul Ion,
fiindcã fiecare are  o fatã mare de mãritat: Ferice,
Doamne, ferice, / Ferice de ‘cest domn bun. (n.
105 - 111); Ferice-mi, Doamne, ferice-mi dragã
! (n.112);  Ferice de-acest domn bun, / ‘Cest
domn bun, jupân Costicã, /Ce-ºi mãritã-o fatã
mare. (n.113) etc.

În colindele ialomiþene cercetate, cele mai multe
incipituri îndeplinesc funcþia de localizare a
întâmplãrilor narate. Cadrul acþiunii este redat numai
în datele cele mai generale ale peisajului specific
spaþiului naþional românesc, fiind evocate: muntele,
pãdurea, ºesul, vadurile Dunãrii, marea cu prundurile
ei, cuprinsuri în care vieþuiesc: þãrani, boieri, ciobani,
mocani, negustori orientali (turci, greci, arabi),

armate de turci ºi frânci, domnitori, preoþi, flãcãi
voinici, fete frumoase pregãtite de mãritat; o faunã
domesticã ºi sãlbaticã bogatã: turme de oi ºi de
berbeci, stave de cai, cirezi de bovine, ºoimi ºi ogari
pentru vânãtoare, leul cel nemaipomenit, cerbul cel
lãudãros, ciutele nepricepute, porumbei vineþi
simbolizând cetele de colindãtori aºteptaþi de gazde
cu darurile pregãtite etc.Dãm câteva exemple din
aceastã bogatã categorie: Ici din vad în vad, / Din
vadu Brãilei (n.23); Sus în vârful muntelui (n.61);
Sus la munte / Ninge, plouã, / La ºes cade rouã
(n.40); Pe picior de munte (n.13); La ‘cest mãr
mare,rotatu (n.58);  La linã fântânã ( n.84); La
umbrã de nuc (n.77); La tulpinã de doi meri
(n.122). Rãsãritul,  cerul cu luna ºi soarele,
semnificând lumina, apar în câteva colinde: Sub
aripa cerului (n.151); Cam pe mare / Pe sub soare
(n.164); Sub zare de soare (n.22); Cam dinspre
soare rãsare (n.99); Prunduleþ de mare, / Sub
zare de soare (n.21) etc.

O lungã serie de incipituri evocã actul colindatului
ca datinã pãstratã din bãtrâni ºi prescripþiile
ceremoniale ale acestui strãvechi obicei, cum sunt:
Bunã seara la fereastrã (n.11); Asta-i seara, seara
mare / ªi-i ajun de sãrbãtoare (n.9); Asta-i searã,
searã mare, / Searã mare-a lui Crãciun (n.5);

Am pornit din casã-n casã / S-aducem veste
frumoasã (n.154); Tot umblând ºi colindându
(n.8); Sculaþi, sculaþi, boieri mari, / Cã vã vin
colindãtori, / Noaptea pe la cântãtori (n.3); Sus,
boieri, nu mai dormiþi, / Vreme e sã vã gãtiþi
(n.4).

Augustin Mocanu

(continuare în pag. 8)

Preacuviosul pãrinte Arsenie,duhovnicul de la
Mãnãstirea Sfânta Maria din Techirghiol(lac dungat)
aparþine prin naºtere ºi copilãrie Ialomiþei. (S-a
nãscut ºi a copilãrit în satul Misleanu,comuna Perieþi
(Perii Itii))

Smerenia lui ºi viaþa în rugãciune i-a adus faima
de a fi printre cei mai de seamã duhovnici ai
României.

I se spune sfântul viu, i s-a propus sã fie patriarhul
ortodox al Balcanilor,  dar a refuzat, aºa cum a
refuzat toatã viaþa vreo funcþie clericalã.

Emanã stare de pace, trãieºte într-o chilioarã
modestã în spatele bisericii vechi, adusã din
Maramureº la Sinaia ºi de aici la Techirghiol de cãtre
preafericitul patriarh Justinian, trecut în lumea
drepþilor.

Este protejat acum de maici datoritã bolii ºi
oboselii de bãtrâneþe, cu toate acestea la uºa lui
este toatã ziua coadã de credincioºi care unii vor
mãcar sã-l vadã, alþii sã-l audã predicând din
pridvor ºi cei mai cu ºansã sã intre în chilia lui pentru

PÃRINTELE ARSENIE
LA 95 DE ANI

a se mãrturisi sau  a primi rugãciuni ºi binecuvântãri
din partea  lui.

Anghel Papacioc
(continuare în pag. 16)
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Ereditate, culturã, mediu fizic, experienþã de viaþã
personalã; cuvinte, lucruri, fenomene, fapte, într-un
cuvânt, tot ceea ce ne înconjoarã ºi ne influenþeazã
calitatea vieþii pe care o trãim. Respectul, sub orice formã
ar fi el, ne defineºte ca oameni ºi este liantul care asigurã
relaþia dintre noi ca fiinþe raþionale pline de sentimente,
într-o societate formatã din personalitãþi ºi caractere dintre
cele mai felurite.

De cele mai multe ori tindem sã sperãm, cu  naivitate,
cã atunci când oferim ceva, vom primi înapoi, însã frecvent
observãm ca  sunt doar iluzii, speranþe deºarte. Acest
lucru nu trebuie sã ne dezamãgeascã sau sã ne
rãneascã…, este un lucru firesc ce ne defineºte ca oameni
–însuºirea de a fi diferiþi…,da, cu totul diferiþi! Nu trebuie
sã îi condamnãm pe alþii cã nu gândesc la fel ca noi…,
prin respect se înþelege ºi capacitatea de a-i privi pe cei
din jurul nostru aºa cum sunt ei fãrã a-i discrimina sau a-
i judeca.

Pornind de la doctrina umanistã care se caracterizeazã
prin echilibrul dintre altruism ºi respectul de sine,
conºtientizãm faptul cã oamenii încã din cele mai vechi
timpuri au þinut cont de acest aspect al vieþii, considerând
cã altruismul este elementul principal al solidaritãþii si al
colectivismului social, însã în acelaºi timp a promovat ºi
respectul de sine, baza unei reuºite în viaþã. Nu putem
omite faptul cã forme ale respectului le întãlnim ºi în Biblie,

unde se spune: ’’Respectã-i pe tatãl ºi pe mama ta”.
“Iubeºte-þi aproapele ca pe tine însuþi ºi respectã-l aºa
cum ai vrea sã te respecte ºi el pe tine”.

Prin respect se înþelege ºi cel mai mic gest pe care îl
facem pentru o persoanã, cu intenþia de a o face sã se
simtã bine…, respectul se realizeazã printr-un cuvânt, o
vorbã, un gest, o acþiune. În momentul în care ajungem
sã îi respectãm pe ceilalþi este evident faptul cã ne
respectãm pe noi ca persoane, ca fiinþe sensibile,
vulnerabile la orice vine din partea altei fiinþe umane.

Cultura este o altã formã a respectului faþã de sine…,
dorinþa de a te cerceta, de a te documenta, de a afla cât
mai multe informaþii, denotã un respect faþã de propriul
eu. Dorinþa oamenilor de ºtiinþã de a descoperi tainele
universului e o formã de respect faþã de semeni, e un mod
de a arãta cã îþi pasã de ceilalþi, cã nu eºti o fiinþã izolatã,
care nu depinde de nimeni ºi de nimic. Descoperirea
atomului, descoperirea leacurilor care salveazã omenirea,
inventarea acelor lucruri care fac viaþa omului mai uºoarã
sunt tot atâtea forme de respect.

Operele literare trateazã problematica omului ca fiinþã
captivã într-un sistem social. Fie cã se adapteazã sau nu
acestei vieþi exterioare, de fiecare datã oamenii aratã
respect faþã de propria persoanã ºi faþã de semenii lor.
Personajul Andrei Pietraru, din drama “Suflete tari” de
Camil Petrescu, trãieºte un acut simþ al respectului faþã

de valorile umane. Onoarea, demnitatea, iubirea faþã de
semenii sãi sunt constantele sufletului sãu care se luptã
cu derizoriul unei societãþi mercantile, filistine.

Hotãrârea lui ªtefan Gheorghidiu din romanul “Ultima
noapte de dragoste, întâia noapte de rãzboi” de Camil
Petrescu de a-i reda Elei, soþiei sale, libertatea ºi ”tot
trecutul” aratã tot o formã înaltã de umanism la o fiinþã
sensibilã, raþionalã, dar ºi capabilã de o mare iubire.

Raportâdu-ne la realitatea exterioarã, respectul nu
înseamnã numai sã dai bunã ziua, sã ajuþi o bãtrânicã sã
treacã strada, sã oferi locul din tramvai, sã duci flori iubitei,
ci mult mai mult decât sã respecþi convenþiile sociale ºi
normele de civilizaþie: sã încerci sã îi tratezi pe ceilalþi aºa
cum ai vrea sã fii tratat tu! Respectul presupune ºi
capacitatea de a trãi frumos  în orice circumstanþã a vieþii.

Probleme tot timpul or sã existe, pentru cã omul
niciodatã nu va reuºi sã atingã perfecþiunea, deºi umaniºtii
susþin conceptul conform cãruia oamenii sunt perfectibili,
mediul fizic în care trãim nu permite de cele mai multe ori
acest lucru. Important este ca prin respectul faþã de noi
înºine sã reuºim sã menþinem demnitatea pe care orice
om ar trebui sã o cultive faþã de ceea ce este.

”Existã lucruri mult mai cumplite ca moartea ºi
suferinþa… atunci când omul iºi pierde respectul faþã de
sine..”a spus  scriitorul maghiar Sandor Marai. Important
este sã reuºim sã nu abandonãm virtuþi ale omului simplu
care dau cu adevãrat savoare ºi plenitudine vieþii. Trebuie
sã conºtientizãm faptul cã de cele mai multe ori ºi  lucrurile
simple sunt cele care conteazã cu adevãrat…

 Mihaela Alecu, clasa a XI-a G,
 Colegiul Naþional “Mihai Viteazul” Slobozia

Profesor îndrumãtor Loredana Stan

Respectul…un lucru simplu?

TITI  DAMIAN

Este extrem de dificil,
dacã nu imposibil, sã
adaugi ticãloºiei un
adjectiv, darmite sã-l
asociezi ºi cu un grad de
comparaþie. Cum ar fi
„enormã” sau „uriaºã.”

„Ticãloºia-i ticãloºie, ºi atât!” ar spune omul obiºnuit,
dar ºi înþeleptul.

ªi totuºi, tocmai când eram decis sã abandonez
proiectul „Ticãloºia ticãloºiilor”,  un fapt aparent banal
pentru cine nu-i în sistemul de învãþãmânt, mi-a întãrit
convingerea cã cineva, acolo SUS, în spatele acestei
aiureli naþionale care este politichia permanentã, „lucreazã”
tãcut ºi eficient la distrugerea conºtiinþei naþionale, sub
acoperirea valorilor europene, considerate acum supreme.

Sã luãm exemplul celui mai important obiect de studiu
din liceu, Limba ºi literatura românã. Sub pretextul cã
programa ºcolarã pentru acest obiect de studiu este prea
încãrcatã, aceasta s-a tot „periat” în ultimii ani pânã ce
elevii nu mai ºtiu nici mãcar ce-i literatura românã, nici
mãcar nu mai ies din liceu cu reperele fundamentale. Spre
exemplificare, iatã care-i literatura  temele de BAC: un text
de Creangã (basmul „Povestea lui Harap Alb”), un text de
Sadoveanu(o povestire din „Hanul Ancuþei”), un text de
Slavici (nuvela „Moara cu noroc”), un text de Rebreanu (
romanul „Ion”), unul de Camil Petrescu (romanul „Ultima
noapte de dragoste, întâia noapte de rãzboi”), un roman
de G. Cãlinescu ( „Enigma Otiliei”) ºi unul de Marin Preda
(„Moromeþii I”). În cazul dramaturgiei, o singurã operã:
comedia lui Caragiale „O scrisoare pierdutã”. Sã vã
„minunaþi” ºi în faþa textelor poetice: patru texte de
Eminescu, dar care, la subiectele pentru BAC, rãmân doar
unul, doar pentru a ilustra romantismul („Floare albastrã”),
Bacovia („Plumb”), Arghezi („Testament”), Blaga („Eu nu
strivesc corola de minuni a lumii”), Barbu („Din ceas,
dedus...”), Vasile Voiculescu („În Grãdina Ghetsimani”),
Nichita Stãnescu („Leoaicã tânãrã, iubirea”), Marin
Sorescu (o poezie, la alegere cu o piesã de teatru). Urmeazã
alte câteva sumare cunoºtinþe despre: paºoptism,
romantism, simbolism, modernism, avangardism,
tradiþionalism, neomodernism ºi postmodernism, douã
curente culturale (umanism ºi iluminism) ceva despre
Kogãlniceanu, ceva despre Maiorescu, ceva despre
Lovinescu...

Tableta ticãloºiilor sau Ticãloºia la superlativ
Cruceascã-se orice ins de bunã credinþã care a trecut

pânã acum printr-un liceu! ªi ne mai plângem cã elevii
actuali nu mai citesc! Ce sã citeascã dacã nu li oferã
modele? Atenþie! Materia aceasta prezentatã mai sus este
prevãzutã pentru 4 (patru!) ani de studiu, câte trei ore de
literaturã pe sãptãmânã! Ce-i drept, timpul mai este umplut
ºi cu peste o sutã de „concepte operaþionale” pe care
orice elev le aruncã din memorie dupã ce s-a vãzut cu
diploma în mânã.

Tot ce v-am prezentat pânã acum ar putea primi primul
superlativ, „enormã ticãloºie”  având consecinþe pe
mãsurã, pe termen lung, cel puþin pentru câteva generaþii,
cãrora li se va ºterge din memorie ideea de literaturã
naþionalã (adicã românã!).

Ce am sã vã semnalez în continuare, s-ar putea numi
„uriaºã ticãloºie!” ªi asta ar þine tot de literaturã, mai
precis însãºi inima literaturii române, Mihai Eminescu.
Dacã în programa pentru BAC, Mãria Sa era prevãzut
doar cu 4 (patru!) texte (la alegerea profesorului!), atunci
când se publicã subiectele, (ciudat!) apare ca suficient
doar un singur text de Eminescu (desigur un îndemn
indirect adresat profesorilor comozi sã nu pregãteascã
decât atât!). Crede cineva cã în aceastã situaþie
profesorul se repede sã pregãteascã mãcar capodopera
literaturii eminesciene ºi a literaturii române,
„Luceafãrul”? Un profesor „isteþ” (comod!) rezolvã
problema ºi cu „Somnoroase pãsãrele” pentru a
argumenta romantismul unei poezii eminesciene. Aºa
cã, dintr-un condei, „legiuitorul” i-a privat pe elevii
acestei þãri, subtil, de capodopere precum: „Luceafãrul”,
„Glossã”, „Odã (în metru antic”), „Scrisorile”, „Doina”
(poezie cu destin tragic, întrucât în ultimii douãzeci de
ani nu a apãrut decât într-un singur an, la o singurã clasã,
într-un singur manual alternativ!).

Cã de vreo douãzeci de ani niºte creaturi scãpate din
grotele istoriei sapã la edificiul Mãriei Sale, o ºtie toatã
lumea. Ar fi dezonorant pentru noi ºi pentru Eminescu sã
facem o cinste detractorilor sãi sã scoatem la ivealã
scuipatul turbat pe care unii îl aruncã asupra sa. Le-am
face o prea mare onoare. Mulþi dintre noi au sãrit sã-l
apere. Eminescu se apãrã singur. E de-ajuns sã porþi cu
tine o carte de-a lui în dreptul inimii. Cã l-au murdãrit cu
fel de fel de adjective scabroase, pescuite din ura de la
periferia vocabularului, numai gura lor murdarã putea s-
o facã! Eminescu rãmâne Cel de neclintit. Parcã ºi mai

mulþi români cred în el. Eminescu eternul a rostit gânduri
eterne pentru urmaºi. Iatã unul: „Cea mai mare nenorocire
este sã prevezi nenorocirea, dar sã n-o poþi împiedica.”
Nimic mai adevãrat vremurilor de azi!

Povestea tristã a lui Eminescu nu s-a încheiat încã.
De-abia acum punem „pãlãrie” enormei ticãloºii puse
perfid la cale împotriva sa de mai-marii învãþãmântului.
Un comunicat sec, cu instrucþiuni, al Ministerului cu pricina
a trimis tuturor catedrelor de Limba ºi literatura românã
din þarã înºtiinþarea cã numele Concursului (olimpiadei)
„Mihai Eminescu” a fost înlocuit cu acela al lui Ionel
Teodoreanu (clasele gimnaziale) ºi ale lui George Cãlinescu
(pentru clasele liceale). A nu se înþelege cã subestimez
sau contest cumva valoarea celor doi, care-ºi au meritele
lor indubitabile.

Eminescu este un simbol, un reper. Eminescu este un
mit literar. Eminescu este un mit moral. Eminescu este un
mit patriotic. „Ape vor seca în albie ºi peste locul îngropãrii
sale va rãsãri pãdure sau cetate, ºi câte o stea va veºteji
pe cer în depãrtãri, pânã când acest pãmânt sã-ºi strângã
toate sevele ºi sã le ridice în þeava subþire a altui crin de
tãria parfumurilor sale”scrie tocmai cel care a încercat ºi a
reuºit sã prezinte lumii, pentru eternitate,cu supremã
admiraþie, viaþa ºi opera marelui Poet, criticul ºi istoricul
literar G. Cãlinescu.

În aceste clipe tulburi, mã limpezesc gândurile unui pe
nedrept uitat scriitor român care, mãcar pentru aceste
rânduri de suflet, îºi gãseºte locul în inima mea, alãturi de
acela al Marelui: „Inimã din inima poporului român,
Eminescu va întineri mereu, cu fiecare clipã ºi cu fiecare
om. Va îmbãtrâni timpul. Prezentul va deveni trecut.
Trecutul va fi cândva antichitate. Dar Eminescu va fi mereu
tânãr ca viitorul.”(Eusebiu Camilar)

N.B. Eminescu se apãrã singur, în eternitate, privind
cu seninãtate ºi supremã detaºare, samavolnicia
vremurilor:„Ce-þi pasã þie, chip de lut, /Dac-oi fi eu sau
altul?Trãind în cercul vostru strâmt/ Norocul vã petrece,/
Ci eu, în lumea mea mã simt/ Nemuritor ºi rece /”

Iar eu, solidar cu Poetul Naþional, murmur împreunã
cu o lume întreagã, revoltatã la aceastã uriaºã
samavolnicie: “Cine-a îndrãgit strãinii/ Mânca-i-ar inima
câinii/ Mânca-i-ar casa pustia/ ªi neamul nemernicia!”
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Am vãzut, pentru prima datã, acest carton du-
plex cu înscrisuri, în primãvara lui 1996. Eram
împreunã cu  fostul coleg de facultate ºi prieten de
nãdejde Nicolae Stan, pentru a-i aduce la cunoºtinþã
marelui scriitor Constantin Þoiu, fiu al Urzicenilor,
intenþia Consiliului local de a-i acorda titlul de
Cetãþean de Onoare pe 23 aprilie, când oraºul
împlinea 400 de ani de atestare documentarã.
Cartonul era prins cu scotch pe uºa biroului domnului
Þoiu, pe interior, în apartamentul de la etajul ºapte
al blocului Delta Dunãrii de pe bulevardul Elisabeta
colþ cu  b-dul Calea Victoriei. Când m-am aºezat
pe unul din cele douã fotolii adânci din camerã,
privind tablourile, icoanele ºi fotografiile de pe
pereþi, mi-a sãrit imediat în ochi notaþia lui Nichita
Stãnescu de pe cartonul care se impunea privirii
din acel unghi: Am ieºit din tranºee... Atunci am
avut ºi o discuþie cu Maestrul  despre contextul atât
de favorabil al apariþiei ºi promovãrii romanului
Galeria cu viþã sãlbaticã, propulsându-l în galeria
marilor romancieri, despre prietenia cu poetul
Nichita Stãnescu ºi, binenþeles, despre ceilalþi
semnatari din ciudatul rãvaº  de peste timp.

   ...pentru cã glonþul vieþii tale mã împuºcase
înainte de a sãpa-o. Urmele lãsate de mâna
marelui poet pe suprafaþa  zgrunþuroasã a cartonului
în noaptea anului bisect 1976, 29 – 1 martie,  mi-au
ajuns ºi la inimã, ºi au   rãmas vii acolo ani buni, zece,
pânã atunci când numele autorului Galeriei... ºi al
atâtor cãrþi  de mare valoare literarã, culturalã ºi
educaþionalã,  a devenit ºi al Bibliotecii din târgul de
altãdatã, acum tânãr Municipiu,  ºi când, rãspunzând
ofertei donatoare generoase, a ieºit brusc la luminã:
Domnule Þoiu, aº dori ºi acest înscris!

Îl privesc  în fiecare zi, cum stã închis sub un
geam gros mãrginit de  o ramã latã de 7cm cu furnir
de viºin, sub fotografia patronului nostru spiritual.
Cine intrã în biroul meu îl vede, uimit, la plecare.
Urmeazã sã-l fotografiem, pentru a-l putea pãstra
ºi pe un alt suport decât cartonul cafeniu-deschis,
uºor vãlurit, asemeni unui ocean de nisip gata
oricând sã înghitã  fragilele corãbii de cuvinte.

Contextul. Apare pe faþa albã a cartonului, scris
cu litere de tipar din vopsea roºie, albastrã ºi neagrã:
LANSAREA CÃRÞII/ GALERIA CU VIÞÃ
SÃLBATICÃ/ DE CONSTANTIN ÞOIU/
PREZINTÃ POETUL/ ION HOREA. Dupã
desfãºurarea evenimentului, de la care am gãsit, între
multele documente donate, câteva fotografii cu dl.
Þoiu dând autografe zecilor de cititori veseli care-l
înconjurau, a urmat  cina oferitã de gazde.  Când
atmosfera s-a destins, a apãrut nevoia consemnãrii
unor gânduri, astfel cã a fost adus afiºul din geamul
librãriei, care-ºi fãcuse datoria,  ºi întors cu faþa în
jos  pentru acest rol neaºteptat. La Bucureºti,
lansarea romanului avusese loc pe 12 februarie -
patru fotografii stau mãrturie, în primele douã autorul
fiind împreunã cu editorul cãrþii, criticul ºi istoricul
literar Valeriu Râpeanu, directorul editurii
Eminescu. Peste zece ani, în biroul unde acum
troneazã cartonul atât de preþios, am avut o discuþie
prelungitã cu dl. Râpeanu, care mi-a povestit despre
modul în care a condus cãtre presã ºi public autorul
ºi romanul sãu, rezultând o publicitate internã ºi
internaþionalã, prin intermediul asociaþiei
traducãtorilor din literatura românã, cum puþin autori
români au avut.

Descriere. Textele împart suprafaþa cartonului
în douã pãrþi: aceea din stânga ocupã 2/3 din întreg

Din Fondul Documentar
al Bibliotecii Municipale

Constantin  Þoiu din Urziceni

 Glonþul vieþii tale
ºi este scrisã cu aceeaºi  cariocã de culoare verde,
cred, la origine, care s-a decolorat în diverse nuanþe,
pânã a nu mai fi vizibilã în notaþia autorului
Cireºarilor, romancierul Constantin Chiriþã. Chiar
ºi prima notaþie a acestei pãrþi 29-1martie 1976 ºi,
sub martie, Vaslui, îºi pierduse culoarea, aºa cã
cineva a revenit  pe conturul iniþial cu un pix cu pastã
albastrã. Ordinea însemnãrilor, de sus în jos, este
urmãtoarea: Vasile Bãran, Nichita Stãnescu,
Constantin Chiriþã, Romulus Vulpescu.

Partea din dreapta ocupã 1/3 din suprafaþa
cartonului. Fiecare din cei patru autori ai notelor de
aici au folosit instrumente de scris diferite: dl. Þoiu
un pix de culoare albastru deschis, poetul Ion Horea
creion, responsabila librãriei  stilou cu cernealã
albastrã, iar deasupra ei, aceeaºi carioca de  la
partea stângã. Ordinea notaþiilor, de sus în jos: dl
Constantin Þoiu  scris în colþ, pe diagonalã, o gazdã,
probabil ºeful  Culturii din judeþul Vaslui,
responsabila librãriei ºi, în dreapta jos, Ion Horea.
In aceastã laturã,  textele merg pânã spre margine,
pe când în partea stângã notaþiile încep dupã o
margine de 7,5cm pânã la 11cm. Doar la notaþia lui
Nichita Stãnescu, data ºi locul însemnãrii 29-1
martie – martie scris oblic ºi înconjurat cu un arc
de elipsã care sã-l aducã lângã cifra 1, iar dedesubt,
unul sub altul, Martie/1976/Vaslui, se apropie la
3cm de margine. Observ cã în cele douã notaþii ale
datei, numele lunii februarie nu apare.

Textul.  Insemnãrile le voi reproduce nu dupã
ordinea arãtatã mai sus ci dupã ordinea înþelesului lor.

1. Dlui Þoiu C./ Cu ocazia lansãrii cãrþii
“Galeria cu/ viþã sãlbaticã” la Librãria nr.1
Vaslui/ astãzi 29 februarie 1976/ - Cele mai sin-
cere mulþumiri/ ºi gânduri frumoase pentru/ clipele
de neuitat în prezenþa / dumnealui ºi al (sic)
celorlalþi colegi/ ºi prieteni scriitori./Mariana
Pavlov/ - Responsabila Librãriei nr.l/Vaslui

2.Cu toatã stima ºi consideraþia...(ilizibil,
semnãturã indescifrabilã). Observaþie: dupã formula
protocolarã, pare sã fie un oficial local.

3. “Galeria” Vã aplaudã/ articol de fond de
Vasile Bãran/ care fiind foarte tulburat ºi
încântat/ de om ºi de carte, dã cuvântul/
urmãtorilor fulgerãtori ai literaturii/ ºi culturii
româneºti:

4. Cãtre Constantin Þoiu/ Am ieºit din
tranºee/ pentru cã ( urmeazã un cuvânt tãiat cu
douã liniuþe paralele) glonþul vieþii tale/ mã
împuºcase/ înainte de a sãpa-o/ Nichita Stãnescu

5. În numele cireºarilor: (restul notaþiei este
ilizibil)

6. Când Þoiu e de viþã, ºtie/ Cã nu-i <<con-
sult>> s-aduci la vie/ Viþã sãlbatecã în dar./Eu
cred cã n-ar/ Fi trebuit aici sã vie/ Cu o asemeni
<<pãrere>>./ Dar/ Acesta este hazul vieþii:/Sã
vinzi cu Þoiu  castraveþii/ La Grãdinar./ Romulus
Vulpescu

7. (deasupra sunt trei rânduri scrise cu creionul
ºi tãiate cu linii ondulate ºi linii drepte paralele ºi în
x) Iatã o viþã sãlbãticitã/ De roadele ei

dumnezeeºti./Ion Horea(în clar)/ Mãrþiºor, 976
8. Cuvintele de laudã/ mor sau odihnesc în/

umbra omului./ Mulþumesc.(semnãturã
indescifrabilã) Constantin Þoiu.

 ...  Cu un an înainte, în martie 1975, la o nuntã
în fosta casã a Elenei Lupescu, pe strada Batiºtei,
în spatele hotelului Intercontinental, îl cunoscusem
pe dl. Constantin Þoiu. De la distanþã. Era cu soþia,
doamna Karin, regizoare, într-o posturã de oameni
modeºti ºi retraºi. Apoi, vedeam intrigat cum
vitrinele librãriei Mihai Eminescu din centrul
Bucureºtilor înverziserã parcã de la coperþile unei
cãrþi... Galeria cu viþã sãlbaticã   de Constantin
Þoiu...Ce putea fi? De când mã ºtiam eram fan
Marin Preda ºi, oricum, nu mai aveam timp pentru
literaturã, filosofia absorbindu-mã total. Pânã când,
la cursul de esteticã, dl. Profesor Ion Ianoºi, marele
cãrturar, ni se confesa, obosit, cã a petrecut toatã
noaptea pentru acordarea premiilor Uniunii
Scriitorilor pe anul 1976. Acum eram în 1977.
Fusese preºedintele comisiei. Marele premiu la
prozã se dãduse foarte repede, cu unanimitate de
voturi. Întreb din rândul întâi: Cine, domnule
profesor...?  ªi domnia sa mi-a rãspuns oarecum
inviorat de spontaneitatea interpelãrii: Constantin
Þoiu pentru romanul Galeria cu viþã sãlbaticã.
Atunci m-am ridicat în picioare, am înãlþat braþele,
m-am rotit sã mã vadã toþi colegii din amfiteatru ºi
am spus cu mândrie nebãnuitã: Constantin Þoiu
este din Urziceni!

Glonþul vieþii sale  mã împuºcase ºi pe mine.
Alexandru Buleandrã,

director Biblioteca Municipalã “Constantin Þoiu”
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Adria Bãnescu

Mã scapã somnu-adâncul de-al suferinþei taur
Când spirit mã strecoarã-ntre coarnele-i de-oþel
ªi mã ridic aievea în pulberea de aur
Ce-mpodobeºte râvna lunaticului þel.

În levitaþii ample ridic cortinã cãrnii
Trecând peste primejdii ce gurile îºi casc
La stropul de-ntuneric strivit în jugul þãrnii
Senin se-nvestmânteazã cãldurii ce o nasc.

Adeseori mi-e teamã când patul meu, îngustul,
Mã pierde cu-uºurinþã cu cât m-agãþ  ‘n-adins
În lunecarea lungã prin corpuri-având gustul
Cã mã lovesc de toate  dar le pãtrund neatins.

Cât naltul  mã cuprinde: supremã fericire
Dublatã de tristeþea a ceea ce las jos
Strigatã-n zeci de nume de glasuri cu sclipire
Memoria astralã mã cere curajos.

Încep cãlãtoria; Egiptul este þinta:
Cãmile-n tremurarea nisipului încins.
Suind spre piramide cu închinare sfântã
Lui Ra nemãrginitul, cel niciodatã-nvins.

ªi spaþiul dintre ziduri agale ce rotesc:
M-absorb în vechea stirpe picturile rupestre
Când zeele-pisicã felin îmi iscodesc
În ele-asemãnarea însemnelor terestre.

Prin conul de luminã din nou în libertate
Pe urma de Iubire a blândului Iisus;
Maria din Magdala El m-a strigat  ºi toate
Cãrãrile-I de tainã prin pietre mi s-au scurs.

Învãluitã magic în mantia dreptãþii
Spre Caucaz mi-e zborul  în patimã tresar;
Svetlana sunt: mlãdiþã tãtarã a cetãþii
ªi fiica cea de suflet a vajnicului þar.

Din toate câte-acestea-mi rãzbat astãzi în fire
Trezia-n prãbuºire pãstreazã-adânc misterul.
În somnul dinspre somnuri, preasfânta-n veci zidire
Îmi desveleºte unic de Dincolo-adevãrul.

Zbor

Poemele din cartea pe care Aurel Anghel ºi-a intitulat-
o „Scara de nisip”, sunt asemenea scãrilor de nisip care
sprijinã cerul în aºteptarea cititorului care va încerca sã le
urce. Poetul fixeazã, aºadar, un concept (textul ca þesãturã
de cuvinte aparent din familii diferite ale înþelesului). În
ce constã noutatea alegerii lor în forma poeziei lui Aurel
Anghel? Defineºte aceasta un mod (altfel) de a scrie
poezie? Constituie aceasta o sursã fluentã pentru
naraþiunea poemului? A se vedea poemele: Reducere la
tãcere; Întunericul copilãriei; Cuvinte smulse din text;
Lecþii de probã; Focul gheenei; Hotar; Circulaþi;
Trezirea º.a.m.d. care în mare parte rãspund la aceastã
primã întrebare a noastrã. Sau, codurile culturale ale
textului (în aceastã nouã matrice) sugereazã o întoarcere
în timpul lecturii, la acel punct borgesian din spaþiu, care
sã imagineze toate unghiurile posibile cu deschidere spre
noi ºi noi înþelesuri? (Vezi poemele: Trezirea; Aleºilor;
Scara de nisip etc…) Privit astfel, nu cumva Aurel Anghel
a gândit poemul, în totalitate, ca pe „o metaforã a lipsei de
metaforã”? Care e atunci pragul dintre creaþie ºi moarte,
sau mai bine zis, pragul de incantaþie glacialã ce stârneºte
curiozitatea lecturii? A rãspunde în câteva fraze alese la
întâmplare despre toate acestea, e ca ºi cum ne-am afla în
Imperiul pãrerii. Cititorul nu se mulþumeºte cu descrierea
unui sistem de funcþionare a textului. Vrea sã-i determine
mesajul ascuns între versurile care-i scapãrã amnarul
imaginaþiei sale pe parcursul lecturãrii, precum ºi valoarea
acestui mesaj: „Cine sã vadã/veºnicia Cuvântului/cel de
început/cel de pe urmã/care va fi cel dintâi înãlþându-ne”
(Coborâre). Poetul înþelege aici, cã lumea nu-i datoreazã
nimic, ea exista ºi înaintea sa, numai cã cititorului i se
cuvin toate aceste taine câte le-a zãmislit el în Marea
Trecere prin viaþã. Astfel, confiscã sfântului urcat la ceruri,
scara trupului sãu ºi imagineazã noi înþelesuri biblicei
întâmplãri: „Imaginea scãrilor suprapuse/înþelesul
cuvântului tunel/ºi l-am putut trece/eram dincolo (s.n.)
de marginea cuvintelor/obosit/adormit/pe o scarã/din
vârf/se vedea întunericul departe într-un spaþiu fãrã zare”.
(Superb poemul Scara de nisip, în întregime). Aºadar
poezia poate fi înþeleasã ºi ca un ecou al unei
interogativitãþi infinite ºi ca o retoricã a rostirii; uzând de
toate acestea, poemul capãtã deodatã rezonanþe sublime.
ªi poate acesta e ºi mesajul transmis: „teama de adâncul/
înþelesului risipit”  cum o spune în alt poem. „Textul ca
intertextualitate este o valoroasã lucrare de tip universitar
scrisã cu pricepere într-un limbaj accesibil, fapt ce meritã
a fi apreciat” (Eugen Simion). Am scris cândva (repetând
ºi eu spusele altora), cã aliteraþia ºi metafora au constituit

Tudor Cicu

Corãbii de luminã în întuneric…
elemente fundamentale ale versului apãrut în perioada
romantica a veacului prin partea nordicã a continentului
nostru. Dar, preluate ºi la noi mai apoi, acestea au
constituit mai degrabã un mijloc decât un scop. Finalitatea
lor era marcarea cuvintelor ce trebuiau accentuate în noua
poezie. Aurel Anghel nu pare a abandona ºi aceastã cale
de urmat: „scriu ºi urlu/înãuntrul cuvintelor mele/”este”
ºi aºteaptã”  ºi urmeazã sã escaladeze ºi în poeme aceastã
„lume fãrã început/fãrã margine/aici ne ajutã lumina/sã
rãtãcim/cu mâna pe armã” (Cãderea din rai). În privinþa
metaforei, ca element indispensabil al versului, Aurel
Anghel nu pare a face risipã. Într-un fel (s-ar putea spune),
prins în mrejele textului clãdit pe memoria imagisticã a
cuvintelor, poetul ar putea susþine cã scriitura însãºi scrie
un al doilea poem. Cã pe acesta va trebui sã-l urmãrim cu
ochii ºoimului care a pãrãsit cuibul din acest far al unei
cetãþi a Rostului adânc (vezi poemele: Trezirea, Vederea
cu inima etc…), e una din fugile muzicale ale poemului
lui Aurel Anghel, poet cu virtuþi ºi îndeletniciri muzicale
în timpul sãu liber. Altfel, lãsate slobode în ghilotina
întâmplãrii, cuvintele ºi-ar putea pierde orice
individualitate semanticã. Sã exemplificãm prin chiar
textele poemelor: „Oameni intrând în rai cu tancul/aici la
lumina zilei/Dumnezeu/fãcând mamelor/schiþe de copii/
pãrinþi pictând o viaþã icoanele lor/Antichrist ca un text/
cuvintele diavol ºi om/diavolom” (Citind gerunzii)  sau
„În întuneric gânduri/în luminã imaginea lor/lipseºte
sensul cuvintelor/sã le îngemene/caut în luminã/rãtãcesc
în întuneric/pipãi o imagine de cremene/cuvântul þipã de
groazã/ca ºi mine prins între ºuri…” (Cãutãri în neant).
Aurel Anghel instituie pe nesimþite un fel de joc, o punere
a cuvintelor în ecuaþii pur temporale, un prilej de a compila
înþelesuri pe scheletul unor trãiri anterioare. Un scop atins.
Vezi poemul Eminescu  din care citãm câteva versuri:
„Þinând în braþe propria noapte/operã incompletã/pe
întuneric/pierzând rime/ritmuri/înþelesuri/propriul ritm al
vorbirii/texte/zãdãrnicind/lumina/din curgerea continuã
a poeziei lui cãtre noi/la umbra/ºi în urma/singurului
luceafãr”. Dar aceastã iminenþã a unei revelaþii a textului
trunchiat  care nu se produce insã  constituie, poate,
faptul estetic. Pentru cã, prin alegerea formei pe care o
dau înrãmarea cuvintelor în matricea poemului, poetul are
o a doua tendinþã de a oferi cititorului un ºir de imagini
vizuale intuite prin cuvintele care le exprimau în
accepþiunea sa: „Textele lor/ploi acide/cuvintele/resturi
de oase/ciolane roase/într-o lume fumegândã” (Aleºilor).
Dar aceastã înfãþiºare trunchiatã ºi rapsodicã a versurilor
(vezi în întregime poemul Extrageri), participã direct prin

intuiþie, la miºcãrile esenþiale ale comunicãrii semantice ºi
simbolistice: „Lãutarul chior/împãrþind egal/lumina ºi
întunericul/celorlalte douã corzi ale viorii/lui Laie/care-mi
cântã/”ca în sat la noi,/când se tânguie ciobanul/dupã
turma lui de oi”. Fluxurile ºi refluxurile pe care le poate
transmite aceastã rostuire în pavaj versetic a cuvintelor,
nu fac decât sã transmitã fãrã sã semnifice, limitele
codificate ale limbajului poetic ºi par a depinde mai curând
de simboluri (vezi poemul Întuneric ºi luminã). O lecþie
transmisã generaþiilor trecute ºi viitoare de poetul care
nu dorea a strivi minunea de coroli a lumii. O lecþie bine
învãþatã de acest poet buzoian la care, cronicarul acestor
rânduri, îi salutã apariþia noii sale cãrþi cu pana sa.

Apariþia primului volum de poezie al autoarei
buzoience Nicoleta Gâlmeanu, „Din nou în zid”,
apãrut la Ed. Renaºterea Culturalã, 2009, e
„bãtãlia  poetei  cu cotidianul, cu obiºnuitul…”
dupã propria-i mãrturisire. Existã ºi þel ºi suport
în încercarea poetei buzoience de a pãrãsi zidirea
oarbã a omului, pentru a se dãrui înzidirii în Ctitoria
Domnului: „ca sã înving,/ un vis ce sunã încã în
mine”. Încã din primul poem al volumului, o rugã
în ctitoria Lui, flacãra lui Dumnezeu îi asigurã
platoºa de încredere ce o au cei care se simt aleºii
Lui, când vin în faþa mulþimilor ºi li se adreseazã.
Nu are frica celor care nu se vor citiþi,
descoperiþi, condamnaþi a-ºi ghici unul altuia
adevãratul lor chip, ca într-o oglindã. Se simte
tonul poetei de a-ºi îmblânzi întrebarea spre a ºi-
o face folositoare: „Cu scutul ars de flacãrã mã
cred/ învingãtoare ºi mi-am vãzut destinul
împovãrat/de gheaþã ºi ziduri prãbuºite cu zgomot
surd/în faþã, acum rãmân doar mitul apropiat de
soare” (Golgota). Existã în aceste poeme ºi o
revoltã interioarã în antitezã cu acel refuz care-i
marcheazã drumul întrebãrilor: „n-am sã mã las
ziditã din nou/într-o uitare…” numai pentru cã „un
învins trece-n vis”. În poezie nu mai e drum de
întoarcere, o ºtie ºi autoarea acestui volum de
poezie, deºi condamnatã la tãcere ca formã
supremã a întrebãrii înzidite în trup, ea îºi cautã
timbrul de pe efigia rostirii: „cineva a ºters urma
cãrãrii/nu-s drumuri înapoi ci numai punþi
incendiate/ºi pãsãri speriate ce-mi rãsucesc firul
altei zãri/ca-n haina lutului sã-ncap” (Cãutare).
Pentru Nicoleta Gâlmeanu, poezia e ºi ceremo-
nial ºi litanie purificatoare în templul celui care ne
hotãrãºte destinele; un ritual pentru a spori misterul
ºi taina poeziei cât ºi o pândã neîntreruptã la
hotarul unde Eul ºi Logosul sunt într-o
neliniºtitoare comuniune: „Sã stãm cum am sta la
o cinã de tainã/undeva, într-un cerc de pãdure, sã
taie/o pasãre fluierul iernii, sã cearnã/mãrunt
cuvinte albite de ploaie/ sã stãm cum am sta la o
grea judecatã” (Stare V).  Ca muniþie, de veghe
la starea Sinelui ºi Tãrâmul încã nedesluºit al
poeziei, autoarea aduce inevitabil pe tipsia
basmului, însãºi copilãria, ce „înalte uºi deschis-
a(m) fermecate”: „pe rând s-au dus prinþese ºi
luceferi/în cele patru vânturi, din þara mea de
basm/urcam copilãria pe-o frânghie de ceaþã”
(Despãrþire). Poemele din acest prim volum, îi
vor pãrea cititorului simple cãutãri într-un labirint
al poemului, unde lumina „deasupra-mi … îºi
poartã fãclia-n zadar”. Dar, cu vâsla printre
zidurile gândurilor, o vom gãsi pânã la ultima filã
a volumului, plãtind, dupã cum se mãrturiseºte,
pentru a ucide întrebãrile care nu i se vor lãsa
îmblânzite „pe drumul care duce/spre zarea
interzisã”.

Cu vâsla printre
zidurile gândului

Tudor Cicu
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Prima acþiune de occidentalizare a fost a
misionarilor catolici ce au încercat dupã 1100 sã
readucã rãsãritul la Biserica Romei. ªi cum pe aici
ºi mai ales prin Transilvania, trecuserã legiunile
Imperiului, credem cã nu le-a fost nici foarte greu
sã le spunã enoriaºilor despre ascendenþa romanã.
Numai cã trecuse foarte mult timp ºi populaþiile din
acest spaþiu ( Carpaþi-Haemus-Marea Neagrã) îºi
transformaserã între timp ºi structura ºi memoria
colectivã. Pe la ei s-au „plimbat” toþi, fãrã excepþie!
Fie cã au coborât din nord, prin Moldova, fie cã au
venit din Asia sau au traversat Dunãrea.

    Întâi au fost aºa numitele populaþii germanice,
în fapt aceleaºi triburi tracice care se întorceau de
unde plecaserã cu sute de ani în urmã ºi care ºi-au
câºtigat specificitatea pe mâna celor douã mari
naþiuni (Iordanes). Romanii le-au dat numele,
german însemnând frate (!), iar geto-dacii, istoria
ºi populaþia.  Ajung sã ocupe ºi sã distrugã Roma ºi
rãmân în occident. Istoricii romanizãrii spun într-un
glas aceleaºi dogme: germanii au venit ºi au plecat
fãrã sã lase urme în limbã, credinþã sau tradiþie,
pentru cã geto-dacii se romanizaserã din
dragoste ºi definitiv, încât erau de nezdruncinat
în unitatea lor… (penibil, nu?). ªi tot ei continuã
sã fabuleze: dacii liberi din nord ºi Câmpia
Românã, împreunã cu carpii, ocupaserã fosta
Dacie romanã ºi la venirea migratorilor trãiau
unitar, într-o culturã materialã ºi spiritualã de
tip roman. Adicã, ei spun cã acele triburi care s-au
rãzboit cu romanii în toþi cei 160 de ani, o datã
ajunºi în Transilvania ºi Oltenia se romanizeazã pe
datã, de parcã romanizarea ar fi un virus ce se
transmite prin aer. ªi continuã: În secolul VI la
nordul Dunãrii se vorbea încã latina. Aici ar
trebui sã mã cuprindã râsul, dar plâng de prea multã
vreme ca sã o pot face!

Mai apoi, din Banatul românesc, Attila
înspãimântã Europa. Dupã ce în 434 devine regele
hunilor, Attila îºi începe periplul spre vest, pe aici,
prin teritoriile getice. Sunt astãzi istorici care vorbesc
despre cel mult 1.000 de cãlãreþi huni, restul fiind
în fapt populaþiile pe unde trece ºi pe care le atrage
ca un bulgãre de zãpatã. Astfel încât, pe 20 iunie
451, în Câmpiile Catalaunice ( bãtãlia de la Chalons)
avea 50.000 de oameni. Este cunoscutã locaþia
taberei din Banat, acolo unde vine ºi Priscus sã-l
vadã pe Attila. Iatã ce spune Priscus: „Dupã ce
am trecut Istrul ºi am strãbãtut împreunã cu
barbarii un drum de aproape 70 de stadii, am
fost nevoiþi sã ne oprim într-o câmpie, pânã când
Edecon l-a înºtiinþat pe Attila de sosirea noastrã”
. Multe nume purtate de huni sunt foarte
asemãnãtoare cu cele …româneºti de astãzi!! ªi
atunci, sã te mai întrebi, cum de au fost primiþi de
oamenii locului cu braþele dechise!?

Dogma spune cã primul trib slav ce ajunge pe
aceste meleaguri este cel al anþilor. Numai cã existã
o micã problemã. Anþi este etnonimul pentru o
populaþie din Moldova ce repetã povestea goticã,
adicã sunt amintiþi aici ºi numai aici!! Ei atacau
Imperiul, de regulã împreunã cu carpii ºi celelalte
triburi geto-dace din Moldova. ªi atunci cum sã fie
ei slavi? Data oficialã este 518, dar dupã cum
spuneam este o purã invenþie. Apoi trec pe aici
cehii, slovacii, sârbii, bulgarii. Relatarea istoricilor
este demnã de un film de acþiune. Mase de oameni
trec prin Moldova, prin cîmpie ºi aºteaptã ani în ºir
la Dunãre, Marea invazie slavã! Ce aºteptau ei?

Dan Elias

Rum-ii, rum-ânii ºi rum-elii
Dacã ar fi sã glumesc, aº putea spune cã aºteptau
anul 602, când citiserã în cãrþile de istorie cã „limesul
dunãrean este definitiv strãpuns ºi slavii nãvãlesc în
Imperiu”. Cum poþi altfel trata textele naive ºi lipsite
de consistenþã în ceea ce priveºte aºa-ziºii „slavi”.
La fel de mulþi istorici nu cred în existenþa lor ºi nici
a anului fatidic, 602. Ei spun cã „sclavinii” nu au
fost altceva decât masa de oameni sãrãcitã de la
marginile Bizanþului. Atunci când, spre exemplu, ºtim
cu exactitate data dispariþiei ultimilor bulgari ºi a
limbii lor, nu te poþi abþine sã te întrebi; cine sunt cei
de azi ºi de unde limba lor actualã? Sigur cã unii
vor miza pe urmele lãsate în limbã, tradiþii ºi credinþã,
numai cã aceste urme sunt privite retroactiv,
pornindu-se de la teoria invaziei slave. Explicaþiile
DEX-ului nostru sunt pline de slavisme. Numai cã
din punct de vedere tehnic, s-a ajuns la ele prin
eliminare. „Dacã nu e latin sau dac, atunci e slav”.
Uneori se face apel chiar ºi la slavona veche, o limbã
ce nu a existat niciodatã, dar a fost presupusã prin
aceeaºi tehnicã. „Dacã nu e latin, dac sau slav, atunci
trebuie sã existe o slavã veche din care sã provinã”.
Nu credeþi cã istoria ar trebui sã fie mai serioasã,
mãcar un pic?

Dar sã ne întoarcem la problema noastrã, adicã
la cum am ajuns „fii Romei”. Spuneam cã dupã
1054, sute de ani, catolicismul maghiar ºi polonez
a încercat necontenit sã-i aducã în matca occidentalã
pe românii ortodocºi, cu precãdere în Transilvania.
Misionariatul catolic a reuºit parþial sã rupã din
unitatea de credinþã a localnicilor, dar dupã aproape
1000 de ani, populaþia acelor teritorii rãmânea în
majoritatea ei, ortodoxã. Acest fapt trebuie sã-i
punã pe gânduri pe cei ce mai cred cã geto-dacii
ºi-au uitat pânã ºi numele pãrinþilor în 160 de ani ºi
au trecut toþi, cu mic ºi mare, la limba, credinþa ºi
tradiþia romanã.

Românii transilvãneni ºi-au trimis copiii la ºcoli
într-o Europã catolicã, mai ales în Polonia ºi Austro-
Ungaria, astfel cã aceºtia aveau la întoarcere o
educaþie occidentalã. Cu toatã dorinþa lor de
afirmare a românismului, multe din argumente
veneau pe filiera educaþie primite. Aºa se face cã
Miron Costin ºi Grigore Ureche dezvoltã tema lui
„De la Râm ne tragem!” Ca un fel de ironie a istoriei,
cuvântul Râm este considerat de provenienþã slavã
ºi desemna Roma.  El nu are nicio legãturã cu
rumân, etnonim cu care preferam sã fim apelaþi.
Unii autori chiar pun pe seama lui Miron Costin,
transformare  lui rumân în român, pe aceleaºi
considerente. Astãzi este un fapt de necontestat cã
elita ardeleanã a creat teoria discontinuitãþii
populaþiei de pe aceste teritorii. Naºterea latinã era
vãzutã ca o renaºtere. Este uimitor cã acest lucru
se petrece tocmai acolo unde strãinii se temeau cel
mai tare de un Regat al Daciei. La 1784, maghiarii
i-au ºoptit în ureche împãratului Iosif al II-lea despre
„Horea Rex Daciae”, ca sã grãbeascã reprimarea
revoltei.

Pentru cã suntem aici, cred cã e bine sã discutãm
despre apelativul rumân. Român este forã îndoialã
coruperea lui rumân ºi atunci se prea poate ca el
sã fie cheia a ceea ce ne credeam cã suntem. Pentru
cã despre asta este vorba: „Noi suntem rumâni!”

 Scrierile arabe sunt
singurele ce folosesc
acest cuvânt ca etnonim.
Este vorba de cele de dupã
anul 500 ºi ele desemneazã
prin rum pe toþi locuitorii ºi aparþinãtorii Imperiului
bizantin. Teritoriul de la nord de Dunãre nu era în
Bizanþ, dar dorinþa celor ce îl locuiau era tocmai de
a fi bizantini. Acolo era polul civilizaþiei ºi traiul
bun, dorit de cei ce nu îl aveau. Sã nu uitãm cã
apãrând limesul dunãrean, Bizanþul îºi apãra un
mod de viaþã, un standard pe care nu erau dispuºii
sã-l împartã cu toatã lumea. Din acest punct de
vedere, poate cã anul 602 nu este anul invaziei slave,
ci anul în care populaþia sãrãcitã de la marginea
Imperiului spera sã-i devinã cetãþeani. Crimele
comise împotriva acestor populaþii (amintiþi-vã
numai de bulgari!) erau mai uºor de suportat dacã
erau priviþi ca fiind „altceva”, nu fraþi despãrþiþi de
un fluviu.  Se poate ca aceºti oameni sã fi rãmas
sub impresia acestei dorinþe, devenitã virtute. Toate
acestea sunt dublate de faptul cã turcii de mai târziu
îi numeau la fel: rumâni, dar ºi rumeni. Începând
din Secolul al XV-lea pentru a desemna regiunea
din sudul Balcanilor aparþinând Imperiului Otoman
era folosit numele de Rumelie, unde rum-populaþie
greco-bizantinã ºi el-þarã. În Secolul al XI-lea ºi al
XII-lea a fost folosit în mod curent pentru Anatolia.
Rumelia includea provinciile antice Constantinopol,
Salonic, Tracia, Macedonia, Moesia, Grecia
Centralã ºi partea europeanã a Turciei actuale. În
urma unor reforme administrative dintre 1870 ºi
1875, numele a încetat sã mai reprezinte o regiune
politicã. Rumelia de Est a fost organizatã ca o
provincie autonomã a Imperiului Otoman prin
Tratatul de la Berlin, dar începând din 6 septembrie,
1885 a fost unitã cu Bulgaria. De remarcat cã la
1800, Câmpia Românã (cu Bucureºti), Dobrogea
ºi sudul Moldovei erau incluse în Rumelia. Sã nu
uitã nici numele de Bulgaria pe care a purtat-o o
mare parte din teritoriul nostru în secolele IX ºi X,
în scrierile ºi hãrþile occidentale.

Rumâni devenise un supranume pentru toate
neamurile venite ºi multe dintre ele rãmase aici. Aºa
cum multã vreme cei din afara Imperiului îºi doreau
sã fie romani, dupã 1500 ei fãceau, probabil din
mândrie, apel la rumân ca la un titlu. În acea vreme,
în memoria lor afectivã, Roma era departe ºi
necunoscutã, pe când Bizanþul însemna în primul
rând credinþã. Conducerile fanariote ale secolului
XVIII ºi începutul secolului XIX nu sunt nici ele
strãine de folosirea termenului ºi pentru cã rum se
folosea de multe ori ºi cu sensul de grec. Nu mai
eram de mult nici daci (blonzi ºi cu ochii albaºtri),
nici romani, nici anþi, goþi, bulgari, sau iliri. Eram
cu toþii rumâni, adicã ceva ce însemna ºi populaþie
ºi mândrie ºi credinþã.

Dacã luãm aceastã ipotezã ca plauzibilã ºi o lipim
de cea care spune cã Miron Costin transformã din
creion pe rumân în român, pentru a-ºi desãvârºi
teoria latinitãþii noastre, atunci lucrurile par suficient
de credibile.

Sigur cã vorbele de mai sus nu sunt decât o
supoziþie raþionalã pe elementele cunoscute, aºa cum
sunt ºi toate celelalte ºi cum ar trebui sã-i învãþãm
pe copii cã sunt. Nu certitudini fãrã acoperire.
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Costel Bunoaica
– poetul care vãzduceºte prin universul poeziei

  Romeo A. Ilie
(continuare în pag. 14)
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Gheorghe Dobre

Nu puteam sã mai stau de
vorbã cu el; de la incidentul acela
hilar ºi totuºi foarte serios nu
mai schimbam nici priviri, nici
saluturi, ne ignoram ca doi
cocoºi ambiþioºi, rumegându-ºi
fiecare înfrângerea, pentru cã
înfrânþi am fost amândoi. În
timpul altercaþiei, în momentul de
la care motivul încãierãrii nu mai

avea importanþã, rãmânând faþã în faþã doar cele douã
furii cu ochii injectaþi de ura ºi dorinþa de a-l desfiinþa pe
celãlalt, deci, în acele momente de maximã tensiune când,
vorba lui Zweig, urma sã se decidã soarta omenirii, am
descoperit cã pumnalele agãþate de piciorul stâng sunt
din carton, neputând sã omori cu ele nici mãcar o muscã,
darãmite o idee întãrâtatã venind spre tine. Ne-am întors
spatele ºi am plecat. A doua zi am descoperit cã bãutura
vea cam multe chimicale, pentru cã mã durea capul
îngrozitor.

Mi-a venit în minte o întâmplare asemãnãtoare prin
care am trecut acum câþiva ani. Aveam mai mulþi prieteni,
printre care unul care reacþiona diferit în situaþii
asemãnãtoare. Cât timp era treaz, eram cei mai buni
prieteni, dar când se îmbãta eram duºmanul lui numãrul
unu ºi, cu tot calmul meu, a reuºit sã mã aducã de
câteva ori în situaþia de a-l arunca pe fereastrã. Era
convins cã mã culc cu prietena lui (conflictul clasic) ºi
revolta din el, tãcutã cât era treaz, prindea grai când
bea mai mult decât trebuia, mã fãcea în toate felurile,
încerca sã dea în mine ce ce avea la îndemânã, eram
albia lui de porci. De obicei îl lãsam în pace. Când se
trezea, venea sã-ºi cearã mii de scuze pentru cele
întâmplate, îl iertam ca un rege mãrinimos, care lasã de
la el ºi, cu toate cã era cu doisprezece ani mai mare ca
mine, mã asculta ca pe-un pãrinte. Nu i-am fãcut
niciodatã vreun rãu, cu toate cã avea puþinã dreptate
atunci când îºi trezea spiritul rãzboinic, dovadã cã,
gãsindu-mã cu el de curând, mi-a spus o poveste tristã
dar adevãratã(de parcã poveºtile triste n-ar fi
adevãrate), aprobându-mi purtãrile din trecut. Ce pãcat
cã nu s-a þinut dupã mine. L-am privit depãrtându-se ºi i-
am trimis un surâs amar, ca un ultim salut.

Mi-am închipuit atunci un personaj care, dupã ce ar fi
ascultat, mi-ar fi spus firesc ºi straniu totodatã: „Lasã-l sã
curgã!” ca ºi cum ar fi fost convins cã am stat de vorbã cu
un râu. Dar aceastã impresie n-a fost aºa de puternicã
încât sã devinã realã, aºa cã mi-am spus cuvintele singur.

Cred cã doream amândoi sã revenim asupra temei, s-o
reluãm pornind, însã, de la pumnale serioase, sã gãsim
altfel de rezolvare ºi, în final, sã rezulte  dupã vechea dar
sãnãtoasa matematicã aplicatã  un învingãtor ºi un învins.
Pe mine, chestiunea mã lãsa sã dorm, evit cât se poate
lucrurile complicate aiurea, dar inamicul meu se agãþa de
ea ca înecatul, era þelul lui suprem, de acum ºi pânã ºtie
când va putea fi atins în plin. Cred cã imaginaþia lui, pusã
tot timpul pe rele, galopeazã frenetic producând mii de
planuri de luptã, luptã fãrã nici o regulã clasicã de
cavalerism, din care nu pot ieºi decât mãcelãrit.
MÃCELÃRIT! Cred cã a umplut multe pagini cu acest
îmbãtãtor cuvânt. Sã vedem.

( Poþi sã-mi spui cã de la început am înclinat spre
primul, rezervându-i persoana întâi, dar am sã te
contrazic arãtându-þi cã, de fapt, ºansele nu existã nici
pentru unul, nici pentru celãlalt. În primul rând, motivul
disputei nu existã. Nu spun cã cei doi nu existã, pentru
cã ºtiu foarte bine cã ei ar putea exista. Ar putea exista
ºi motivul, dar pentru mine el nu existã. Normal, dupã
tine, ar fi ca cei doi sã-ºi coacã unul altuia rãzbunãri ºi,
dupã o perioadã de acumulãri calitative superioare
primei ciocniri, sã urmeze o a doua coliziune în care, în
final, persoana întâi sã triumfe. În viaþa mea am întâlnit
tot felul de rezolvãri asemãnãtoare dar, urmând felul
meu de a fi, îi las în pace, convins cã nu va mai urma
nici un conflict, pãrãsindu-i în mijlocul drumului pentru
cã nu mai îmi plac ºi (nu-i aºa?) pornesc nepãsãtor
spre alt necunoscut, care mã aºteaptã sã-l descopãr. ªi
apoi, bineînþeles, sã-l pãrãsesc ºi pe el.)

Ziua mult aºteptatã nu a mai venit ºi nici unul nu ºtia
de ce. A rãmas din toatã afacerea, ca dupã un cataclism,
un zid fragil pe care scrie „de ce?” ºi care ºtie cã primul

ALUNECÃRI
vânt va fi binevenit, o simplã ciudã de o sãptãmânã, apoi
apele îndiguite sparg opreliºtile ºi acoperã totul, adicã
acel ceva separat la un moment dat de iminenþa banalului.

( I-am luat pe amândoi de mânã, acum nu se mai
cunoºteau, de fapt nu s-au cunoscut niciodatã, ºi am
fãcut un chef monstruos. I-am(sau ne-am) pãcãlit
scriind pe uºã: „Nimeni nu ne vede”. Urâtã treabã ºi
imposibilã, mai ales cã mi-am adus aminte de Goya.
„Nadie nos ha visto” ºi totul se sfârºi lângã butoiul cu
vin. Îmi spui cã ar trebui o bombã, dar nu ai dreptate,
ei sunt indestructibili, doar vinul s-ar pierde. Pânã la
urmã nici el, pentru fiecare chestie din asta existã un
butoi cu vin.)

Dar, de fapt, nici asta nu e rezovarea corectã. Mi-i
închipuiam rozându-ºi unghiile ºi privind nedumeriþi în
jur. De fapt eºti cam dur, nu crezi?

( Închipuie-þi, îþi spun! Închipuie-þi!)
Nici aºa nu-i bine. ªtiu cã echivocul e boala ta ºi mai

ºtiu cã el devine uluitor de clar. Clar în numãrul aproape
exact de alunecãri. Puteai foarte bine sã-i omori pe
amândoi ºi lângã ei sã aºezi cele douã idei care sã facã
ochii mari, apoi sã urle ºi, la urmã de tot, sã plângã, tot a
pagubã, realizând în ceasul al treisprezecelea cã faptele
le-au depãºit devenind incontrolabile ºi triste. Iremediabil
triste sau iremediabile, „trist” fiind neglijabil. Sau puteai
sã-i pui sã izbucneascã în râs, concentrarea prea mare
uzându-i în prealabil, deci nemaifiind buni de nici un fel
de bãtaie. Sau: nemaiarzându-le de aºa ceva, îºi dau mâna
devenind( de ce nu?) prieteni. Apoi, nu trebuia sã-l laºi
pe primul sã povesteascã chestia din tinereþe. Ar putea
sã nu fie înþeleasã, sau sã fie înþeleasã separat, fãrã nici o
legãturã cu situaþia descrisã. ªi nici întâlnirea cu prietenul
refulat; acel „lasã-l sã curgã” spune finalul în mijlocul
povestirii. Deci, ratare. Aparentã, de suprafaþã, dar ratare.
Bine þi-a spus cine þi-a spus cã tu habar n-ai sã faci
surprize. Subconºtientul tãu e foarte alambicat dar dã
drumul ideilor cu intermitenþe, uitând de liant, de legãtura
care sã le facã uºor inteligibile, ca ºi cum ai vrea sã-mi  pui
la gât un ºirag de mãrgele fãrã nici mãcar o aþã bãgatã prin
ele. Eu am rãbdare sã le adun de sub pat, de sub masã sau
mai ºtiu de unde, sã le înºir pe o aþã punând-o la gât, dar
rãbdarea e relativã.

(Dar nici aºa nu-i bine. Ai ceva de spus? Închipuie-
þi... Închipuie-þi...)

Putea foarte bine sã existe numai persoana întâi, care
din prea multã mizantropie sã-ºi inventeze un duºman, pe
care sã-l poatã distruge când vrea ea. ªi situaþia descrisã
de tine sã fie prima ciocnire, imperfectã din cauza grabei
ºi a lipsei de rutinã, probabil singura victorie a celuilalt.
Cãci  privite din acest punct  lucrurile sunt destul de
clare: peroana întâi îl inventeazã ºi sare la el, dornicã de
sânge, dar pe drum se-mpiedicã ºi cade dizgraþios în
hohotele obiectelor înconjurãtoare( imagine suspectã);
regizorul se ia cu mâinile de cap; celãlalt, invenþia, vine
„în oglindã” spre moarte sigurã, dar scapã, scapã ºi de
ciomegele pe care ºi le aplicã singurã persoana întâi. ªi-
atunci, cine a învins de fapt? Chiar dacã, dupã ce s-a
dezmeticit, mizantropul îºi gãseºte o ieºire onorabilã
fãcând destãinuiri importante, adicã spunându-ne cã s-a
comportat ca un lord, lucru ce nu se va mai repeta
NICIODATÃ.

Dar ºi aºa ar fi prea uºor. Personajul imaginat ar fi o
pãpuºã ce s-ar agita degeaba. ªi mai mult: s-ar agita pusã
de primul, adicã primul ar aþâþa în ea enorme focuri ben-
gale, calculându-le totuºi intensitatea, pentru a le putea
stinge cu un scuipat.

Mai bine ai recunoaºte cã cei doi existã, le-ai inventa ºi
un motiv(clasica femeie), le-ai da ºi câte un nume, ºi câte o
slujbã, i-ai plasa într-un orãºel plicticos ºi i-ai pune sã ºi-o
dispute violent la fiecare sfârºit de sãptãmânã, asigurând
galeriei simandicoase minima distracþie. ªi ai fi putut termina
inventându-i un soþ acelei femei, asta bineînþeles pentru
un sfârºit onorabil ºi cu zâmbetul pe buze.

Dar nu ar fi fost nici un fel de noutate într-o astfel de
povestire.

( Închipuie-þi... Închipuie-þi cã te scot din sãrite cu
acest „închipuie-þi...”. Dar e o continuare...)

DISPERARE
„Vezi-þi de treabã, cã tu nu l-ai ajutat nici cu cinci la

sutã din cât l-am ajutat eu”, de parcã acest cinci la sutã ar
fi nimic pe lângã unitatea lui de mãsurã, suprema(de fapt)
în microcosmosul în care evoluam, un fel de pat al lui
Procust dupã care rectifica taþii, mamele, copiii, purceii,
cãþeii, toate acareturile ºi toate ideile care se vehiculau în
mica noastrã insulã de civilizaþie. Ãsta intrase-n sufletul
nostru fãrã sã bãgãm de seamã, ne-am trezit cu el gata
ºef, dând din gurã, þãcãnind cuvintele ca un telex, cred cã
ºi caietele cu prostii  din care ne împãrtãºea zilnic sute de
pagini  apãruserã singure, gata scrise, altfel n-aveam cum
sã ne explicãm când le produce, cã doar muncea ºi el,
dormea ca oricare altul, fãcea naveta ca mulþi dintre noi,
poate doar dacã tata Cronos o ireparabilã greºealã dându-
i porþie triplã de zi ºi de noapte. Oricum, de douã luni ne
pisa sistematic, aducându-ne, inocent ca Iosif, la un pas
de cine ºtie ce acþiune nesãbuitã. Dacã nu intervenea
acea fugã în Egipt, adicã la Constanþa, fugã sãnãtoasã ºi
plinã de ascunziºuri filozofice, cred cã  luându-ne toatã
rãspunderea urmãrilor penale ºi de ordin spiritual  imensul
numãr al contemporanilor ºi toatã viitorimea, de acum ºi
pânã la sfârºitul lumii, ar fi riscat sã piardã un exemplar
rarisim. Cred cã ºi pe noi ne-ar fi mustrat conºtiinþele, ºi
pe copiii noºtri, ºi pe nepoþi, pânã hãt departe ºi de-aia
am zis cã bine a fãcut plecând, pentru cã noi, cu un ultim
efort umanist, nu i-am numit dieteticã fuga ci plecare,
oficialã, în toatã regula, am colectat ºi câte o lacrimã în
batiste, aºa, ca la o plecare serioasã, de lungã
duratã(definitivã, definitivã, repetam în gând ºi, dacã
cineva ne-ar fi contrazis, l-am fi urcat în tren ºi l-am fi
pârât controlorului cã n-are bilet), ce mai, plecare-plecare.

Ne-a in trigat, la început, debitul lui verbal ºi ne-am
propus sã aflãm de unde vine. La control de suprafaþã,
nimic, l-am cãutat în buzunare, în ºosete, sub cãmaºã, pe
maieu, nici tu magnetofon, nici tu sufleur. Ne-am interesat
dacã n-a urmat vre-un curs de ºamani prin junglã. Nimic.
L-am cãutat prin pãr, în gurã. Nimic. L-am ascultat cu
stetoscopul( ce, mã, e casã de bani?). Nimic. Odatã a fost
sã-ºi facã un examen radiologic ºi doi dintre noi i-am vãzut
maþele, plãmânii, inima. Nimic nelalocul lui. I-am studiar
encefalograma. Acelaºi rezultat. Apoi a venit unul mai
isteþ ºi a zis cã e limbut. ªi s-a fãcut luminã! Asta era.
Bebe era limbut. Dupã aceea a început sã ne oboseascã,
nu se mai termina. L-am luat de câteva ori cu noi la chefuri
ºi-am dormit împreunã, sã ne convingem dacã mãcar în
somn tace. Nu tãcea. Logoreea lui dãdea din-tr-una-ntralta,
bãtea câmpii adicã, sãrea-ntr-un picior, dar de oprit nu se
oprea. Mintea lui umbla cu sorcova ºi-n somn, neobositã
ca un alergãtor fãrã splinã. Apoi a-nceput sã ne
plictiseascã, sã ne sâcâie, era ca o râie cãpreascã,
devenise obsesie, ne ascundeam ºi, când dãdea de noi,
începeam toþi sã ne frecãm spinãrile ca apucaþii de ce
gãseam mai aproape ºi mai tare, de copaci, de colþurile
zidurilor, de mese, de scaune, de sobe ºi el, indiferent la
reacþiile noastre, transpus, bãgat în prizã(stare bebistã,
cum îi spuneam), ne zicea de o poezie cu un câine verde
ce i-a apãrut în somn, care alerga o pisicã albastrã,
ofticoasã(rãpãnoasã, adãugam noi) ºi nebunã, care pisicã
fugea de rupea pãmântul, cãlãritã de ilustrul vorbitor.
Imediat am început ºi noi sã vorbim în acelaºi ritm cu el,
toþi deodatã ºi fiecare pe limba lui, cum îl prindeam, îl
bãgam între noi ºi îi mai dãdeam drumul dupã ce ne
sãturam. Pleca nãuc, dar nu se dãdea bãtut. La cenaclu îi
fãceam zob poeziile, altul mai slab de înger nu ar mai fi dat
în viaþa lui pe acolo, dar el nimic. „Adenante, Sancho!” îi
spuneam pe stradã în loc de salut. Oricum, situaþia era
foarte încordatã.

Cred cã o trezire a avut loc în el, dupã mult timp, altfel
n-ar fi plecat, cum ne plãcea sã spunem dupã ce ne-am
revenit. „ªtiþi de ce a plecat Bebe? A întrebat unul. Bebe
ne-a crezut nebuni, deci pericole reale pentru integritatea
lui corporalã ºi psihicã. În consecinþã, singura soluþie
onorabilã era s-o ºteargã nemþeºte, scãpând astfel de
nefasta noastrã influenþã. Cred cã, un lucru nou în viaþa
lui, în ziua plecãrii a tãcut, liniºtindu-ºi orgoliul, convins
cã toatã dreptatea e de partea lui.

S-a bãut bere la acest eveniment ºi s-au închis lãzile
cu amintiri disperate. ªi de-o parte ºi de alta.
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FORMULE ALE ORALITÃÞII ÎN COLINDE
(observaþii pe texte din judeþul Ialomiþa)

Câteva texte încep cu întrebãri sau cu dialoguri:
Ale cui sunt ceaste curþi ?(n.7); ªi-ntreabã, ºi-
ntreabã / Sfinþi pe Dumnezeu (n.161);  - Pãsãricã
gãlbioarã, / Stropitã pe aripioarã, / Ce-þi faci,
ce-þi dregi cuibului? / - Cã pe drumul Giurgiului
/ Trece un voinic cãlare. (n.38); - Ieºi, mândruþo,
pân-afarã / ªi te urcã-n foiºor. (n.73).

Nu puþine sunt cazurile în care colindele încep
brusc prin intrarea eroului în acþiune, care este
echivalent cu adresantul colindei, ceea ce conferã
pieselor de acest fel un ritm alert: Ion voinicului /
Catã cerbu, catã (n.35); Coborât-ar cerb din
munte (n.37);  Maria, frumoasa, / Roagã-mi-se,
roagã (n.57); Oanea, om voinic / El s-a lãudat
(n.14)

Uneori primul vers al colindei este un refren care
îºi menþine funcþia iar incipitul este aºezat imediat
dupã refren, ca în exemplul: Leroi, leroi, Doamnele,
/ Iar ºi Ion voinicului / Bun cãluþ îºi hãrãneºte
(n.30). Vezi ºi n. 29-32 ºi 50-53.

Finaluri de colinde
În practia colindatului românesc se utilizeazã

douã categorii de texte: colindele, veritabile creaþii
poetice cântate, ºi urãrile, texte rituale cântate sau
declamate, dupã obiºnuinþa locului.Atât colindele,
cât ºi urãrile constituie expresia idealurilor de fericire
a celui colindat.(3,p. 174). Existã trei feluri de urãri
performate de Crãciun cu ocazia colindatului: urãri-
finaluri de colinde, urãri de mulþumire sau ,simplu,
mulþãmite ºi urãri spuse la colacul oferit cetei de
feciori care colindã fetele fecioare. În zona de
referinþã a cercetãrii noastre existã numai urãri-
finaluri de colinde, celelalte categorii sunt specifice
unor zone folclorice din Transilvania. În aceste
rânduri ne vom ocupa mai ales de urãrile-finaluri
de colinde din spaþiul judeþului Ialomiþa, dar imediat
pentru informarea sumarã a cititorilor, ne oprim
câteva clipe la celelalte douã grupe.

Urãrile de mulþumire sau mulþãmitele, adevãrate
oraþii declamate dupã cântarea colindelor, sunt texte
ritual-ceremoniale independente de colinde. Aceste
creaþii se declamã de cãtre inºi isteþi ºi pricepuþi din
cetele de colindãtori. Declamarea trebuie pusã în
legãturã cu darurile pe care colindãtorii le cer ºi le
primesc de la gazde ca “platã” materialã pentru
darul spiritual anterior, cântarea colindelor.

Gazda bine ne-a cinsti,
Sã nu fie zdrãnþuroºi.
Dar ºi noi i-om mulþãmi,
De-are gazda vrun fecior,
ªi i-om mulþãmi frumos,
Margã ºi el peþâtor
Sã trãiascã sãnãtos
ªi sã umble cu dobândã,
Cu gãzdoaia împreunã,
Sã capete norã blândã,
Sãnãtoºi cu voie bunã!
ªi frumoasã ºi bogatã,
Iar la fetile gazdii
La fecior de ea sã-i placã.
Sã le vie peþâtori,

Sã trãiþi, sã nu boliþi,
Peþâtori, feciori frumoºi
Ani mulþi, buni ºi fericiþi!

                Aluniº, Sãlaj, 1970

Mulþãmita sau tarostea colacului cetei de feciori
este o oraþie asemenea pluguºorului ºi cuprinde
povestea colacului de la aratul pãmântului pânã în
momentul în care fata gazdei, care este colindatã, îl
oferã ca dar ritualic colindãtorilor. Aceastã oraþie
este spusã de cãtre drãguþul fetei când se închinã
primul pahar. Colacul este început de acelaºi
personaj ºi, uneori, odinioarã totdeauna, e consumat
pe loc în comuniune de toþi cei prezenþi.

Urãrile finale sunt prezente  aproape fãrã
excepþie la încheierea tuturor colindelor originare
din spaþiul judþului Ialomiþa. Formal, acestea fac
parte din colinde, însã nu ºi ca fond, pentru cã nu
au o legãturã logicã cu textele  colindate dupã care
sunt aºezate ºi performate. Ele sunt formule
stereotipe  care migreazã cu uºurinþã de la un colind
la altul. ( 3, p.145). În legãturã cu relaþia dintre
urãrile finale ºi colinde se impun niºte explicaþii:

a. întâmplãrile subiectului narat, care constituie
corpul colindului, se sfârºesc ºi apoi se adaugã urarea
finalã;

b. gramatical, urãrile sunt introduse, de regulã,
prin conjuncþiile dar sau iar, ca sã marcheze
existenþa unei oarecare opoziþii între ceea ce s-a
cântat ºi ceea ce urmeazã a se cânta, adicã între
întâmplãrile închipuite narate ºi felicitarea directã
adresatã unui actant real cãruia i s-a cântat colindul,
ceea ce ne spune cã echivalenþa dintre eroul
întâmplãrilor ºi adresant este una pur convenþionalã
ºi nu una adevãratã.

La mulþi ani!  sau  La anul ºi la mulþi ani! este
urarea cea mai concisã, mai generalã, mai
cuprinzãtoare ºi mai frecvent utilizatã. Ea constituie
formula româneascã consacratã cu care se
adreseazã oricui, indiferent de vârstã, poziþie
socialã, grad de culturã etc, urãrile cerute de ocazii
variate de viatã, în primul rând de Crãciun ºi Anul
Nou. În colindele discutate, aceastã formulã simplã
poate sã aparã singurã sau sã fie precedatã de
alte construcþii cu conþinut ideatic ºi imagistic mai
concret, având tot aceeaºi funcþie.

Iar ºi Ioana cea frumoasã,
Ea ºa-ºi fie sãnãtoasã!
Cu-ai ei fraþi,
Cu-ai ei pãrinþi
Sã trãiascã fericiþi!
La anul ºi la mulþi ani!
(n.112)

Finalurile de colinde despre care discutãm au o
structurã simplã, unitarã ºi stereotipã:

a. Sunt separate de colinde prin instrumente
gramaticale: dar, iar, icea, zero.

b. Au o tonalitate diferitã de colind, sugerând
faptul cã s-a trecut de la textul cântat la cel spus
ori cântat, dar în alt fel.

c.Conþinutul de idei ºi sentimente exprimat este
foarte apropiat; deosebirea abia percep tibilã dintre

ele constã în prezenþa unor elemente motivice în
plus ºi în notarea clarã  a   numelui adresantului:
gospodarul, jupâneasa lui, un flãcãu, o fatã, un copil,
un cioban, un negustor, un preot etc.

În mod concret, cele mai multe urãri finale sunt
organizate astfel:

a. primul vers realizeazã  delimitarea urãrii de
colind ºi comunicã numele adresantului pe care,
uneori, îl caracterizeazã printr-un atribut: Dar ºi
Mariþa cea frumoasã (110); Iar ºi Gheorghe
logodit (94); Ionel voinicu(52);

b. imediat apare motivul principal al urãrii: Ea
sã fie sãnãtoasã! (110); Fie sãnãtos! (52).

c. se introduc alte motive care îl adâncesc ºi
concretizeazã pe cel de bazã folosindu-se ca
procedeu comparaþia cu flori, pentru fete garoafa,
pentru flãcãi trandafirul;

d. cercul adresanþilor se completeazã cu membrii
familiei: pãrinþi, fraþi, surori;

e. încheierea urãrii se produce prin ruperea
bruscã a comunicãrii, prin versul consacrat - La
anul ºi la mulþi ani -sau prin ªi cu noi cu bunã
searã.  Versul din urmã spune cã oficianþii ºi
adresanþii colindatului sunt asemenea ºi nutresc
aceleaºi speranþe, cãci între ei se manifestã un
seniment de mare comuniune sufleteascã. Precizãm
cã organizarea prezentatã mai sus este cea mai
complexã ºi cã   nu toate urãrile-finaluri de colinde
din Ialomiþa au aceeaºi structurã motivicã ºi aceeaºi
întindere.  Existã unele urãri în care descoperim
rãmãºiþe ale unor strãvechi magii a plantelor, aºa
cum se  poate intui din versuri ca: Busuioc verde
pe masã / Rãmâi, gazdã, sãnãtoasã (n. 131) sau
Busuioc bãtut pe loc, / Sã vã fie de noroc!  (n.124).

Adresanþii colindelor sunt persoane reale cu acte
de identitate. Întâmplãrile din colinde sunt puse pe
seama lor. Acest transfer constã în a da eroilor din
colinde numele persoanelor cãrora li  se adreseazã
colindul, producându-se în acest fel o proiecþie a
realului în ideal, prin care se sugereazã cã visele,
speranþele ºi dorinþele celor colindaþi au devnit
posibile în atmosfera de sãrbãtoare specificã
Crãciunului ºi fericirea aºteptatã se împlineste acuma
de sãrbãtori. Urãrile finale vin sã întãreasa aceastã
iluzie comunã tuturor adresanþilor.

Reproducem mai jos câteva exemple de urari-
finaluri de colinde:

La orice adresant
La anul ºi la mulþi ani!

La familie
a.
Bucurie-n astã casã,
Bucurie dumneavoastrã.
La anul ºi la mulþi ani!
(n.78)

b.
Cest boier, boieru Mitru,
El sã-ºi fie sãnãtos
Cu-a lui casã, cu-a lui masã,
Cu-a lui dalbã jupâneasã,
Cu-a lui dalbe logofete,
Cu-a lui feþi de logofeþi,
Cu-a lui fete logofete
ªi cu noi cu bunã searã.
(n.1)

(urmare din pag. 1)

(continuare în pag. 9)
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FORMULE ALE ORALITÃÞII ÎN COLINDE
(observaþii pe texte din judeþul Ialomiþa)

(urmare din pag. 8)

La flãcãu de însurat

a.
Iar ºi Ion Fãt-Frumos,
El sã fie sãnãtos!
(n.134)

b.
Iar ºi Mitru voinicului,
El sã-ºi fie sãnãtos
Ca d-un trandafir frumosu
ªi cu noi cu bunã searã.
(n.102)

La flãcãu logodit

Iar ºi Gheorghe logodit,
El sã fie sãnãtos
Ca d-un cinstit ginericã...
ªi cu noi cu bunã searã.
(n.94)

La fatã mare

Dar ºi Ioana d-ochii-ºi negri,
Ea sã fie sãnãtoasã
Ca o garoafã frumoasã,
La anu’ ºi la mulþi ani!
(n.62)

La fatã logoditã

Iar ºi Marioara logoditã,
Ea sã fie sãnãtoasã
Ca de-o cinstitã mireasã
ªi cu noi cu bunã searã.
(n.66)

La mireasã

Iar mireasa cea frumoasã
Sã rãmânã sãnãtoasã
La anul ºi la mulþi ani!
(n.75)

La tineri iubiþi

Iceaºi, Doamne, ceºti doi tineri,
Ei sã fie sãnãtoºi!
(127)

Refrene
Refrenul constituie ºi el o formulã oralã, dar de

altã naturã, cu altã  structurã ºi cu altã funcþie,
deosebindu-se de celelalte douã discutate anterior
ºi asemãnându-se cu ele, însã numai prin caracterul
mobil al versurilor care-l compun. El este o expresie
sigurã a  melodiei cântate în vechime de cãtre
participanþii, adesea mascaþi, la sãrbãtorile vesele
ale începutului de an, cu care ocazie jucau ºi strigau,
arãtându-ºi bucuria generatã de speranþa cã noul
an care vine va fi bun ºi dorinþele lor se vor împlini.
Datoritã  melodiei ºi atmosferei sãrbãtoreºti în
contextul cãreia se colindã, refrenele au avut
întotdeauna caracter laudativ. Se poate cã la început
multe dintre ele nu erau simple strigãte de bucurie,
ci aveau un înþeles limpede, cu vremea însã ele s-au
desemantizat, dar au rezistat timp îndelungat datoritã

melodiei care le-a încadrat perfect în þesãtura
cãntãrii, fãcându-le indispensabile.

Din cele 166 de texte de colindat supuse
cercetãrii, 111, adicã 67 la sutã, posedã refrene,
ceea ce constituie un semn sigur de arhaicitate.
Melodiile foarte vechi sunt specifice zonei. Textele
s-au adaptat condiþiilor istorice, aflate în veºnicã
schimbare, însã, legate strâns de melodii, refrenele
au rãmas ori s-au desemantizat, devenind versuri
ori sintagme fãrã înþeles

Cea mai mare parte de refrene conþine ca
elemente de bazã lexemele ler ºi Doamne .

Strãvechiul ºi controversatul ler apare sub forme
diferite, determinate de schimbãrile fonetice ºi
flexionare: ler, leroi, lerui, leroloi, lerului cãrora li
se adaugã forme compuse - leroi-ler, leroileo,
lerole, lerom, leromda, lerunda.

Ler ºi diversele lui forme apar însoþite mereu de
vocativul arhaic Doamne care adesea devine
trisilabic - Doamnele - pentru a rãspunde unor
cerinþe metrice impuse de melodie.

Destul de des versurile- refren încep cu o
interjecþie cerutã de  starea sufleteascã a celor care
cântã colindul: hoi (cu cea mai mare frecvenþã), oi
(aceeaºi cu cea dinainte),  o, homdai ºi hundai;
dai apare mai ales la mijlocul versului-refren iar ai
este prezentã o singurã datã la început de rând.

Considerãm cã o listã a refrenelor discutate mai
sus ajutã la o mai bunã cunoaºtere a lor.

Leroi Doamne
Leroi-leo Doamnele
Leroloi Doamne
Lerom, dai leroloi Doamnele
Lerului Doamne
Ler Doamnele
Leroileo Doamne
Hoi leroi Doamne
Ler, Doamne, ler
Hoi leroi Doamnele
Leroloi
Hoi leroi dai leroloi Doamnele
Lerului
Hoi lerom dai lerom Doamnele
Lerului Domnului
Hoi leronda leroi Doamne
Oi, lerului Domnului
Hoi leroi dai leroloi Domnoloi
Leroi Doamnele
Hoi lerom, dai leroi Doamne
Leroloi Doamnele
Hoi lerom, dai leroloi, Doamne
Lerului Doamnele
Hondai, leroi Doamne
Leroi-ler Doamnele
Hondai, leroi, leroi Doamnele
Lerole Doamnele
Hoi leroi la mari boieri
Leroi, leroi Doamnele
Hoi lerom la mari bierii
Leroloi, leroi Doamnele
Hoi lerom la mari plugari.

A doua grupã de refrene importante dupã
frecvenþa în colinde este cea structuratã pe baza
unor reminiscenþe din magia plantelor. Prezentãm
ºi de data aceasta o listã nu mai puþin interesantã.

Cetinele, cetioarã, dragã leo
Dai leroi leo, flori de mãr
Cununa-þi de flori vinete
Lerului, mãrului
Florile dalbe
Leroloi mãroloi
Florile dalbe de mãr
Mãrului cu flori îndalbe
Hai lerui ler / ªi flori de mãr
Mãrului, meriºor de aur

Cu o frecvenþã redusã mai apar.

Doamne
Ferice-l Domnului
Dai vântul mai linu
Judeþ mare, lerului Domnului

Fãrã a considera cã am epuizat problematica
subiectului ales, ne oprim aici lansând invitaþia ca
cei interesaþi de acest gen al creaþiei populare orale
sã treacã la lucru.
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Univers, Bucureºti, 1979

2. Brãtulescu  Monica, Colinda româneascã,
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ºi alte popoare. Studiu de folclor comparat,
Editura Minerva, Bucureºti, 1983

4. Mocanu Augustin, Pe cel deal cu dorurile -
folclor poetic din judeþele Maramureº ºi Sãlaj,
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maior”, Editura TEMPUS DACOROMÂNIA
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6. Mocanu Augustin, Obrejan Cristian, “La
fântâna linã” Colinde strãvechi din Câmpia
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Notã: Observaþiile, constatãrile ºi exemplele din
articolul de faþã  au  la bazã vol. “La fântâna linã”
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Copil fiind, auzeam ºi
vedeam în preajma mea
întâmplându-se lucruri
bune ºi, desigur, mai puþin
bune. Luam totul ca pe o
purã realitate, ca pe o
frânturã aleatorie  din
existenþa rasei umane. ªi

nici mãcar nu încercam sã emit judecãþi. Nu mi se
pãrea firesc sã-mi dau cu pãrerea dacã acel ceva
e de bine sau de rãu. Era ca un film pe care îl
vizionam, uneori, pentru prima datã, ºi, de cele mai
multe ori, în reluare, cu mici modificãri de nuanþã.
Era faptul consumat, cel care trebuia sã se
întâmple. Aºa percepeam pe atunci lumea din jurul
meu. De fapt, eram nãucul care privea, mutul ºi
surdul. Mai târziu, când am mers la ºcoalã ºi  am
prins oarece curaj, când începea sã se contureze ºi
pentru mine  ca pentru majoritatea copiilor de la
sat  un strop de personalitate, m-am lãsat prins în
furcile caudine. Rând pe rând au început sã îmi
devinã familiare meschinãriile de duzinã, comune
omului de rând…. ªi, dintr-o datã, m-am simþit
copleºit de nimicuri, dominat de veninul pizmuirilor
ºi, cocoºat de griji neaparþinãtoare mie  pe care le
cãram silitor ca pe o povarã moºtenitã , mã
bãlãbãneam, fãrã temei, sub greutatea lor psihicã,
aºijderea unui beþiv ordinar. Mi-am promis cã, orice
s-ar întâmpla pe parcursul vieþii mele, nu am sã mã
mai aventurez în aceste nisipuri miºcãtoare ºi m-
am luptat din rãsputeri sã-mi rãmânã strãine, mai
ales, ura ºi invidia. ªi, în mare mãsurã, am reuºit.
Am mai scãpat, ce-i drept, pe ici, pe colo, câte un
cuvânt neortodox, am mai, dat, cum se zice, în
foc, dar m-am ferit sã îi vorbesc de rãu pe oameni,
cu atât mai mult pe scriitori.

În urmã cu vreo câteva zile, m-a vizitat, în
trecere, un vechi ºi statornic prieten, coborâtor de
pe plaiuri moldave, scriitor  de substanþã, cu care
am depãnat amintiri ºugubeþe de pe  vremea bunã
a revistelor literare, uimindu-ne comportamentul
nostru infantil din unele situaþii. Din respect, nu am
sã dau nume, considerând cã a greºi, din când în
când, este în firea omului ºi nu aº vrea ca relatarea
mea sã aducã atingere personalitãþii cuiva.

La Romania literarã, dupã înlãturarea
nemeritatã, zic eu, a poetului I.H. , redactor la secþia
de poezie, la conducerea acesteia s-au perindat
câþiva oameni de litere; printre ei se afla ºi distinsul
concitadin M.D., pe care îl repect ºi cãruia datorez
o cãruþã cu scuze pentru banalul incident creat pe
atunci. Cum uitarea este necesarã, sper ca poetul
sã-l fi trecut, ca pe multe altele, pe un alt tãrâm.

În timpurile acelea, pe care le-am trãit
efervescent ºi dramatic, mã obiºnuisem sã merg cu
regretatul scriitor Ion Teodorescu, periodic la
Bucureºti, la Casa Scânteii, indiferent de capriciile
vremii, sã ne lãsãm creaþiile literare în vederea
publicãrii în reviste. Ajunseserãm cu greu la redacþie.
Era o zi viscolitã de iarnã; trenuri întârziate, vagoane
fãrã cãldurã ºi, totuºi, ne încãpãþânaserãm sã plecãm
cu nopatea în cap spre capitalã. E drept, pentru
asta, ne  învoiserãm de la serviciu tocmai într-o marþi
cu trei ceasuri rele  cum spune superstiþia  ºi, musai,
trebuia sã batem calea pânã acolo, fiindcã o altã
învoire mai prindeam doar peste o lunã, probabil,
într-o zi metodicã liberã, la mica înþelegere cu
directoarea ºcolii. Ca de obicei, plecaserãm cu
noaptea în cap ºi, dupã ºase ore de dârdâieli
sãnãtoase, am reuºit sã cãlcãm fericiþi pe coridul

Picãtura dulce
de venin

încãlzit. Teodorescu urcase la SLAST , eu cotisem
spre dreapta, la România literarã. ªtiam cã am
sã gãsesc, prin gentileþea domnului I.H., un ceai
fierbinte, la secretara domniei sale ºi lucrul acesta
mã mai încãlzea un pic. Plin de chiciurã , cu cojocul
ºi cãciula îngheþate bocnã ajung la pomul lãudat.
Aici gãsesc o secretarã îndoliatã la faþã, taciturnã,
aplecatã peste un maldãr de dosare. M-a privit
scurt,  chiar ciudat ºi grav;  un amestec de tristeþe
cu nedumerire ºi sictirealã bolnãvicioasã se desluºea
pe fãptura ºi în gesturile ei. Mi-a fãcut semn  discret,
cu degetul arãtãtor, sã iau loc, apoi ºi-a vãzut de
treabã ca ºi când prezenþa mea o împovãra ºi mai
mult. Timid, dar hotãrât sã nu cedez intenþiei de a
face cale întoarsã, m-am aºezat pe bãncuþa de lângã
uºa redactorului. Timpul începea sã curgã, tãcerea
sã se aspreascã, nervii sã cedeze. Între oftaturi,
schimbam priviri întunecate ºi nici un cuvânt. Desigur,
fiecare avea un motiv mult mai important decât al
celuilalt. Eu ºtiam pentru ce venisem, ea ºtia ce are
de fãcut.. Lipsa ei de comunicare mã dezarma,
timiditate mea mã pierdea. Zadarnic, în mintea
îngheþatã scriam scenarii, fiindcã acestea se
destrãmau rapid ºi nu întrevedeam posibilitatea
închegãrii unui dialog clarificator. Amândoi eram ca
douã butoaie cu pulbere, gata de explozie. Dar
niciunul nu dorea sã aprindã fitilul. La propriu  ºi la
figurat, temperatura din încãpere creºtea simþitor.
Zãpada îngheþatã pe cãciula de astrahan se topea
ºi se strecura printre degetele înroºite din cauza
frigului doborât de cãldurã. Cojocul, þeapãn pânã
atunci, se dezgheþase ºi devenea apos ºi fleºcãit.
Mi-am descheiat sacoul ºi doi nasturi din josul
gulerului cãmaºii. Devenisem un fost om de zãpadã
iar îmbrãcãmintea mi se pãrea din ce în ce mai grea.
Încercasem sã tuºeºc, sã mi se simtã prezenþa, dar
vocea mã pãrãsise. Reuºisem doar un gâjâit
schilod.Un fel de behãit.  Probabil cã forþarea mi-a
fost tradusã în cu totul alt mod, din moment ce îmi
susurã cald sã mai am puþinticã rãbdare. Decât
nimic, îmi zic, bine ºi aºa. Gestul m-a încurajat.

- Doamnã…, eu…, ºtiþi…! ªi mi s-a rupt firul.
S-au dus naibii cuvintele. Sigur, sintaxa era în  rea
suferinþã.

- Nu cred cã Domnul e dispus sã vã primeascã
recepþionez primul semnal optimist din partea
secretarei, dupã ce m-a inventriat, grijulie, de sus
pânã jos.

Banca, pe care îmi încarcerasem bunãvoinþa, se
înmuiase parcã ºi ea ºi se prelingea, nesimþitoare,
odatã cu mine, peste covorul castaniu. Se adunaserã
vreo douã ceasuri de aºteptare ºi înafarã de foiala
nervoasã a secretarei ºi dezgheþarea mea nimic nu
prevestea schimbarea. Mã gândeam cu înfigurare
cã trebuia sã ajung neapãrat ºi la redacþia revistei
Luceafãrul, unde aveam întâlnire cu poetul I.G.,
cã trenul, care m-ar fi dus înapoi, nu mã aºtepta
special, cã Teodorescu era deja în fierbere pe holul
Luceafãrului, iar eu, ca într-o saunã, mã
perpeleam schimonosit. Dacã nu prindeam
urmãtorul tren, Gara de Nord era hotelul meu. Am
sãrit ca ars imaginându-mi cum o sã moþãi în sala
de aºteptare a gãrii, cum o sã mã legitimeze faimoºii
miliþieni ºi cum o sã dau explicaþii banale pentru
urechile lor. O atenþionez din mers pe secretarã cã
limita mea nu mai existã, s-a prãbuºit ºi, fie ce-o fi,

intru în cabinet. Nu îmi spusese cã secþia de poezie
are alt redactor, cã sunt alte prioritãþi ºi alte aºteptãri,
dar nici eu nu întrebasem ce este cu forfota asta
interiorã; pesemne, bãnuia cã sunt la curent cu
schimbãrile ºi nu dorea sã rãsuceascã ºi mai rãu
cuþitul în ranã. Speriatã de intenþia mea, s-a interpus
între mine ºi uºã, ºi-a aranjat instinctiv coafura ºi,
din prag, l-a atenþionat pe redactor cã sunt pregãtit
sã dau buzna. Ceea ce am ºi facut. Nu avem nicio
bãnuialã cã un alt decor mi se va înfãþiºa. Buimac
de obosealã, credeam cã imaginaþia mi-o luase
razna. În locul unui om firav ºi bãrbos vedeam un
bãrbat cu înfãþiºare mult mai tânãrã, mai înalt ºi cor-
pulent, ocupat cu niºte hârtii. M-a fulgerat cu
privirea ºi a continuat sã-ºi  vadã liniºtit de treabã.
Am încremit. Vinovatã nu era teama. Ci uimirea.
Ud de transpiraþie ºi de imensa aºteptare, am scapat
din mânã geanta diplomat. În buimãceala mea,
zgomotul produs cãpãtase proporþii uriaºe,
echivalente cu nãruirea unei stânci muntoase. Am
adunat în grabã foile dactilografiate împrãºtiate pe
jos ºi m-am pregãtit sã rostesc un discurs
bolnãvicios, cu care credeam cã o sã-l dau gata.

- Ialomiþa vã salutã, maestre ! Sã vã dea Dumne …
- Treci mai departe…! ªi fii scurt! ºuierã printre

strungãreaþã M.D.
M-am prefãcut cã nu aud îndemnul ºi mi-am

desfãºurat, sârguincios, dulceagul scenariu:
- Vin din faimosul dumneavoastrã oraº, din

legedara vatrã a celor sloboziþi   alerg  eu ca
descreieratul pe miriºti.

-  Care sloboziþi, mã! Tu auzi ce vorbeºti…?!
-  De la Slobozia, maestre ! – bat ca prostul în

þambal, paralel cu întrebarea lui.
- Mda! Slobozia… Slobozia… Ce e aia? Unde

vine …-?
În conºtientul meu, teatralitaea lui era vecinã cu

trufia. Îl vedeam pentru a patra sau a cincea oarã.
O spun nu cu regret, ci cu sinceritate: nu fãceam ºi
nu fac parte din cercul lui de prieteni sau  de
cunoºtinþe apropiate. Cum se întâmplã adesea, mã
dusesem pentru ceva ºi dãdusem peste altceva. De
fapt, picasem, într-un moment nepotrivit în locul
nepotrivit. De abia mai târziu am înþeles cã acela
era felul lui de a vorbi, de a lua totul în glumã, de a
face haz de necaz. Mie, însã, mi s-a burzuluit ºi am
replicat ca un un om cu educaþia cãpãtatã pe
dealurile ºi câmpiile române:

- În p… mã-ti! Auzi tu, unde vine…? mi-am
desfãºurat revoltat rãutãtea ºi am alergat sã prind
frigul din ultimul tren a acelei zile.

Costel BUNOAICA
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Celor din zilele noastre ne vine greu sã credem
cã numai cu douã secole în urmã, în satele noastre,
întreaga populaþie era analfabetã. ªtiutorii de carte
din mediul rural puteau fi numãraþi pe degete: preotul,
cântãreþul de la bisericã, unii negustori, erau singurii
care ºtiau sã citeascã.

Primele ºcoli din satele noastre s-au înfiinþat abia în
anul 1838. În ziua de 14 ianuarie a acestui an,
Departamentul Pricinilor din Lãuntru trimite un ordin
circular cãtre  ocârmuirile de judeþe prin care cerea
„sã se pue în lucrare textul reglementului,
înfiinþându-sã prin toate satele  ºcoale pentru copiii
sãtenilor”.  Cursurile  se vor desfãºura numai iarna,
de la 1 noiembrie pânã la 31 martie, pentru ca în
celelalte luni copiii „ sã se îndeletniceascã cu lucrarea
pãmântului, aducând ajutor pãrinþilor lor”.

Cele mai vechi ºcoli din plasa Câmpului au fost
înfiinþate cu câþiva ani înaintea celor din 1838. Într-
un tabel din 10 decembrie 1835, figureazã ºcolile
din Bãrcãneºti cu 14 copii, Giureºti (Coºereni) cu
10 copii ºi cea din Urziceni cu 33 de copii. Aceste
ºcoli erau particulare, iar învãþãtori erau preoþii
satelor respective. O asemenea ºcoalã a existat ºi
la Broºtenii Noi. Copiii învãþau la popa Grecu,
dupã cum spun informaþiile pãstrate prin tradiþie.

În anul 1839, au luat fiinþã primele ºcoli din
comuna noastrã. Ele se aflau la Malu, unde învãþau
ºi copiii din Slujitori (Cioara) ºi la Broºtenii Noi ,
unde se duceau ºi copiii din Broºtenii Vechi. La
ºcoala din Malu erau înscriºi 19 copii, din care 11
erau din Slujitori. Într-un tabel din 9 martie 1839
apar numele celor 11 bãieþi ºi al învãþãtorului lor,
Gheorghe Ciocãnescu.

Prin reforma din 1864 a lui Cuza s-au înfiinþat
ºcoli în toate satele comunei. Astfel ºi copiii din
Broºtenii Vechi ºi Slujitori puteau învãþa în sat, fãrã
a mai fi nevoiþi sã meargã zilnic, pe jos, la Broºtenii
Noi sau Malu.

Pânã la începutul secolului XX, învãþãtorii de la
ºcolile din comuna noastrã erau, de regulã,
absolvenþi ai ªcolii Normale din Cãlãraºi sau preoþii
din parohiile respective. Localurile de ºcoalã au fost,
în cele mai multe cazuri , cârciumi care au dat
faliment, iar spaþiul rãmas inutilizabil a fost preluat
de primãrii ºi transformat în sãli de clasã.  Printre
cârciumile folosite ca localuri de ºcoalã în acea
vreme au rãmas în memoria bãtrânilor din localitate
cârciuma lui Carabã, la Cioara, ºi cea a lui moº
Stancu, la Broºtenii Vechi. În anul 1909, primarul
comunei de atunci,  Stan Ionescu a decis ca cele
3 ºcoli ale comunei sã fie comasate, astfel încât
copiii comunei sã înveþe ” într-o ºcoalã de centru”.
În urma acestui demers, s-a construit o ºcoalã cu
douã sãli de clasã, hol ºi cancelarie în satul înfiinþat
cu 10 ani în urmã Principesa Maria. Acest local a
funcþionat permanent pânã în zilele noastre, fiind
reabilitat în anii 2000-2001. În anul 1920 s-a
construit un local asemãnãtor în satul Cioara  prin
strãduinþa unui mare fiu al satului, învãþãtorul ªtefan
Nicolescu. Pânã în anul 1959, în satul Ion Roatã
au funcþionat 2 ºcoli primare: cea din Principesa
Maria ( satul de centru) ºi alta în Cioara. Deoarece
nu exista învãþãmânt gimnazial în cele douã sate,
copiii erau nevoiþi sã urmeze cursurile claselor V-
VII la Alexeni ºi Broºteni.

SCURT ISTORIC AL ÎNVÃÞÃMÂNTULUI
ÎN COMUNA ION ROATÃ

În anul 1959 s-a înfiinþat prima clasã a V-a în
ºcoala din satul de reºedinþã al comunei, Ion Roatã,
în care au fost cuprinºi elevii nãscuþi între  anii 1946-
1948. Astfel, aceastã clasã cuprindea ºi copiii
nãscuþi în 1946 ºi 1947 care n-au frecventat
învãþãmântul gimnazial la ºcoala din Broºteni. Prima
clasã gimnazialã avea doi profesori:  Ioan Man,
transferat de la ºcoala din Broºteni, care preda
majoritatea obiectelor, ºi Cristache Dumitrescu,
învãþãtor, care preda matematica ºi agricultura. În
anii urmãtori au venit noi serii de elevi , astfel încât
ºcoala a fost încadratã cu alþi profesori. Populaþia
ºcolii a crescut an de an ajungând la apogeu în anul
ºcolar 1983-1984 (428 elevi  14 clase). Începând
cu anul 1981 ºi pânã în anul 1990, ªcoala Ion Roatã
a asigurat învãþãmântul obligatoriu de 10 ani atât
pentru elevii celor douã ºcoli din comunã, cît ºi
pentru cei din localitãþile învecinate.  Aceastã formã
de învãþãmânt a fost reluatã între anii 2004-2007
prin înfiinþarea ªcolii de Arte ºi Meserii, desfiinþatã
în anul ºcolar 20070-2008.

Actualul local al ºcolii a fost construit în anul 1962
ºi extins în anul 1968. În prezent, ºcoala a fost
modernizatã astfel încât dispune de un C.D.I. ,un
laborator SEI 4 pentru realizarea învãþãmântului
AEL, de un laborator de chimie-fizicã, o bazã
sportivã, apã curentã, grup sanitar modern ºi
încãlzire centralã.

În cei 50 de ani de existenþã ca învãþãmânt
gimnazial , ºcoala noastrã a dat un mare numãr de
absolvenþi valoroºi cu care, pe bunã dreptate, ne
mândrim.

Prof. Steluþa BUJOR, Ioan MAN

Directorii  ºcolii de-a lungul timpului

Ioan Teodorescu
Dumitru Popovici
ªtefan Nicolescu
Cristache Dumitrescu
Ioan Man
 Ion Nicolae
Doroteea Dinescu
Constanþa Ghiþã
Steluþa Bujor
Alexandru Dinescu

Oameni de seamã care au plecat de pe
bãncile ºcolii din Ion Roatã

Constantin Anghelescu -administrator al
Pescãriilor Statului

Nicolae Ioniþã-inspector CFR
ªtefan Nicolescu-revizor scolar
Gheorghe Tãnãsescu-inspector ºcolar
ªtefan Vasilescu-director Liceul “Sf.Sava”
Tudor Petre-inspector ºcolar
Aurelia Ionescu-profesor universitar
Paul Popovici-director al Muzeului de Istorie

Cãlãraºi
Nichita Tomescu-ambasadorul Canadei la ONU
Atanasie Lupu-director al Bibliotecii Centrale

de Stat
Nichita Ghiþã-director în Ministerul Petrolului
Ludovic Demeter-director la ºantierele “Porþile

DE Fier” ºi “Canalul Dunãre- Marea Neagrã”

*   *   *

Inima mea? Un ciorchine în graba
Boabelor toate aiurea bãtând
Strigãte-n sânge ºi miere. Oricând
Vino, iubito, sã plângem degeaba!

Sub lanuri de noapte arzânde, te-aºtept
Sã-mi sari înãuntru ca printr-o fereastrã
Deschisã spre ceruri de dragostea noastrã
ªi pune-mi din tine o frunzã pe piept.

Strivit între verde ºi paºi, la-ntâmplare
Amestec de musturi savante voi fi,
Sã poatã mici raiuri de iarbã hrãni
Foºnetul vostru de disperare.

Plãtesc vrãjitorii, poeþi sau chirurgi,
Sã-þi vindece trupul ºtiut ºi sã curgi.

*    *    *

Mã-ntrebi de umbrã? Cine ºtie
Pe unde-ºi trage sufletul, damnatã
De-mperecherea noastrã necuratã
ªi cãutatul tãu, de-o veºnicie.

Nici n-am ºtiut când s-a oprit.
Nu am simþit cã nu mai este,
Cã nu se mai târãºte peste
Verdele viu unde a-i pãºit.

Încã aici, nu grija ei mã þine
ªi nici nu poþi tu numãra
Câte din mine-aº arunca
S-ajung mult mai uºor la tine!

Oricum, nici nu-i aºa departe
ªi-aceeaºi umbrã vom împarte.

*   *   *

N-am dovedit deplin nici o nãlucã
ªi nici mãcar un înger n-am þesut,
Chiar dacã-n braþe-atâþia am þinut,
Neputincioºi la tine sã mã ducã.

Ninsori de pãsãri crude m-au vorbit
De zbor la fiecare colþ de searã,
Cã nu-i tãcerea mea nobiliarã
ªi sângerez din orice fâlfâit.

Nu vreau nimic din cele garantate
De-albastra foaie-a-naltei constituþii
Ademenind în trupuri nenãscuþii,
Doar încã pe atât, singurãtate.

Îngãduie sã-ntreb, cu mintea mea:
Ce-þi trebuie, când nimeni nu o vrea?

*   *   *

Simt cum ne priveºti ºi ne numeri.
Este deja un vechi obicei,
Din pielea atâtor scântei
Sã-þi tragi haina nopþii pe umeri.

Noi suntem bine, fericiþi ºi mulþi.
De friguri abia interzise,
Chiar murind uneori, ardem vise,
Minune de flãcãri sã-asculþi.

ªi nici nu ºtim dacã-ntr-o zi
Din rãtãcirea unui jar stingher
N-o sã se-aprindã-ntrgul cer
Sub care ne striveºti, sã fii.

În aritmetici dulci de plictisealã
Câþiva nu mai ieºim la socotealã.

Dan Elias
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EVOLUÞIA  JUDEÞULUI  IALOMIÞA
     ÎN SECOLUL AL XIX-lea

(urmare din numãrul trecut)

           LOCUITORII. PROPRIETATEA FUNCIARÃ

Rasa (Adormirea Maicii Domnului Rasa, 17 pog.
date personalului clerical ºi 10 pog. date Casei Bisericii,
totul în þarinã, dat dupã legile din 1864 ºi 1889; Sfântul
Nicolae Bogata, cu 17 pog. date personalului clerical ºi
10 pog. date Casei Bisericii, totul în þarinã, dat dupã legile
din 1864 ºi 1889; Cuvioasa Paraschiva Cuneºti, 17 pog.
date personalului clerical în þarinã, date dupã legea din
1864; Cuneºtii Noi Trup.I, cu 10 pog. date Casei Bisericii
în þarinã, dupã legea din 1889; Bejgani Trup.III, cu 10
pog. date Casei Bisericii în þarinã, dupã legea din 1889;
Coadele Trup.IV, cu 10 pog. date Casei Bisericii în þarinã,
dupã legea din 1889), Reviga (Adormirea Maicii
Domnului Reviga, cu 17 pog. date personalului clerical
în þarinã, dupã legea din 1879; Reviga Nouã, cu 10 pog.
dare Casei Bisericii în þarinã, dupã legea din 1895; Satu
Nou, cu 10 pog. date Casei Bisericii în þarinã, dupã legea
din 1889; Reviga-Lunca, cu 10 pog. date Casei Bisericii
în þarinã, dupã legea din 1897), Radu-Negru (Radu-Negru,
cu 17 pog. în þarinã ºi 3 pog. în vatra satului, date
personalului clerical ºi 17 pog. date în þarinã date Casei
Bisericii, dupã legea din 1882; Sat-Nou, cu 10 pog. date
personalului clerical ºi 10 pog. date Casei Bisericii, totul
în þarinã, dupã legea din 1893; Stoeneºti, cu 10 pog. date
personalului clerical ºi 10 pog. date Casei Bisericii, totul
în þarinã, dupã legea din 1897), ªtefãneºti (Odaia, cu 17
pog. date personalului clerical în þarinã, dupã legea din
1864; ªtefãneºti, cu 17 pog. date personalului clerical în
þarinã, dupã legea din 1864), Speteni (Speteni, cu 17 pog.
date personalului clerical în þarinã, dupã legea din 1864),
Smirna (Adormirea Maicii Domnului Smirna, cu 17 pog.
date personalului clerical în þarinã, dupã legea din 1879;
Traian, cu 10 pog. date Casei Bisericii în þarinã, dupã
legea din 1895), Slobozia (Sfinþii Voievozi Slobozia, cu
16 pog. ºi 4 800 m.p. în þarinã ºi 2 pog. în vatra satului,
terenuri date personalului clerical ºi 16 pog. Casei Bisericii
în þarinã, totul dupã legea din 1864; Sfântul Nicolae
Amara, cu 16 pog. ºi 4 800 m.p în þarinã ºi 5 pog. ºi 4 400
m.p. în vatra satului, terenuri date personalului clerical,
precum ºi 2 pog. ºi 4 900 m.p. date Casei Bisericii în vatra
satului, dupã legea din 1882; Sfântul Nicolae Slobozia
Nouã, cu 16 pog. ºi 4 800 m.p. ºi 4 pog. în vatra satului,
date personalului clerical, dupã legea din 1879), Sãrãþeni
(Sfântul Nicolae Sãrãþeni, cu 17 pog. date personalului
clerical ºi 17 pog. date Casei Bisericii, totul în þarinã,
dupã legea din 1864), Stelnica (Stelnica, cu 17 pog. date
personalului clerical în þarinã, dupã legea din 1864;
Maltezi, cu 17 pog. date personalului clerical în þarinã,
dupã legea din 1864), Sudiþi (Sfinþii Voievozi Sudiþi, cu
17 pog. date personalului clerical în þarinã, dupã legea
din 1864), ªocariciu (Sfântul Nicolae ªocariciu, cu 17
pog. date personalului clerical ºi 34 pog. date Casei
Bisericii, totul în þarinã, dupã legea din 1864; Sfântul
Haralambie Oltina, cu 17 pog. date personalului clerical
în þarinã, dupã legea din 1864), Tonea (Sfântul Nicolae
Tonea, cu 17 pog. în þarinã ºi 774 m.p. în vatra satului,
terenuri date Casei Bisericii, dupã legea din 1864; Sfântul
Ioan Roseþi Clãcaºi, cu 17 pog. date personalului clerical
în þarinã, dupã legea din 1864; Cadâna, cu 17 pog. date
Casei Bisericii în þarinã, dupã legea din 1864), Þãndãrei
(Sfinþii Voievozi Þãndãrei, cu 17 pog. date personalului
clerical ºi 17 pog. date Casei Bisericii, totul în þarinã, dupã
legea din 1864), Uleºti (Adormirea Maicii Domnului
Uleºti, cu 17 pog. date personalului clerical în þarinã, dupã
legea din 1864), Urziceni (Adormirea Maicii Domnului
Urziceni, cu 17 pog. date personalului clerical în þarinã,
dupã legea din 1864), Ulmu (Sfântul Nicolae Ulmu, cu 17
pog. date personalului clerical ºi 17 pog. date Casei
Bisericii, totul în þarinã, dupã legea din 1864; Boºneagu,
cu 17 pog. date personalului clerical ºi 1 pog. dat Casei
Bisericii, totul în þarinã, dupã legea din 1864; Fãurei, cu 17
pog. date personalului clerical ºi 17 pog. date Casei
Bisericii, totul în þarinã, dat dupã legea din 1864), Vlãdeni
(Sfântul Nicolae Vlãdeni, cu 14 pog. date personalului
clerical în þarinã ºi 3 pog. cotropite în þarinã, dupã legea
din 1864) ºi Vãrãºti (Sfânta Treime –Vãrãºti, cu 17 pog.
date personalului clerical ºi 17 pog. date Casei Bisericii,
totul în þarinã, dat dupã legea din 1864; Dorobanþu, cu 10
pog. date Casei Bisericii în þarinã, dupã legea din 1896)76.

Secularizarea din 1863 a deposedat mãnãstirile
închinate de imensele domenii, dar împroprietãrirea ruralã

nu a reuºit sã determine refacerea comunitãþilor
moºneneºti deposedate anterior. Acestea aveau sã fie
tot mai puþine, iar în a doua jumãtate a secolului XIX
erau definite prin devãlmãºii tot mai reduse ca însemnãtate
economicã ºi mai degrabã unitatea acelor obºti definitã
prin menþinerea tradiþiilor. În prima jumãtate a secolului
XIX, se constatã în cuprinsul judeþului Ialomiþa cã unele
comunitãþi moºneneºti atestate anterior au dispãrut,
dispariþie care a însemnat nu doar trecerea vechilor
proprietãþi în posesia unor mari stãpânitori funciari, ci
chiar dispariþia totalã a unora dintre aºezãrile moºneneºti.
Astfel, dispar Dobroþeii, Tãtãrãii, Berleºtii, Pisculeºtii º.a.,
iar moºiile moºneneºti de la Ciulniþa, Ivãneºti, Bejganii-
Larga sunt atestate ca devenind majoritar mãnãstireºti,
ca ºi Popeºti-Berleºti, Murgeanca º.a. Rãmâneau încã
megieºeºti, cu toate încercãrile de deposedare asupra
lor, comunitãþile de la Speteni, Bãrcãneºti, Condeeºti77,
Raºi, Orezu, Piersica, Borduºelu, Pribegi, Poiana, precum
ºi unele comunitãþi din pãrþile Borcei, precum cele de la
Buliga ºi Maltezi. Altele, precum Perieþi, Ivãneºti ºi
Pribegi, aveau trupuri de moºie parte megieºeascã, parte
mãnãstireascã sau boiereascã.

La sfârºitul secolului XIX, principalele comunitãþi
megieºeºti din judeþul Ialomiþa erau aºezate de-a lungul
râului ºi pe malul stâng al Borcei, stãpânind în devãlmãºie
mai multe sute de hectare de pãmânturi arabile, precum
ºi islaz, pãdure ºi luciu de apã. În anul 1899, un tabel al
Prefecturii Ialomiþa, înaintat Ministerului Agriculturii,
Industriei ºi Comerþului, menþiona comunitãþi de moºneni
la Buliga, Orboeºti, Cosâmbeºti, Gimbãºani, Ivãneºti,
Dâlga, Poiana, Ghimpaþi, Perieþi, Pribegi, Maltezi, Arþari,
Vlãiculeºti, Borãneºti, Condeeºti, Coºereni ºi Speteni.
Erau înregistrate 1 029 de familii de moºneni, care
stãpâneau 18 369 ha78. Alte surse menþioneazã, de regulã,
aproape toate aceste comunitãþi, cu puþine excepþii.

În anul 1905, Prefectura judeþului înregistra
continuitatea comuni- tãþilor de moºneni. În pãrþile
borcene, moºnenii din Buliga aveau în proprietate moºia
Buliga-Timonesci sau Cocargeaua, cu 512 ha teren arabil,
364 ha islaz, 21 ha pãdure ºi 20 ha baltã. Moºnenii
Maltezeni aveau în proprietate 1400 ha teren arabil, 2200
ha islaz, 25 ha pãdure ºi 15 ha teren ,,în baltã”. De-a
lungul râului Ialomiþa, cu vetrele satelor pe malul drept al
râului, sub ,,coastã”, se întindeau alte pãmânturi
megieºeºti. Moºnenii din Speteni aveau în proprietate
moºia Luca, cu 376 ha teren arabil, 101 ha pãdure ºi 30 ha
islaz; moºia Moteasca, având 700 ha teren arabil, 90 ha
pãdure ºi 20 ha islaz; moºia Badea, cu 460 ha teren arabil
ºi 20 ha islaz; moºia Stanciu, cu 225 ha teren arabil, 60 ha
pãdure ºi 15 ha islaz. Moºnenii Poenari aveau în
proprietate moºia Poiana, cu 1050 ha teren arabil, 150 ha
pãdure ºi 35 ha islaz, precum ºi moºia Pisculeasca, cu
620 ha teren arabil, 56 ha pãdure ºi 25 ha islaz. În
vecinãtate, moºnenii Ghimpeþeni aveau moºia zisã
Devãlmãºia, cu 724 ha teren arabil, iar cei din Larga aveau
moºiile Crunþeasca de Jos ºi Crunþeasca de Sus, cu 1044
ha teren arabil, 30 ha pãdure ºi 4 ha islaz. Tot în dreapta
râului, dincolo de Slobozia, moºnenii din Cosâmbeºti
aveau moºia omonimã, cu 4900 ha teren arabil ºi 50 ha
pãdure, iar moºnenii din Gimbãºani aveau moºia
Gimbãºeanca, cu 3500 ha arabil ºi 50 ha pãdure79.

În preajma rãzboiului de reîntregire, în Vechiul Regat
încã se pãstrau comunitãþi care se considerau a fi
moºneneºti sau rãzãºeºti, destul de prospere economic
ºi pãstrãtoare ale tradiþiilor multiseculare. Potrivit
recensãmântului din anul 1912, dintr-un total de  1 272
519 capi de familie înregistraþi în þarã, 334 234 erau
moºneni sau rãzeºi. În cele 12 judeþe ale Munteniei
propriu-zise, moºnenii, cu  119 606 capi de familie
înregistraþi, reprezentau 20, 96% din totalul populaþiei.
În Ialomiþa erau 3 622 capi de familie consideraþi moºneni,
dintr-un total de 48 566, ceea ce reprezenta 7,5 % din
totalul populaþiei judeþului. În cuprinsul Munteniei, în 9
judeþe ponderea moºnenilor era mai mare decât în Ialomiþa
(bunãoarã în Argeº 51,5%, iar în Prahova 29,5 %), doar în
douã (Ilfov ºi Brãila) fiind înregistraþi mai puþini moºneni.
Dintre cei recenzaþi, aveau pãmânt 1660 capi de familie,
iar 1 962 erau lipsiþi de pãmânt, ceea ce evidenþiazã faptul
cã mai erau socotiþi moºneni doar prin origine.
Comunitãþile moºnenilor ialomiþeni erau, înaintea
rãzboiului reîntregirii, în numãr de 21, dintre care 14 în
lunca râului, 5 în ,,baltã” ºi 2 în câmpie, la limita cu Ilfovul.
Ceea ce caracteriza comunitãþile moºnenilor ialomiþeni
era faptul cã majoritatea îºi pierduserã ocinele în timpurile
dinainte. Dealtfel, dintre cele 21 de comunitãþi, doar în 6
moºnenii erau majoritari, anume: Gimbãºani, Poiana,
Ghimpaþi, Arþari, Vlãiculeºti ºi Buliga. În alte 7 sate, PROF. DR. ªTEFAN GRIGORESCU

comunitãþile erau mixte, fiind constituite din moºneni ºi
foºti clãcaºi, împroprietãriþi în 1864: Manasia, Alexeni,
Borãneºti, Condeeºti, Perieþi, Ivãneºti ºi Dichiseni. De
asemenea, în celelalte 8 comunitãþi existau moºneni
deþinãtori de proprietate moºneneascã, dar predominau
sãtenii fãrã pãmânt. Aºa era cazul la: Dâlga Micã, Orboeºti,
Pribegi, Bora, Cosâmbeºti, Vlãdeni, Maltezi ºi Bogata.
Tabloul comunitãþilor de moºneni din judeþul Ialomiþa
arãta atunci situaþia comunitãþilor pe plãºi, capi de familie
care aveau pãmânt (împãrþiþi în rãzeºi ºi împroprietãriþi
dupã legea din 1864), fãrã pãmânt, precum ºi totalul
sufletelor din satul respectiv. Astfel, satul Alexeni avea 2
293 locuitori, 20 familii (,,capi de familie”) de moºneni ºi
400 familii împroprietãrite la 1864, fiind înregistrate ºi 62
de familii fãrã pãmânt. Borãneºti avea 1 318 locuitori, 29
familii de moºneni ºi 228 familii împroprietãrite la 1864,
alte 64 de familii neavând pãmânt. Condeeºti avea 844
locuitori, 80 familii de moºneni, 11 familii împroprietãrite
la 1864 ºi 77 fãrã pãmânt. Manasia avea 2 184 locuitori,
191 moºneni, 43 împroprietãriþi în 1864 ºi 243 fãrã pãmânt
(aici intrând ºi lucrãtorii industriali din fabrica Hagienoff).
Dâlga Micã avea 144 locuitori, 10 familii de moºneni, nici
o familie împroprietãritã la 1864 ºi 14 familii fãrã pãmânt.
Orboeºti avea 522 locuitori, 22 familii de moºneni, 1 familie
împroprietãrite la 1864 ºi 84 fãrã pãmânt. Bora avea 989
locuitori, 4 familii de moºneni, 56 familii împroprietãrite la
1864 ºi 164 familii fãrã pãmânt. Cosâmbeºti avea 1 999
locuitori, 160 familii de moºneni, 46 familii împroprietãrite
la 1864 ºi 210 fãrã pãmânt.Gimbãºani avea 1 195 locuitori,
128 familii de moºneni, 21 împroprietãriþi la 1864 ºi 87 fãrã
pãmânt. Ivãneºti avea 701 locuitori, 50 familii de moºneni,
32 împroprietãriþi la 1864 ºi 71 fãrã pãmânt. Perieþi avea
165 locuitori, 25 familii de moºneni, 60 împroprietãriþi la
1864 ºi 78 fãrã familii. Poiana avea 1 260 locuitori, 190
familii de moºneni, 26 împroprietãriþi la 1864 ºi 45 fãrã
pãmânt. Ghimpaþi avea 778 locuitori, 112 familii de
moºneni, 29 împroprietãriþi la 1864 ºi 25 fãrã pãmânt.
Pribegi avea 888 locuitori, 32 familii de moºneni, 29
împroprietãriþi la 1864 ºi 95 fãrã pãmânt. Vlãdeni avea 1
529 locuitori, 148 familii de moºneni, nici un împroprietãrit
la 1864 ºi 189 fãrã pãmânt. Arþari avea 1 278 locuitori, 202
familii de moºneni, nici un împroprietãrit la 1864 ºi 109
familii fãrã pãmânt. Vlãiculeºti avea 657 locuitori, 76 familii
de moºneni, nici un împroprietãrit la 1864 ºi 72 fãrã pãmânt.
Bogata avea 876 locuitori, 68 familii de moºneni, nici o
familie împroprietãritã la 1864 ºi 86 familii fãrã pãmânt.
Buliga avea 471 locuitori, 49 familii de moºneni, nici un
împroprietãrit la 1864 ºi 44 familii fãrã pãmânt. Dichiseni
avea 675 locuitori, 41 familii de moºneni, 64 de
împroprietãriþi la 1864 ºi 40 familii fãrã pãmânt. Maltezi
avea 729 locuitori, 23 familii de moºneni, 36 împroprietãriþi
la 1864 ºi 103 familii fãrã pãmânt80.

Familiile de clãcaºi din satele ialomiþene au fost
împroprietãrite, ca ºi în restul þãrii, prin aplicarea reformei
agrare din anul 1864. Alte familii au primit pãmânt prin
legile privind înstrãinarea bunurilor statului, tinerele
familii fiind încurajate sã se aºeze ºi sã constituie aºezãri
noi în Bãrãgan. Marile proprietãþi funciare au continuat
însã sã fie dominante în judeþ, ca ºi în alte pãrþi ale
Vechiului Regat, pânã la marea reformã din anul 1921. În
ceea ce priveºte Ialomiþa, cel mai mare proprietar funciar
era liderul conservator Gheorghe Grigore Cantacuzino81,
domenii foarte întinse fiind proprietãþile lui Herman
Spazel82, Ulysses Negroponte83, Anastase Nicolescu84,
ale moºtenitorilor lui Evanghelie Zappa85 ºi ale altora,
pânã la exproprierile începute în anul 1919.

 NOTE.
76Biserica ortodoxã ºi cultele streine, p.XCI ºi pp.181-187, ,,Tablou

de toate pãmânturile date bisericilor rurale prin diferite legi de
împroprietãrire, cum ºi cele donate”.

77 La Condeeºti, moºnenii aveau în anul 1850 trupurile de moºie ,,Condieºti
ce‘i zice ºi Megieºeascã”, Sineºti de Sus ºi Sineasca, învecinate cu moºiile
Uleasca a clucerului Ioan Nãdãinu, Purziloaia a clucerului Costache Niculescu,
Alexeni a paharnicului Barbu Slãtineanu ºi cu trupurile moºiei Bereasca a
serdarului Evanghelie Zappa. Vezi D.J.A.N.Ialomiþa, Fond Colecþia de planuri,
nr.92/1851.

78 T.D.I., doc.228, p.255-256.
79 Aureliu V.Ursescu,op.cit, p.205.
80Vezi P.Poni,Statistica rãzeºilor. Bucureºti, Librãriile ,,Cartea

Româneascã” ºi Pavel Suru, 1921, p.20-21 ºi 177.
81Proprietar al moºiilor Cãzãneºti (cu 7 330 ha arabil, 50 ha islaz ºi

200 ha pãdure), Miloºeºti (cu 4 800 ha arabil ºi 350 ha islaz), Andrãºeºti
(cu 4 620 ha arabil, 500 ha islaz, 250 ha pãdure ºi 130 ha heleºteu),
Þãndãrei (cu 2 648 ha arabil, 750 ha islaz ºi 50 ha pãdure), Jilavele ºi
Eleftereasca-Stupinele. Vezi Aureliu V.Ursescu,op.cit., p.198.

82 Proprietar al moºiei Crunþi (cu 12 000 ha arabil ºi 2 000 ha islaz).
Vezi Ibidem, p.198.

83Proprietar al moºiei Lehliu (cu 3 400 ha arabil, 250 ha islaz, 200 ha
pãdure ºi 8 ha heleºteu). Vezi Ibidem, p.205.

84 Proprietar al moºiilor Sighireanu-Dor Mãrunt (cu 2 900 ha arabil, 100 ha
islaz ºi 20 ha pãdure), Livedea-Ciulniþa (cu 921 ha arabil ºi 79 ha islaz), Ivãneºti
(cu 610 ha arabil, 6 ha islaz ºi 1 ha pãdure) ºi Bataluri (cu 190 ha arabil ºi 10 ha
islaz). Vezi Ibidem, p.206.

85Proprietari ai moºiilor: Broºteni (cu 2 000 ha arabil, 1000 ha pãdure
ºi 300 ha islaz), Cegani (cu 1 700 ha arabil, 200 ha islaz, 120 ha pãdure
ºi 100 ha arabil în ,,baltã”), Grindaºi (cu 1 500 ha arabil ºi 60 ha
islaz),Uleºti (cu 1 000 ha arabil, 400 ha pãdure ºi 100 ha islaz), Cioara sau
Slujitori (cu 1 000 ha arabil, 50 ha islaz ºi 50 ha pãdure) ºi Stoeneºti (cu
120 ha pãdure). Vezi Ibidem,p.205.
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Se atrãgea atenþia comitetelor cã „rãmânrm rãspunzãtori
dacã fondurile  vor fi distribuite cu uºurinþã fãrã cercetãri,
ºi celor care nu au drepturi..17.La Urziceni, unde era plasatã
mare parte din instituþiile din Cadrilater (Cercul de Recrutare
Durostor, Secþia Pompieri Silistra, Comenduirea Pieþii
Silistra, Subinspectoratul de Poliþie Durostor, Camera de
Industrie, Comerþ ºi Muncã, Tribunalul Durostor,
autoritãþile plãºii Ostrov, Administraþia Financiarã de Plãþi
ºi Constatare, Inspectoratul ªcolar, Protoieria Durostor,
liceul de bãieþi, liceul comercial, muftiatul judeþului Durostor,
prefectura judeþului Durostor, poliþia oraºului Silistra,
personalul gãrzilor de la lucrãrile de artã, Apãrarea Patrioticã,
Cãpitãnia portului Silistra , Oficiul P.T.T.R etc. )18 .ªefii
instituþiilor din localitate s-au întrunit, încã din 25 august
pentru organizarea primirii refugiaþilor. Au participat:
primarul, directoarea ºcolii de fete, preºedintele filialei de
Cruce Roºie, ajutorul de primar, secretarul filialei locale a
Partidului Naþiunii, comandantul plutonului de poliþie
Urziceni, secretarul primãriei, ºeful Comisariatului de Poliþie.

Primele mãsuri hotãrâte: întocmirea unei situaþii din
care sã rezulte camerele, dependinþele ºi grajdurile libere
din oraº, nr. de cãruþe pentru aducerea evacuaþilor,
pãºunilor libere; pregãtirea strãjerilor, Crucii Roºii,
premilitarilor ºi poliþiei sã îndrume evacuaþii, sã asigure
asistenþã medicalã la nevoie ºi o primã masã, sã se ocupe
de repartizarea la locuinþe ºi descãrcarea bagajelor;
convocarea populaþiei în faþa hotelului „România” pentru a
se face un apel în scopul de a se acorda ajutor ºi tot sprijinul
refugiaþilor. 19În plus Cercul de Recrutare Ialomiþa a transmis
primãriei Urziceni „sã puneþi în vedere tuturor locuitorilor
din comunã sã facã curãþenia caselor, grajdurilor, magaziilor
etc astfel ca instalarea cartituirilor în comunã sã se facã în
cea mai perfectã ordine ºi curãþenie”.20

Conducerea Þinutului Marea alarmatã de
problemele care puteau sã aparã datoritã îngrãmãdirii de
populaþie ºi a lipsei de hranã pentru oameni ºi animale
preciza într-o circularã (nr. 4677 din 11. sept. 1940)
transmisã cãtre prefecturã ºi preturi cã este imperios
necesar sã se facã curãþenia prin vãruire la casele în care
se vor aºeza evacuaþii, sã se asigure lemnele de foc ºi
principalele alimente: sare, zahãr, fãinã, untelemn, unturã,
fasole, cartofi, mãlai, zarzavaturi; sã se dea o atenþie
deosebitã asistenþei medicale, sã se asigure hrana
animalelor aduse de refugiaþi ºi asistenþa sanitar-
veterinarã pentru împiedicarea unor epizootii. 21

Aºezarea refugiaþilor în comunele din Ialomiþa n-a
decurs, cu toatã atenþia autoritãþilor ºi bunavoinþa
locuitorilor, fãrã unele necazuri, plângeri ºi reclamaþii.
Refugiaþii din comuna Aiorman, judeþul Caliacra, 17 familii
care au ajuns la Dragalina au cerut prefecturii sã-i mute la
ªtefan Vodã deoarece, la Dragalina „majoritatea
cantonamentelor sunt proaste, constând din o camerã ºi
o salã care sunt ocupate de locuitorii  bãºtinaºi, astfel cã
noi suntem la aceºtia cantonaþi prin polãþi descoperite
sau în câte un antreu unde nu putem instala soba pentru
iarnã ºi nu avem nici un adãpost pentru vite” dar, la ªtefan
Vodã, la o distanþã de 12 Km „ sunt suficiente cantonamente
pentru oameni, grajduri pentru vite ºi unde putem gãsi ºi
nutreþuri mai ieftine”. 22

La rândul sãu, primarul din Roseti cere pretorului plãºii
Cãlãraºi sã mute o parte din  refugiaþi în alte comune
deoarece la Roseti sunt foarte înghesuiþi: „ zilnic ni se
prezintã locuitori ai acestei comuni care ne aratã cã la
dînºii, în una camerã ºi una salã gãzduiesc 8-9 persoan23.

Alþi locuitori au sesizat prefectura asupra unui aspect,
des întâlnit, dacã prefectul s-a simþit obligat sã atenþioneze
preturile:„avem informaþii cã în unele comune cartiruirea
refugiaþilor din Cadrilater s-a fãcut dupã favoruri ºi nu s-
a dat în cartiruire la toþi locuitorii comunei, la rând….Vã
rugãm a lua mãsuri,ca greutãþile sã apese asupra tuturor,
pentru dreptate ºi exemplu dându-l locuitorii fruntaºi ai
comunelor”. 24

Þinutul Marea a avansat periodic prefecturii Ialomiþa
diferite sume de bani pentru acoperirea cheltuielilor

17 Ibidem
18 D.J.A.N.Ialomiþa, Fond Primãria Oraº Urziceni, inv. 118/1940, f. 25.
19 D.J.A.N.Ialomiþa, Fond Prefectura Jud. Ialomiþa, inv. 85/1940, f.16.
20 D.J.A.N.Ialomiþa, Fond Prefectura Jud. Ialomiþa, inv. 85/1940, f.16.
21 D.J.A.N.Ialomiþa, Fond Prefectura Jud. Ialomiþa, inv. 85/1940, f.16.
22 D.J.A.N.Ialomiþa, Fond Prefectura Jud. Ialomiþa, inv. 85/1940, f.16.
23 Ibidem, f. 37
24 D.J.A.N.Ialomiþa, Fond Pretura Plãºii Urziceni, inv. 395/1940, f.53.
25 D.J.A.N.Ialomiþa, Fond Prefectura Jud. Ialomiþa, inv. 5/1940, f. 29.
26 Ibidem
27 Idem, inv. 84/1940, f. 31
28 Idem, inv. 90/1940, f. 102
29 Idem, inv. 5/1940, f. 40.
30 Ibidem, f.34
31 D.J.A.N.Ialomiþa, Fond Pretura Plãºii Urziceni, inv. 395/1940, f. 20
32 Ibidem, f. 3
33 Ibidem, f. 45
34 D.J.A.N.Ialomiþa, Fond Prefectura Jud. Ialomiþa, inv. 5/1940, f. 64
35 Idem, inv. 157/1941, f. 117
36 Idem, inv. 82/1940, f. 5
37 Idem, inv. 85/1940, f. 2
38 Ibidem, inv. 89/1940, f. 95
39 Ibidem, in v.5/1940, f.95
40 Ibidem, inv. 82/1940, f. 39

Refugiaþii din Cadrilater
în judeþul Ialomiþa

Prof. Berghea Veronica
D.J.A.N.Ialomiþa

necesitate de evacuarea populaþiei din Cadrilater. Erau
necesari bani pentru plata celor care au efectuat
transporturi pentru refugiaþi, în interiorul judeþului Ialomiþa.
Sumele de platã variau în funcþie de numãrul de kilometri
ºi de numãrul de zile de transport: 30 lei pentru 10 km, 60 lei
pentru 20-30 km într-o zi, 90 lei pentru 30-50 km într-o zi ºi
jumãtate, 120 lei pentru 50-80 km în douã zile 25.

În oraºe ºi comunele mai mari: Cãlãraºi, Slobozia,
Urziceni, Cãzãneºti, ªocariciu, Olteniþa ºi Oltina s- a
acþionat pentru instalarea de cantine, pentru a servi ceai
ºi mâncare caldã la refugiaþi, copii, oameni ºi femei bãtrâne
ºi celor lipsiþi  completamente 26 ºi de corturi pentru
adãpost. Mai multe informaþii avem despre cantina de la
Urziceni, care a funcþionat în perioada 3 – 28 septembrie.
Instalatã în localul gãrii Urziceni, a consumat 14.103 lei
din cei 20.000 primiþi de la prefecturã. În cele 26 de zile de
funcþionare au fost hrãniþi cu hranã caldã ºi rece: 1128
refugiaþi, dimineaþa, 1622, la prânz ºi 1267, seara. Numai
pâine se achiziþionau zilnic cca 20 Kg. Alte produse
cumpãrate pentru masa refugiaþilor: mãsline, zahãr, ceai,
cartofi, ceapã, fasole, roºii, varzã, ardei, morcovi, brânzã,
unturã, oþet, foi de dafin, piper.În toatã perioada de
funcþionare a cantinei s-a achiziþionat carne de trei ori;
un total de 11 Kg 27

ªi la Ostrov s-a organizat o cantinã, în decembrie, în
aºteptarea celor „ 5000 de suflete din Bulgaria”lipsite de
hranã. Având în vedere cã în Ostrov nu era nici un
angrosist, Comisariatul General al Dobrogei din cadrul
Subsecretariatului de Stat al Colonizãrii ºi Populaþiei
Evacuate cere prefecturii Ialomiþa sã asigure „ o cantitate
de cel puþin 300 Kg de zahãr ºi 5 Kg de ceai ºi brutãriile
din Cãlãraºi sã asigure ºi pâinea zilnicã pânã la totala
cazare a refugiaþilor, urmând ca facturile sã fie plãtite prin
pretura Ostrov, de prefectura judeþului Constanþa” 28.

O circularã a Þinutului Marea, clarifica în septembrie
1940 ºi modul de distribuþie a hranei pentru refugiaþi:
ceai dimineaþa, ciorbã la prânz, ¼ pâine de persoanã iar
unde era posibil, ciorbã de douã ori pe zi. Hranã se dãdea
doar la copii, excepþional la femeile însãrcinate sau cu
copii mici, bãtrânilor ºi bolnavilor, iar celor valizi, dar
lipsiþi de mijloace de trai, pâine doar. La pregãtirea ºi
împãrþirea hranei se solicita ºi ajutorul bucãtarilor de la
unitãþile militare, Strãjerie ºi Cruce Roºie. 29 .

Odatã ajunºi la destinaþie, foºtilor coloniºti din
Cadrilater care nu dispuneau de mijloacele necesare
pentru  trai  li se asigura, pentru o perioadã, plata gazdelor,
o sumã de bani – 25 lei de persoanã zilnic, timp de 8 zile
ºi hrana animalelor, pânã când reuºeau sã-ºi gãseascã o
sursã de venituri. 30

Ordinele prefectului nr. 16958 din 10 sept. ºi 18031
din 14 sept. 1940 specificau ce categorie de refugiaþi erau
ajutaþi „ la ajutoare sã se aibã în vedere, în prima categorie,
evacuaþii din regiunea comunelor de lângã frontiera
bulgarã, care au fugit în primele zile ale evacuãrii
Cadrilaterului, de frica comitagiilor, lãsând tot avutul lor în
voia soartei, dupã necesitatea constatatã de comitetul
instituit, în fiecare comunã, în acest scop”. 31

Conºtient cã acolo unde se manevreazã bani, alimente,
lemne etc. intervine ºi specula, generalul Antonescu într-
o circularã adresatã Þinutului Marea decreta „ Orice speculã
sau profit ilicit, pe orice cale, în acastã situaþie grea a
evacuaþilor va fi consideratã o crimã ºi sancþionatã ca atare”
32. Atenþionarea conducãtorului statului n-a împiedicat
profitorii de vremuri tulburi sã câºtige din nenorocirea celor
evacuaþi: se fãcea speculã cu lemnul de foc, salariaþi ai
ocoalelor silvice cerând bani deºi lemnul era oferit gratuit,
cu sãpun ( fiecare refugiat primea câte un sãpun  de 100 g
lunar) cu furaje, la transport 33.

În acest sens ºi prefectul de Ialomiþa atrage atenþia,
la 12 sept. 1940, pretorilor sã ia mãsuri împotriva
speculanþilor care „ au umplut comunele din judeþul
Ialomiþa speculând în mod neomenos, pe evacuaþi… 34

Situaþia din þarã în acel moment nu permitea alocarea
unor sume de bani care sã acopere toate nevoile celor
refugiaþi de aceea circulara Ministerului Economiei

Naþionale din 18 aprilie 1941 comunica prefecturilor
implicate în plasarea refugiaþilor„ cã fondul înscris în
buget pentru asistenþã este foarte mic ºi ca atare vã rugãm
a da asistenþã numai acelora care sunt în mare nevoie ºi
care, pânã în prezent, independent de voia lor, nu s-au
putut plasa. Refugiaþii recalcitranþi, despre care se
constatã cã intenþioneazã sã devinã pensionari ai statului
fãrã sã munceascã, nu vor fi ajutaþi,de asemenea nu vor fi
ajutaþi acei care cautã sã beneficieze de ajutoare de la mai
multe autoritãþi” 35.

Ajutoarele se acordau de cãtre autoritãþile comunelor
din Ialomiþa în care se aflau cazaþi refugiaþi dupã
consultarea preoþilor, primarilor, notarilor din comunele
refugiate care cunoºteau situaþia oamenilor.Totuºi
repartizarea ajutoarelor a stârnit nemulþumiri. Refugiaþii
veniþi din comuna Doimuºlar, jud. Durostor, repartizaþi la
Rasa „reclamã cã fondurile ce au fost destinate pentru
ajutorul refugiaþilor sãraci s-au distribuit ºi funcþionarilor
pensionari de la P.T.T.R”36. Trei refugiaþi din comuna Radu
Vodã solicitã, a doua oarã ajutoare bãneºti deºi „ au primit
ajutoare odatã cu ceilalþi consãteni ai lor ºi de îndatã ce i-
au terminat cer alte sume, fãcând astfel pe pensionarii,
fãrã a se gândi, câtuºi de puþin,  cã nu trebuie sã aºtepte
totul de la þarã ºi cã trebuie sã munceascã” .37

La Dor Mãrunt o parte din cele 184 familii plasate în
comunã au reclamat cã nu au primit nici un fel de ajutor
dar conducerea plãºii  Lehliu se disculpã arãtând cã cei
care nu au primit ajutoare erau socotiþi „oameni cu stare”
ºi cã  într-un timp majoritatea din refugiaþi nu mai munceau
nimic, aºteptau sã fie ajutaþi în fiecare lunã; „se credeau
chiar pensionarii statului”.38

La Cacomeanca câþiva fierari de meserie au reclamat
cã n-au primit nici o sumã de bani deºi reuºeau sã-ºi
câºtige traiul zilnic prin muncã la fierãrie.

Autoritãþile ialomiþene au încercat sã-i ajute pe
refugiaþi ºi prin apelarea la unele unitãþi economice,
precum ocoalele silvice ºi pescãria Cãlãraºi  care sã-i ajute
prin instituirea unor gratuitãþi. La 14 sept.1940 prefectura
cere ºefului Ocolului Silvic Cãlãraºi sã aprobe ca refugiaþii
sã taie gratuit „ cãtinã din bãlþi ºi uscãturã din pãdure,
întrucât nu au nici strictul necesar pentru a-ºi prepara
hrana zilnicã” 39. Dacã ºeful ocolului silvic a aprobat
cererea prefecturii nu acelaºi lucru s-a întâmplat ºi cu
inspectoratul Pescãriei Cãlãraºi care a rãspuns negativ la
solicitarea prefecturii de a permitze refugiaþilor sã
pescuiascã în halta Ezeru- Cãlãraºi sub motivaþia cã,
aceastã baltã „ se exploateazã în regie, de cãtre stat, nu
prin permise gratuite date riveranilor. Dacã li s-ar aproba
ne-ar produce grave perturbaþii în exploatarea  raþionalã a
bãlþii, care se vâneazã de pescarii noºtri zilnic, cu scule
mobile ºi fixe, cãrora li s-ar strica rostul, aducându-se
grave prejudicii intereselor statului”. 40

O atenþie deosebitã au acordat autoritãþile din Ialomiþa
elevilor ºi studenþilor refugiaþi. Elevii înscriºi la ºcolile
aflate în subordinea Ministerului Economiei Naþionale au
fost ajutaþi cu burse, haine ºi încãlþãminte, cãrþi, rechizite
ºcolare ºi sume de bani. Elevii ºi studenþii care s-au înscris
la unitãþi de învãþãmânt din Constanþa ºi Bucureºti au
solicitat ºi primit ajutor financiar pentru a se deplasa în
cele douã oraºe sã-ºi dea examenele ºi sã se înscrie pentru
a urma  cursurile mai departe.

(continuare în numãrul viitor)

(urmare din numãrul trecut)
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Explozia informaþionalã ºi diversificarea
suporturilor informaþiei au introdus în bibliotecile
publice din întreaga lume nu o crizã a lecturii, ci
anumite reorientãri care conferã acestor instituþii un
loc mai important în viaþa cotidianã. S-a vorbit de
Internet ca de biblioteca virtualã, care regrupeazã
cunoaºterea universalã. Dacã Web-ul dã acces la
o masã de informaþii de tipuri diferite ºi în limbi
variate, el este biblioteca cea mai puþin structuratã
ºi mai fluctuantã. Existã motoare de cãutare ºi
repertorii de site-uri, dar absenþa sistemului de
structurare îi împiedicã adesea pe utilizatori sã
gãseascã informaþia cãutatã, pierzând un timp
preþios.

Absenþa evaluãrii calitãþii ºtiinþifice a informaþiilor
este o altã lipsã a Internetului. Nu conteazã cine
poate insera o infomaþie ºi nu conteazã ce scrie,
totul se poate face cu o uºurinþã uimitoare.
Motoarele de cãutare, cel mai adesea roboþi
informatici, nu evalueazã ceea ce stocheazã.
Adesea, rezultatele corespund mai curând mai
curând unor criterii economice, decât unei reale
pertinenþe ºtiinþifice.

Rãmâne Internetul un stãpân absolut al
cunoaºterii la acest început de secol, surprins de
valul ºocului informaþional? Iatã impresia
cunoscutului om de culturã, profesorul Nicolae
Manolescu: “Sigur cã nu mai putem vorbi de un rol
unic, esenþial ºi central al cãrþii în formarea culturii
indivizilor...Internetul nu-i un scop, e un mijloc cum
nu ºtiu dacã omenirea a mai avut vreodatã,
extraordinar. Un mijloc de informare, nu unul de
formare...Rãmâne utilizarea Internetului ca mijloc,
prin care sã atingi un alt scop, ºi anume chiar un
scop cultural. Ideea cã va lua locul cãrþii sau al
cititului este eronatã. Nu vom citi niciodatã “Rãzboi
ºi pace” pe Internet. Totdeauna s-a spus cã moare
arta, tocmai pentru cã a apãrut un nou mijloc. ªi
când au apãrut radioul, cinematograful sau
televiziunea, mereu s-a spus cã moare cartea. N-
am ieºit din Galaxia Gutenberg decât în mãsura în
care cartea nu mai are acum exclusiv suportul
gutenbergian, sã zicem, ci eventual ºi un suport elec-
tronic”.

Se poate adãuga cã lectura pe Internet nu oferã
ansamblul, ci, de fiecare datã, doar o parte a lui,
recompunerea întregului fiind incomodã. Cartea
aduce cu ea acea fascinantã plãcere de a
descompune sau, dacã vrem, de a reface, prin
simpla rãsfoire, tot edificiul operei scrise.

Marea schimbare în percepþia bibliotecilor a venit
o datã cu generalizarea accesului direct în
demersurile noastre cotidiene.

Bibliotecile cunosc actualmente mari
transformãri aduse de ºtiinþa informaþiei. Dacã o
bibliotecã integral virtualã nu este încã decât o
viziune spiritualã, o bibliotecã numai cu resurse
clasice (pe hârtie), fãrã nici o legãturã cu noile
tehnologii, nu ar mai putea rãspunde eficient misiunii
de susþinere a învãþãmântului ºi cercetãrii. Alãturi
de colecþii de imprimate, se dezvoltã o întreagã
diversitate de suporturi electronice care trebuie in-
tegrate în uzul bibliotecilor ºi care, în acelaºi timp,
evolueazã rapid. Suporturile electronice ºi-au fãcut
apariþia întâi în sectorul bazelor de date ºi al

CARTEA ÎN
EPOCA  INTERNET

cataloagelor.
De vreme ce multe biblioteci oferã acces liber

la Internet, motoarele de cãutare sunt un ajutor
preþios în reperarea referinþelor. Sub format elec-
tronic au apãrut lucrãri de referinþã: enciclopedii,
bibliografii, documente multimedia, iar bibliotecile
trebuie sã se adapteze acestei evoluþii iminente,
integrând resurse informatice pentru a rãspunde
nevoilor utilizatorilor, dar þinând cont ºi de anumite
constrângeri tehnice ºi bugetare. Pentru cã totul
costã, iar producãtorii nu fac, în general, o activitate
de mecenat. În plus, pe Internet, pe site-urile
bibliotecilor, ale universitãþilor se poate gãsi un numãr
mare de informaþii utile cercetãrii.

Existã, de asemenea, forumuri în care persoane
interesate de acelaºi subiect schimbã puncte de
vedere ºi informaþii.

 Pe de altã parte, incã de la apariþia Internetului,
s-au ridicat voci care au decretat sfârºitul lecturii.
Ce avantaje prezintã însã lectura? Nu dezvoltã o
asemenea dependenþã precum Internetul sau
televizorul, nu genereazã câmp electromagnetic, nu
afecteazã în aceeaºi mãsurã aparatul vizual.

Lectura ( de calitate) dezvoltã vocabularul ºi
lãrgeºte aria subiectelor accesibile, stimulând astfel
comunicarea. Prin lecturã este facilitatã transmiterea
valorilor de la o generaþie la alta, spre deosebire de
Internet ºi televiziune care au ca spaþiu predilect
cotidianul. ªi tot lectura stimuleazã gândirea ºi
dezvoltã imaginaþia, cãci acþionând prin cuvânt, ea
presupune un efort de reprezentare. Citind,
configurãm spaþii ºi împrejurãri, construim imagini
într-un mod personal, în timp ce Internetul,
televiziunea scutesc utilizatorul de o parte a acestui
efort.

Aºadar, mai este necesarã lectura într-o
epocã dominatã de “zeul” Internet? Atât timp cât o
culturã literarã vastã ºi un vocabular bogat ºi nuanþat
reprezintã valori sociale, rãspunsul este afirmativ.

Bibliotecar: Fãºie Mariana-Magdalena
       Serviciul  „Relatii cu Publicul”

Biblioteca Judeþeanã “ªtefan Bãnulescu” Ialomiþa
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Costel Bunoaica
– poetul care

vãzduceºte prin
universul poeziei
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Unii au cai

Unii au cai ºi maºini,
Eu mi-am luat o maimuþã de curse;
Cu ºa de argint cãlãresc
Prin centrul oraºului...
ªi sunt fericit.

Unii pleacã în vacanþã la staþiune,
Mie îmi place sã scuip într-un vulcan afumat.
Sunt bãtrân, dar am inima tânãrã
ªi muncesc ca un aristocrat.

N-am bani ºi averi,
Dar cu gândul
Înalþ zmeie de alabastru spre stele.
Dacã vã e dor de mine cândva,
Mã gasiþi cãlãrindu-mi maimuþa
La Polul Nord.
Sau la Polul-Sud!

26.06.2008

O muscã bâzâie

O muscã bâzâie bezmeticã la geam...
Mã enerveazã.
Iau pliciul, ºi hârºt!
Trântesc o bombã atomicã în Irak.
Tot bâzâie, dar, mult mai calm.
Trimit vreo douã bombe în Iran...

Mama lor de muºte!
Câteodatã sunt un motiv suficient
Sã-þi bãlãceºti picioarele în istorie.

30.06.2008

Un narcoman

Un narcoman întocmise
O hartã a disperãrii,
Dar nu ca s-o evite,
Ci sã se bãlãceascã la sigur în ea.

O putoare de pe autostradã,
Viermãnoasã ca un mãr putred,
Contaminã cu bunãºtiinþã
Sute de camionagii,
Nu din înverºunare,
Ci având credinþa
Cã le salveazã sufletul.

Ce sã le faci?...
Fiecare cu tâmpenia lui!
Bunãoarã, unii duºi cu pluta,
Din cartierul meu,
Aºteaptã sfârºitul lumii
Mâine, la ora 12.00 fix.
Totuºi, îmbibaþi de alcooluri,
Pentru unii
Eternitatea va debuta mai târziu.

01.07.2008

Sunt aºa de plictisit

Sunt aºa de plictisit câteodatã
Cã mi-e scârbã de mine însumi.
Mi-aº trage un ºut în fund dacã-aº putea.
Sau aº lãsa vreo patru gagici

Sã mã flageleze
Mãrunt,
Mãrunt.

Numai plictisiþi în lumea asta!
Sucombaþi ambulanþi purtându-ºi oasele
Prin segmentul lor temporal
ªi care prin contagiune
Îmbolnãvesc aerul planetei
ªi ferecã Psihosfera
Într-o carapace grea de oþel.

01.07.2008

Poemele mele

Poemele mele n-au titlu.
(Astea de aici sunt puse de editor,
Cã nu-nþelegea)
Aiurea!
Mulþi oameni nici mãcar nume nu au
ªi ca sã se recunoascã
Umblã pe cap cu un ºarpe pictat.

Poemele mele de dragoste sau furie
N-au titlu,
Asemeni anonimilor
Purtându-ºi dramele la vedere
Sunt simple ca o dimineaþã de varã
Coborând exploziv în inimile voastre.

02.07.2008

De-atâta disperare

De atâta disperare îmi vine
Sã pup o viperã în bot.
Cicã e boala secolului
ªi în blocurile turn
Se nasc sinucigaºii perfecþi.

Peste tot disperaþii clãdesc
Averi ºi imperii,
Iar alþii târându-ºi sãrãcia de funie
Se cocoºeazã sub povara propriei disperãri.
Chiar ºi în dragoste sunã clopotul dezamãgirilor
viitoare.

Pesimistule! Dezamãgitule! ve-þi spune,
Pentru tine viaþa e un tomberon de rahat!
Aºa-i!
Dar din suma dezamãgirilor
Se naºte dorinþa unui nou început.

10.07.2008

Îmi pãºteam oile

Îmi pãºteam oile pe un câmp de scorþiºoarã.
Era iarnã,
O zãpadã albastrã colora profund orizontul,
Iar schiorii creau pârtii
Pe cãrãrile întortocheate ale timpului nostru...
Cu toate acestea,
Mulþi rãtãciþi din secolul trecut
Rãtãciþi rãmâneau ºi în secolul douãzeci ºi unu.
Rãtãciþi
Sau rãtãcitori,
La marginea câmpului înmiresmat de scorþiºoarã
Pe care eu îmi pãºteam oile.

10.07.2008

Am ºapte capete.
Pentru a nu deranja
ele consumã aceastã lume în beþia sãrutului.
Entuziasmul lor se naºte în ziua de sâmbãtã
indiferent dacã ziua aceea picã într-o baltã.
Unul dintre ele te-a zãrit într-o haltã.
Un tren cu rãniþi, bandaje, ger.
Chiciurã murdarã de sânge ºi cer.
Strãino, sã vorbim mai încet.
E un transfer riscant
atâta neant
lângã inima ta pãrãsitã.
Ninse.
ªi ochii mei toþi
se aþin cu braþele deschise
sã nu intre frigul.

Arca

De vom vorbi ne vom ieºi din minte.

Ne vom târî sub cuvinte.
Mai târziu domnilor mâinile ceasornicului
vor refuzã sã ne arate nimicul.
Disperarea susþine cã-i merge bine acolo,
în ringul remuºcãrii
ne învoim cu proprietarul iluziei
ca sã luãm cu noi ºi câinele.
Ne-am înþeles deja cã moartea e amanta
care l-a condus la vapor
într-o bucurie a neºtiutului
ºi apoi chipul ei aplecat sã-ºi întoarcã profilul spre geam
ºi porumbelul coborând pe un jgheab dat în putregai,
vestindu-i pe oameni ºi cai :
- Fiþi rãbdãtori ! Aºteptaþi sã treacã mâinile
în posesia plopilor.

N-am existat
N-am existat
Mi-ar pãrea mie cã alte lumi mã strãbat.
Pe aceastã stradã ceasurile vor arãta,
cu un mic bacºiº,
exact timpul pe care þi-l doreºti.
S-a þinut seama de beneficiile aduse de înger.
ªtiu cã-þi datorez o parte din suflet
încã de pe vremea când frecventam alte înserãri,
învins de umbra unei întrebãri.
Aºteptaþi-mã ! Pânã mai ieri aveam copilãria intactã.
Remuºcarea sângereazã ºi-i tânãrã, pãcatul perfect.
Când îþi va fi greu,
voi împãrþi cu tine rãmãºiþele inimii mele murdare.
Sunt ipocrit de ocazie. Preferatele mele:
sinucidere în serie ºi filmele lacrimogene.
Mi-aduc aminte cã eram grãbit.
Sfârºitul lumii pica în ziua unei vrãbii.
Cerul era zgribulit,
salutat de sãbii.
Pentru lipsa de calciu nu gãsesc explicaþii.
Vinovatã pare a fi singurãtatea.
Ca sã fiu liber îmi rup mâinile.
Îmi scot ochii ºi lumina nu mai face zgomot.
Concret: dupã exemplul inimii,
care face ocolul trupului în zero secunde,
n-am existat.

Nicolae TEOHARIE

Protecþie
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O cugetare kantianã, conform cãreia
„Inteligenþa unui om se mãsoarã în cantitatea de
incertitudini pe care e capabil sã le suporte”, îºi
gãseºte transpunerea în actualitate ºi prin
intermediul celei mai recente lucrãri publicate sub
semnãtura domnului George Maior, Incertitudine.
Gândire strategicã ºi relaþii internaþionale în secolul
XXI. Apãrutã la Editura Fundaþiei Culturale
Române, Bucureºti, 2009, cartea reuneºte articole
publicate între anii 2005 ºi 2009, unele dintre ele
adãugite ºi actualizate, ºi analize care vãd pentru
prima datã lumina tiparului, oferind, prin valoarea
analiticã ºi tematica abordatã, un stimul intelectual
atât de necesar dezbaterii cu privire la locul ºi
rolul României pe harta geostrategicã a „lumilor”
acestui secol, dar ºi importante rãspunsuri în
legãturã cu zbuciumatul început de secol XXI.

Reflecþiile lui George Maior parcurg un câmp
vast de teme care pleacã de la idealismul post-
comunist, la realism, la paradoxurile ºi asimetriile
secolului al XXI-lea. Subiecte fierbinþi precum
geopolitica energeticã, „imperiul” american ºi
european, politici nucleare sau transformarea
serviciilor de informaþii în era globalizãrii sunt
parcurse într-o abordare armonioasã care îmbinã
o bazã teoreticã solidã cu un limbaj limpede, ce
satisface, în egalã mãsurã, atât profesioniºtii
relaþiilor internaþionale, cât ºi cititorul neiniþiat.
Titluri de capitole precum „Echilibrul puterii în era
globalizãrii”, „Lumile Post-Post”, „11.09", „Non-
Statul”, „Noua Geopoliticã. Petrol ºi politicã în
secolul XXI”, „Europa ºi America: o alianþã dificilã,
dar puternicã” dezvãluie complexitatea
problematicilor abordate, printre care se regãseºte
ºi aceea a terorismului global. în opinia autorului,
terorismul nu este o „invenþie”, un „produs” al
secolului XXI, însã evoluþia fenomenului
globalizãrii îi potenþeazã acum capacitãþile de
afectare a securitãþii ºi stabilitãþii internaþionale,
mai mult ca niciodatã în istorie.

în cuprinsul lucrãrii sale, George Maior
trateazã ºi cele douã momente de referinþã care
au condus la conºtientizarea transformãrilor
sistemice care au afectat nivelul de analizã de la
local, naþional ºi pânã la global: 1989 ºi 9/11. Nu
sunt doar simple date, ci este vorba despre un
cumul de factori care au declanºat o veritabilã
revoluþie a paradigmelor în care ne imaginãm

Vasile Iordache

SEMNAL

GEORGE CRISTIAN MAIOR:

Incertitudine. Gândire strategicã ºi
relaþii internaþionale în secolul XXI

jocurile de putere.
Scãpaþi din crisparea
gândirii rigide din
timpul Rãzboiului
Rece, am început sã
realizãm amplitudinea efectelor forþelor globale
asupra lumii secolului al XXI-lea. Este ºi
motivul pentru care conceptul de „post” a
cãpãtat o atât de largã rãspândire, iar
popularitatea sa este cel mai bun indicator al
schimbãrii. Redimensionarea conceptelor cu
care operam înainte, a realitãþilor în care trãiam,
apariþia altora mai noi dau naºtere unor
controversate teme de reflecþie asupra cãrora
se apleacã ºi autorul. Ce este puterea? Cum
se echilibreazã ºi apare contra-puterea? Cine
este statul în era globalizãrii, non-statul sau
supra-statul? Sunt doar câteva dileme abordate
în „Incertitudine”.

Diversitatea subiectelor tratate de George
Maior permite deschiderea unei multitudini de
dezbateri intelectuale, una dintre cele mai
importante privind incertitudinile care învãluie
viitorul României în þesãtura complicatã de
interese ºi conflicte ale deceniilor care vor veni.
George Maior vorbeºte cu elocinþã despre cea
mai puternicã garanþie de securitate dobânditã
de statul român prin aderarea la NATO ºi
integrarea în Uniunea Europeanã, avertizând
asupra provocãrilor lumilor exterioare Uniunii
Europene ºi spaþiilor de democraþie ºi
raþionalitate politicã care vor pune destule
probleme, subtile ºi complicate, pentru
diplomaþia ºi politica de securitate a României.
Teme precum terorismul internaþional,
confruntarea dintre „lumi”, proliferarea
nuclearã, noul tip de rãzboi, securitatea
energeticã contureazã tabloul ameninþãrilor din
secolul al XXI-lea.

Volumul se încheie provocator, cu o ineditã
ºi savuroasã analizã a poemului-testament
scris de Saddam Hussein înainte de execuþie,
un motiv în plus pentru a accepta invitaþia la
lectura cãrþii scrise de George Maior,
„Incertitudine. Gândire strategicã ºi relaþii
internaþionale în secolul XXI”.

Vasile Iordache

În camera lui vor vedea o candelã din lemn de nuc
sculptatã de el, neintrerupt aprinsã.

Numele lui, ca ºi al meu (pentru cã sunt nepotul lui de
frate) este de provenienþã aromânã (Papacioc este for-
mat din papu care înseamnã tatã ºi cioc, purtãtor de cioc
preot, aºadar cum s-ar spune în limba românã tata popa).

Îi place sã-ºi aminteascã în preajma nepoþilor ºi
strãnepoþilor, a apropiaþilor lui de ai sãi: se trãgea
imemorial din Vardar, din Pind, s-au numit o vreme Albu
ºi când a apãrut în neam un preot  au devenit Papacioc.

Subliniazã faptul cã este extraordinar sã ai în neam un
preot, dar un Arsenie, zic eu. ªtiu cã m-a ferit Dumnezeu
de la moarte de nenumãrate ori, de boli grele, urmãri ale
diabetului pe care l-am moºtenit de la mama.

Despre tata, care multã vreme a fost necredincios,
îmi spunea cã, înspãimântat în preajma morþii, ºi-a pus
întrebarea: ªi dacã este Dumnezeu, Anghele,  ce mã fac?
ªi în ultimile zile l-a mãrturisit pe Dumnezeu. Îl visa cã se
aflã într-o camerã cu mocirlã pe podea ºi pe mãsurã ce
se ruga pentru el mocirla se subþia.

Este de învãþat faptul cã rugãciunile celor vii  pentru
cei morti ajutã la uºurarea chinurilor lor ºi într-o vreme
chiar la mântuirea acestora. Este important sã-l marturiseºti
pe Dumnezeu, sã nu-i negi existenþa.

Îºi poartã barba (care era cândva castanie ºi lua foc
sub lumina apusului, ºi este inspicatã acum oferindu-i un
aer de cucernicie împãrateascã)  ca pe un steag, o ºi
mãrturiseºte prinzându-ºi barba în mâini: acesta este
steagul duhovniciei mele,  a mizeriei mele omeneºti, a
neputinþei mele.

Se intreabã mereu dacã se poate considera mântuit ºi
nu crede.

Nu cere minuni de la Dumnezeu,  considerându-le o
slãbiciune, dar face minuni, vindecã oameni de boli grele,
face armonie în familii, vin la el oameni din alte religii sã
se foloseascã.

Mã duc la el vara ca o înãlþare, sã petrec lângã el
câteva sãptãmâni, în restul zilelor când nu sunt lângã el
mã apucã un dor nebun dupã el ºi nu rezist dorinþei de a-
l vizita, chiar dacã fac eforturi materiale(sunt un umil
pensionar, cu bani puþini, aºa sunt trataþi intelectualii în
þara aceasta a noastrã, atât de frumoasã!).

De câte ori mã vede tresare cu bucurie, mã sãrutã, ºi
eu îi sãrut barba ºi mâinile subþiri cu viniºoare albastre.

A suferit pentru credinþa lui, a trecut prin închisori
grele, Aiudul, dar nu s-a dat niciodatã învins, dimpotrivã,
ieºea mereu mai întãrit.

(urmare din pag. 1)

PÃRINTELE ARSENIE
LA 95 DE ANI
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