... nu trebuie sã ne îndoim c ã ºi cuv inte le, la fel cu imaginaþia, pot fi cauzã de multe ºi mari erori, dac ã nu ne pãzim bine de e le
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CRONICA VOIOA SÃ

O CERCETARE EXPLOZIVÃ
Editura HELIS publicã la finele
anului trecut o carte importantã, o
Nicolae STAN cercetare lucidã asupra fenomenului
folcloric românes c: Vas ile
Alecsandri ºi cazul Mioriþa , scrisã de conjudeþeanul
nostru, Alexandru BULANDRA.
Exegeza este urmarea unei anchete vaste, a unei
documentãri imen se, în treprinsã cu rãbdare ºi
pasiune. Teza cercetãrii este ºocantã pentru mentalul
românes c f ormat la o º coalã pron un þat
autohtonistã, protocronistã : balada Mioriþa nu
este o creaþie popularã, ci a fost scrisã de poetul
Vasile Alecsandri.
Într-adevãr, º coala ro mâneas cã de folclo r
tradiþionalã a învãþat puii de români cã Mioriþa
este expresia genialitãþii poporului român, ea fiind
ºlefuitã, prin circulaþie, în mod anonim, din generaþie
în generaþie. Aceastã interpretare a fost chiar baza
ideologicã a protocronismului.
Or, aºa cum prezintã lucrurile(faptele) Alexandru
BULANDRA, interpretãrile acestor cercetãtori sunt
lipsite de bazã realã, sunt simple vorbe(dar cu câtã
încãrcãturã istorico-ideologicã !) aruncate în vântul
orb al istoriei
Însã atitudinile consacrate în calificare Mioriþei
au fost, pânã acum, douã : prima, am amintit-o deja,
crediteazã geniul poporului drept autor ; a doua
aparþine unei minoritãþi, în fruntea cãreia se aflã
criticul literar Nicolae Manolescu, care indicã în mod
tranºant, drept autor, pe bard ul de la Mirceº ti
:Mioriþa este capodopera lui Alecsandri, cu nimic
mai prejos decât Luceafãrul eminescian.
A treia cale este atitudinea lui Al. Bulandra :
autorul este, într-adevãr, Vasile Alecsandri, care,
însã, a topit numeroase alte balade populare prin
preluare de motive, sintagme, ton etc. : Colinda
pãcurarilor, Corbea, Soarele ºi luna, Fratele
ºi s ora etc. Au toru l ex egezei îl numeº te pe
Alecsandri poet coordonator º i restaurator, în
opoziþie cu cliºeul tradiþional de poet culegãtor ºi
editor.
Aºadar, într-o primã analizã, Alecsandri(care era
deja un poet format în juru l anului 1850, când
definitiveazã Mioriþa) ne apare în ipostaza unui
intelect(kantian) care prelucreazã în mod personal
ºi ordoneazã în mod propriu  adicã nerepetabil ! 
diverse reprezentãri haotice de afecte(care circulã
oral, fãrã stãpân) ale purei sensibilitãþi ; ceea ce
se putea spune  ºi au spus cercetãtorii tradiþionali!
 era cã aceste motive, versuri, intuiþii etc. aparþineau
un ui sp aþiu ro mânesc ºi, imp licit, u nui timp
românesc( gândit ca timp originar, ca illo tempore)
; pe aceastã bazã, Alecsandri le conferã o formã
profesionalã, pur scriitoriceascã, ºi, astfel, paradoxal,
mai universalã. Aºa s e face cã Mioriþa este atât
de cult scrisã, atât de savantã(N. Manolescu) în
compoziþie !
Este o concluzie ce pare gravã, dar se susþine dacã
se face un apel minim la s pecificul estetic, la
ºtiinþa literaturii: cu cât eºti mai pers onal(original)
ca scriitor, cu atât eºti mai valabil universal ; ºi invers
: cu cât foloseºti cliºee, adicã formule create ºi
receptate de colectivitãþi(exemplu : telenovela), cu
atât valoarea lor scade prin lipsa de originalitate.

Alexandru Buland ra adu ce numero as e date
cronologice, prin cercetarea unei covârºitoare
documentaþii. Reþinem, dintre toate, cã în 8 martie
1850, Alecsandri trimite lui Alecu Hurmuzachi o
scrisoare odatã cu mai multe balade : Mihu Copilul,
Codreanul, Pãunaºul codrilor ºi Mioriþa. Apoi, în
1866 , Alecsandri publicã Poezii po pulare ale
românilor, între care ºi Mioriþa.
Acum, ajungem la un punct sensibil : de regulã,
scriitorii  orgolioºi din naturã  preiau de unde pot,
cum pot(motive, texte, idei) prezentându-le ca
producþii proprii. Bardul de la Mirceºti face
exact invers : el scrie un text genial (cu to ate
influenþele demonstrate de dl. Bulandra) pe care,
apoi, îl pune în circulaþie ca text oral, anonim, popular.
Fãureºte apoi o cronologie( contradictorie, la o atentã
explorare !) care sã susþinã aceastã capcanã, în care
cade toatã floarea cercetãtorilor cu care
conjudeþeanul nostru polemizeazã cu vervã. Dar :
de ce Alexan dri nu s emneazã ? De ce o dã
ano nimã? Este o întreb are grea. Alexandru
Bulandra oferã o interpretare care poate fi realã :
într-un gest romantic, de patriot autentic(ne aflãm
în jurul anului 1848 !), Alecsandri decide, precum
Meºteru l Mano le, s ã se zideas cã la temelia
spiritului românesc, în scopul de a-i conferi acestuia
înãlþime, profunzime, genialitate  aºa cum orice
popor are ! Este o fundamentare destul de plauzibilã,
deºi am douã observaþii : 1) orice popor, întrucât se
numeºte astfel, are genialitate în manifestãrile lui
inconºtiente, anonime ; 2) Vasile Alecsandri, ca
poet, nu are simþul tragicului, el fiind un spirit al
pastelului  vesel, de suprafaþã. Aºa a fost înregistrat
Alecsandri de istoria literarã. Pe de altã parte,
într-adevãr, dacã el prin anii 50 ai secolului al
XIX -lea era d eja format, d acã trecuse prin
numeroase experien þe de v iaþã, dacã suferise
înfrângeri ºi drame, dacã citise mult folclor  atunci
exis tã premisele unei schimbãri de perspectivã, a
unei plonjãri în abisul iluminator.
Aºadar, percepþia poetului Alecsandri trebuie
schimbatã, ceea ce v a fi foarte greu, dacã nu
imposibil, pentru cã mitul culegãtorului de folclor
s-a format, iar orice mit se hrãneºte din sine; în
consecinþã, interpreþi precum dl. Fochi vor exista în
continuare, vorbind ºi tot vorbind de creuzetul
genialitãþii româneºti. Existã, însã, º i alternativa
promovatã de Alexandru Bulandra, care-ºi va avea
adepþii ei.
Apoi, ce vor face mitizanþii în absenþa poveºtii
despre miturile fondatoare ? Le rãmâne-consolator
 Legenda Meºterului Manole, în esenþa ei la fel
de tragicã precum Mioriþa, ºi pe care, cum am spus,
Alecsandri a dramatizat-o prin chiar existenþa lui,
acceptând ca poporul sã-i substituie personalitatea.
Ca stil, Alexandru Bulandra aduce, îndrãzneþ, o
propunere nouã : utilizeazã o recuzitã textualpostmodernã, lãsând sã se vadã toatã þesãtura aºazis s ecretã a cãrþii, auto ru l poartã un dialog
colocvial cu cititorii, precum ºi cu comunitatea
celorlalþi cercetãtori. Un stil prozastic, unul care-i
permite autorului sã s e miºte în voie în magma
documentãrii, fãcând trimiteri spontane în timp, în

spaþiu, cãtre surs e diverse etc. Îl atenþionez însã,
prieteneºte,
pe
Sandu ,
cã
adep þii
academicianismului nu vor agrea o asemenea
erezie, ceea ce este, însã, în logica lucrurilor.
În fon d, conjud eþean ul no stru a scris, s e
subînþelege, pentru cititor, pentru popor, tot
astfel cum, cândva, veselul Alecsandri se lãsase
asimilat de acelaºi popor
Abilã capcanã, domnule detectiv literar, dar
pe noi nu ne pãcãliþi : noi ºtim cã aþi fãcut cu
adevãrat o cercetare, ºi anume una explozivã !
CALENDAR I ALOMIÞEAN
IANUARIE
 2 ianuarie 1953, Crãsani-Balaciu, s-a nãscut
Nicolae STAN, prozator, editor, profesor;
 5 ianuarie 1944 , s-a nãscut P.S. NIFON,
Episcop al Sloboziei ºi Cãlãraºilor;
 17 ianuarie 1935, Urziceni, s-a nãscut Emil
Dumitrescu-Cico, amiral, doctor inginer;
 19 ianuarie 1952, Fierbinþi-târg, s-a nãscut
Marin Constantin, poet;
 25 ianua rie 1941, Urziceni, s-a nãscut
Cãtãlin Ciolca, poet, editor ºi ziarist;
 (?) ianuarie 177 0, s -a n ãs cu t Maca rie
Ieromonahul, profesor de muzicã bisericeascã,
compozitor(m. 1836);
 S-a nãscut Ion Poenaru Bordea, ofiþer, om
politic (1872-?);
 S-a nãscut Ispas Fãgãrãºanu, om politic
(1797-1868);
 S-a nãscut Filip Leuº Perieþeanul, ctitor
(1779-?).

La fel de discret cum a trãit printre
noi, ne-a pãrãsit profesorul ºi
scriitorul VIRGIL DASCÃLU.
Dumnezeu sã-l odihneascã
în pace!

Aniversãri culturale ialomiþene

MIHAI VITEAZUL

Pr in tr e marile p erso na litã þi ale is toriei
ro mânilo r, fig u ra v oiev od ului, s trateg ului,
coman dantu lui militar ºi diplomatu lui Mihai,
su pran umit Bravul s au Viteazu l, se impu ne cu
prioritate, devenind emblematicã. Voievo d al
Þãrii Româneºti(1 593-16 01), voiev od al Þãrii
Româneºti, Transilv an iei ºi Mo ldo vei(16 00),
Mihai este un fiu natural al voievod ului Pãtraºcu
cel Bun(15 54-1557 ) ºi frate al voievo zilor Petru
Cercel(158 3-158 5) ºi Vin tilã(o domnie fo arte
scurtã). S-a nãscut în anu l 155 8 în Târg ul de
Floci, und e locuia mama s a, Teod ora, cãlugãritã
cu numele Teofana. Recuno scut de ceilalþi fraþi,
a fo st crescut în familii cu mari preocu pãri
negus toreºti, specifice zo nei Dunãrii d e Jo s ºi
p ãrþii de no rd a I mp eriului O to man. Du pã
o cu p are a u n o r dr eg ãto rii în ie rar h ia
adminis trativ ã a Þãrii Român eº ti, bãniºor, mare
stolnic, mare ag ã, mare postelnic, mare b an al
Craiovei, a cumpãrat tro nul þãrii d e la Sublima
Poartã în lun a octo mb rie 15 93. Ceea ce a u rmat
se înscrie în pagini de ep opee, Nico lae Bãlcescu
dedicân du-i o carte faimoasã, Românii su pt
M ihai Voievod Viteazul.
Printre multele calitãþi dovedite în diplomaþia
europeanã a epocii, ilustrul comand an t militar
a d ictat s ec reta rilo r d om ne ºti o in ten sã
coresp ondenþã pãstratã în arhivele din s trãin ãtate
în limbile latin ã, germanã, maghiarã, turcã,
polonezã, s lavon ã. S-au s alvat in clusiv câteva
texte red actate în limba românã. M ihai cunoºtea
câteva limb i s trãine, turca, greaca, germana, d ar
d o cu men tele s a le îº i u rmau c alea cãtr e
cancelariile de la Varºovia, Praga, Istambu l în
traduceri realizate de secretari.
Academia Român ã a editat mai multe volume d e documente despre Mihai, scriso ri p rimite de la dip lomaþi sau º efi de s tat ai epo cii,
in clusiv s crisori ale v oievod ulu i cãtre aceleaºi
person alitãþi. Ceea ce se ºtie îns ã cu ex actitate,
autoru l do cumentelor ep is tolare este îns uº i
M ih ai, în calitatea sa(co mu nã în epo cã) d e
condu cãtor în toate do meniile, fie ad ministrative, fie militare, fie diplo matice. Îns emnãrile
uno r secretari îl descriu ca pe un om ex trem de
implicat în toate prob lemele încurcate ale þãrii,
încât cores pon den þa sa alcãtu ieº te portretu l
intelec tu al, s ã recu n oaº tem, fa sc in an t, la
în ãlþimea a tot ceea ce cu noaºtem desp re ilus trul
voievod.
ªerban Codrin
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Bane Mihalcea ! Îþi da u de ºtire d in ce pr icinã
te-am trimis la Majestatea Sa imp erialã romanã,
anu me : d upã sos irea aici a lui Carlo Mag no,
cu îndru mãri ºi vorb e, ºi ap oi a d omnului David
Ung nad, cu alte vo rbe ºi înd rumãr i, cãro ra leau urm at fel de fel de vo rbe  de care nu ar fi
fo st nevoie, cãci eu n-am avut nicio datã de gând
s ã pr ez in t M a jes tãþii S a le cu vin tele º i
prop unerile p e care i le-a i înfãþiºat tu ºi pe ca re
le-au a dus ei  (rezultã cã) cerer ile mele or i na u fos t a r ãta te M ajes tã þii S ale im p eria le
roma ne, or i n-a u fo st înfãþiºate a ºa cu m te-am
în vã þat eu ºi cum er au în in tenþia m ea .(Mihai
Viteazul cã tre ba nul Mihalcea , în limba
germanã, martie 16 00)
** *
Am primit cu plãcere scris oarea ilustrelor
ºi m agnificelor domniilo r voastre, împreunã cu
s criso ar ea alãtu ra tã , a dlui Ba rtho lo meu s
Pezz en ; ºi ne-ar fi fos t acestea cu mu lt mai
plãcute, d acã ne-ar fi dat semn d e sos irea dlui
Pezz en însu ºi, pe care îl aº teptã m zilnic ºi cu
dor inþã ; ºi cum va ven i, îl vom îm brãþiºa cu
dr ag oste. În tr-a ceea ilus tr ele º i m agn ificele
dom niile voas tre sã plece la Mediaº , un de º i n oi
am trimis pe bãr baþii de ales cin ba nul Mihalcea
ºi Farcas Ko rnis, cu ca re împreunã ilustrele ºi
ma gnificele vo astre do mnii sã aº tepte pe dl
Pez zen . No i da rã, cu m a m º i tr im is o as tea
noa strã peste munþi în Moldo va, ne-am înto arce
de aici la Bra ºov ºi d acã vor pr imi ceva ºtiri
noi, vom da d e º tire des pre toate ilus trelor ºi
mag nificelor voas tre d omnii. Sperãm însã cã dl
Pezz en nu va lipsi mult timp, ºi de cum va so si,
or i o s ã ch em ãm aici pe domniile voastre, o ri
noi înº ine vo m trece într-acolo , ºi as tfel vom
ho tãr î des pre to ate lu cru rile ce s -au fãcu t
cunos cute, consiliilo r, încât fap ta no astr ã sã s e
în drep te to atã întru pazã ºi folos ºi pentru Sacra
Ma ies tate imp erialã ºi p entr u to atã lu mea
creº tinã . Po ftim ca ilu strele ºi m ag nificele
voas tre domnii s ã fie s ãnãtoase cu bine. Dat la
poa lele mu nþilor, în târgu l nostr u B reþcu , în ziua
d e 6 ma i 16 00 . ( Miha i Viteazul cã tre un
ambasa dor germa n, în limba germanã, 6 mai
160 0, Breþcu)
** *
Rog pe Maies tatea Voastrã regalã s ã mã ierte
da cã am s cr is ceva ca re nu este for mula t cu
destu lã dibã cie ; eu scriu ca u n o ºtean în rãz boi,
dar cu in ima sincer ã, cã ci înaintea Maies tãþii
Voa stre reg ale eu s pun to tul cu sin ceritate, ca
în fa þa lu i Du mnezeu .(Miha i Vitea zul cãtre
Sigism und I II , rege le Po lo niei, în limba
polo nezã, 21 mai 1600 , Suceava)
** *
Vã în fã þiº ãm ac eas ta p entr u c a do mnia
voas trã sã aveþi grijã de a scutu ra încetin ea la
în dãtinatã ºi ap ro ape toler atã în practicã, ºi vã
r ugã m ia rã ºi º i ia rã ºi. La ur mã, vã d or im
pr ielnicã sã nãtate. ( Miha i Viteazul cã tre un
ambasa do r german la Curtea Imperialã a lui
Rudolf II , în limba latinã , 5 iunie 16 00, I aºi)
** *
Noi, Mihai voievo d al Þãr ii Rom âneºti ºi
Mo ld ovei, con silier al pr easa crei Maiestãþi

împ ãrãteºti ºi regeºti ºi locþiitor în Tra nsilva nia.
Încredinþãm memor iei tu turor cã rora le este d e
folos an un þâ nd p rin cu pr in su l pr ezentei cã
strãlu ciþii ºi mã reþii, generoºii ºi glor ioº ii nobili
ºi celelalte s taturi ºi o rdine ale celo r, tr ei naþii,
ale domeniului acestuia al Tran silva niei ºi d in
pã rþile rega tului Un gar iei su pu se s tãp ân irii
acesteia, str ânºi în adu narea lor gener alã þin utã
din ordin ul no stru în cetatea noa str ã Alba Iulia
în a dou ãzecea zi a lu nii iu lie, în anu l D omnului
o mie ºase sute, ne-au arã tat ºi p rez en tat câteva
ar ticole s crise mai jos ,încheiate în aceeaº i
adu nare cu votu rile as em ãnãtoare ale lor în ºile
º i co ns imþãm â nt u n an im , (a vâ nd în tã r ite,
plãcute º i toate ºi fiecare d in cele co nþinute în
ele primite, º i ) dându-le con simþãm ântul nos tru,
sã bin evo im a le a ccepta, a proba , ra tifica ºi
confir ma afectuo s (ºi atâ t no i înºine a le respecta
cât ºi d e or icare a lþii, oriund e în aceas tã puter e
a fa ce s ã fie res pectate cu tã rie). Al cãro r
a rtico le în s ã cu p r in s u l e a ces ta. (M ihai
Viteazul cãtre Dieta de la Alba Iulia, în limba
la tinã ºi maghiarã, 20-27 iulie 16 00)
** *
Iw M ihai voievod, din mila lui D umnezeu
do mn al Þã rii R omâ neºti º i a l A rdealului ºi
Moldovei, iatã d omnia mea am binevoit cu a
noas trã bunãvoinþã, cu inima luminatã ºi cur atã,
din to t sufletul n os tr u º i din ajutoru l de la
Dumn ez eu º i am dat ºi am în tãr it sfintei no astr e
ru gãtoa re, mãnã stirea Neam þ, u nde este hra mul
înã lþãr ii do mn ului Dum nez eu , m ân tu ito ru l
nos tr u Iisu s Hristo s, o mo arã ca re este la gu ra
Jijiei, u nde cade în Pru t, º i pe Cra cã u o s iliºte
num ite Sevcã uþi, u nde a fos t Samoil vata man.
ª i pivilegiul lo r d e d an ie, ce-l a re sfâ nta
mã nã s tire ma i su s scr isã , (este) d e la Ilie
voievod, pentru aceea s ã-i fie ºi de la domn ia
mea uric º i întãrire cu tot venitul ; ºi altul sã nu
se a mestece în ain tea aces tei cã rþi a domn iei
mele. S cr is în B ãlgr ad, în luna augu st, 17 z ile,
în a nu l 7 1 0 8( 16 0 0 ). (M iha i Vite az ul
împroprietã reºte mã nã stirea Neamþului cu o
moarã, în limba slavo nã, 17 august 1600, Alba
I ulia . D oc ume ntu l cu prind e is c ãlitu ra
autografã a voiev odului)
** *
Am înþeles pe deplin a cu m, în ultimul timp,
de la clucerul Radu lui ºi de la Kereki Jan os,
cât ºi din scr isoa rea domniilo r voastre, d orin þa
ºi voinþa dv. Ca eu s ã mã porn es c în cur ând în
Þa ra R om ân eas cã . Ur mez d or inþei dv. ª i
por nesc în cur ând în cãlã torie ; în ce p riveºte
fiul me u, so þia, ma m a, voi d ep un e toa tã
strãdu inþa pos ibilã (nemaiºtiind z iua fixatã ) ca
sã -i pot expedia câ t ma i repede, cãci vãd cã
dom niile voa stre pun preþ ºi þin la acest lucru
mai mult d ecât la ju rãmâ nt ºi s olicitã atât de
mult acest lucru , ca ºi cu m eu aº fi un captiv ºi
ar trebui sã mã rã scu mpãr pe mine prin fiul meu,
îns ã d omniile voastre nu ºtiþi cã eu a m vrut acest
lu cr u tot atât de m ult ca ºi dv. , da cã s -a r fi putut
realiza ma i curâ nd, cã vreau s ã-l tr imit ºi sã
nu -l p ãstrez a ici, cãci eu, cu serviciile mele
cr edin cioa s e ( îm pã r atu lui) îmi fa c a tâþia
duº mani, în câ t nu ºtiu cu care sã m ã rãz boies c
mai întâi, cãci pe d e o p arte este turcul, pe d e
altã par te p olonezu l. (Miha i Vitea zul cãtre
Ghe or gh e Ba s ta , în limba g erm a nã , 7
octombrie 160 0, tabãra din Munþii Buzãului)

ION ROªIORU
Pantum
Igno r ce-a devenit strãina ce-n trenul ro ºu-a adormit
Aflam în zori cã rãmãs es e în urmã Europa toatã
Ani lun gi m-am amãg it cu g ân dul cã ea s-a înturnat în mit
Azi n u de ea mi-e d or ci numai de-o v ârs ta mea de altãd atã!
Aflam în zori cã rãmãs es e în urmã Europa toatã
O clipã m-am dorit mesteacãn cu trunchiu -n sin e-nzãpezit
Azi n u de ea mi-e d or ci numai de-o v ârstã-a mea d e
altãdatã
Speras em sã cobo are-asuprã-mi cu ea cu tot un no r sanscrit!
O clipã m-am dorit mesteacãn cu trunchiu -n sin e-nzãpezit
Balaurul d e fier râvnise sã-nghitã step a b lestematã
Speras em sã cobo are-asuprã-mi cu ea cu tot un n or sanscrit
Fân tâna din copilãrie s-a co lmatat pânã la roatã !
Balaurul d e fier râvnise sã-nghitã step a b lestematã
În vis, pe vãi parn as iene, pago dele plâng eau mocnit
Fân tâna din copilãrie s-a co lmatat pânã la roatã
Igno r ce-a devenit strãina ce-n trenul roºu-a adormit !

Pantum
În faptu l serii mi se pare cã mã-n tâlnesc cu umbra ta
M ireas ma teilor prov oacã pãreri de rãu în cimitire
Legat d e marg inea pãdurii un cal d e fu m va necheza
Fetiþa cu chibrituri arde nin soarea-n Cartea de citire !
M ireas ma teilor prov oacã pãreri de rãu în cimitire
Sã ev ad ez din amintirea o ricui mã voi încumeta
Fetiþa cu chibrituri arde nin soarea-n Cartea de citire
Iubind, la lanþu l libertãþii adaugi zilnic câte-o za !
Sã ev ad ez din amintirea o ricui mã voi încumeta
M orþii grãbite n u-i vo i cere n ici cea mai micã pãsuire
Iubind, la lanþu l libertãþii adaugi zilnic câte-o za
Deasupra Styx ulu i un paing îºi þese pânza lui sub þire !

Pantum
Îmi port cu bucurie moartea în s uflet ca pe un stindard ;
Dureri enorme-as cu nd su b mas ca pe faþa ce se vrea s partanã ;
Asemenea lumân ãrii-aprinse la fiecare capãt ard ;
Lumin a v ers urilo r mele irup e v eº nic dintr-o ranã !
Dureri enorme-as cu nd su b mas ca pe faþa ce se vrea s partanã ;
M i-as um cu fermitate pânã ºi ceea ce-i d oar p ur hazard ;
Lumin a v ers urilo r mele irup e veºnic dintr-o ranã ;
Fatalitatea v ed e-n mine de-a p ururi un co pil bastard !
M i-as um cu fermitate pânã ºi ceea ce-i d oar p ur hazard ;
N-am d eg ete la mâini s ã-mi nu mãr pe ele lu ºtrii de prig oanã;
Fatalitatea v ed e-n mine de-a p ururi un co pil bastard ;
În orice zid de mãnãstire scânceº te câte-u n prunc de Anã !
N-am d eg ete la mâini s ã-mi nu mãr pe ele lu ºtrii de prig oanã;
Prostituatele-º i în groapã pus tiul gloriei su b fard ;
În orice zid de mãnãstire scânceº te câte-u n prunc de Anã ;
Îmi port cu bucurie moartea în s uflet ca pe un stindard !

Pantum
Eram h aiduc. Erai h an giþã. Aveam chef crâncen de bãut ;
Pe cu mpãna fântânii tale urma sã cânte cucuveaua ;
M i se pãrea c-aud cu m plânge pe jariº ti n oatenul pierdut ;
În lãs tãriº îmi as cunsesem cãp ãs trul, buciumul ºi ºaua !
Pe cu mpãna fântânii tale urma sã cânte cucuveaua ;
Suflând în lampa afumatã m-ademeneai în aºternut ;
În lãs tãriº îmi as cunsesem cãp ãs trul, buciu mul ºi ºaua ;
Curân d de tot aveam s ã aflu cã de trei ani eram vândut !
Suflând în lampa afumatã m-ademeneai în aºternut ;
Am amânat ca niciodatã sã-mi curãþ flinta cu vergeaua ;
Curân d de tot avem sã aflu cã de trei ani eram vândut ;
De ce te oferiseºi oare s ã-mi s peli d e s ânge ip ingeaua ?
Am amânat ca niciodatã sã-mi curãþ flinta cu vergeaua ;
De miezu l no pþii de pe u rmã era d e multiº or trecu t ;
De ce te oferiseºi oare s ã-mi s peli d e s ânge ip ingeaua ?
Eram h aiduc. Erai h an giþã. Aveam chef crâncen de bãut !

M orþii grãbite n u-i vo i cere n ici cea mai micã pãsuire
În jilþul lui d e jar îºi p ierde orice rãb dare zeul Ra
Deasupra Styx ulu i un paing îºi þese pânza lui sub þire
În faptu l serii mi se pare cã mã-n tâlnesc cu umbra ta !

Pantum

Pantum

ªtiu sem c-o s ã-mi fii durere din clipa când te-am cunos cu t ;
Un s tol de pãsãri asfinþise þip ân d în zarea levantinã ;
Se co borau pe plai de sâng e mio arele de la p ãs cut ;
Cãlare dinsp re Râul Roº u trei arnãuþi aveau sã vinã !

Lov iþi cu pietre-s n umai pomii care spre cins tea lor rodesc
De-a pururi o amenii de paie îº i trag cenuº a peste so artã
În izb a amintirii noastre s e u mflã crivãþul rus es c
De când mã ºtiu cu paºi valpu rgici sp re moarte dragos tea mã poartã !

Un s tol de pãsãri asfinþise þip ân d în zarea levantinã ;
La schit a veghe prelu ngitã dogitul clopo t a bãtu t ;
Cãlare dinsp re Râul Roº u trei arnãuþi aveau sã vinã ;
Iertat de ani b ãtrân ul s tareþ se în torcea s en in în lu t !

De-a pururi o amenii de paie îº i trag cenuº a peste so artã
Cu prora-n cântecul s irenei corãbii bete se prop tesc
De cân d mã º tiu cu paºi valpurgici sp re moarte dragostea mã poartã
Înconjurat de lu pii spaimei îmi s uflec glasu l su ru gesc !

La schit a veghe prelu ngitã dogitul clopo t a bãtu t ;
Pes te pãduri tremu rãtoare urma sã iasã lu na plinã ;
Iertat de ani b ãtrân ul s tareþ se în torcea s en in în lu t ;
Vicleanã emanai miresme de mere co ap te ºi de vin ã !

Cu prora-n cântecul s irenei corãbii bete se prop tesc
M -avânt doar pe acele drumuri exclus e de pe orice hartã
Înconjurat de lu pii spaimei îmi s uflec glasu l su ru gesc
Nicicând de stepa-nzãpezitã nimic n-o sã mã mai despartã !

Pes te pãduri tremu rãtoare urma sã iasã lu na plinã ;
Din flin ta mea po rn ise moartea pieziº s pre primul arnãut ;
Vicleanã emanai miresme de mere coapte ºi de vin ã ;
ªtiu sem c-o s ã-mi fii durere din clipa când te-am cu noscut !

M -avânt doar pe acele drumu ri exclus e de pe orice hartã
O vreme m-ai crezut is co ad ã p rin Purgatoriul d an tesc
Nicicând de step a-nzãpezitã nimic n-o sã mã mai despartã
Lov iþi cu pietre-s n umai pomii care spre cins tea lor rodesc !
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GHEORGHE DOBRE

AER PROASPÃT DIN CÂMPIE

În teorie, suprafeþele
plane sun t cele mai
nes pectaculoas e lo curi
inven tate de b un ul
Dumnezeu . Ele, p rin
definiþie, nu ascund nimic,
n-au nici un mister, nu-þi
pro vo acã imaginaþia,
pentru cã privirea nu are în ce se opri. Poate doar în
stele, dacã te uiþi spre cer. Realitatea se dovedeºte
total diferitã faþã de teorie, mãcar atunci când
restrângem discuþia la literatura produsã într-o zonã
geograficã planã, adicã în câmpie.
Paradoxal, scriitorul nãscut la câmpie (sau trãitor
în ea) are atâta imaginaþie cât sã mai dea ºi la alþii,
acest surplus devenind, uneori, un mare duºman. Dar
este, în cazurile fericite, când ai talent, îþi stãpâneºti
imaginaþia ºi munceºti cât cuprinde, aliatul decisiv,
marca ta, care te deos ebeºte de ceilalþi. De unde se
naºte acest avantaj ? Poate chiar din faptul cã privirea
nu are cãluº ºi mintea este obligatã sã inventeze ca
sã poþi exista. Bineînþeles cã nu es te chiar aºa,
diversitatea câmpiei este extraordinarã, frumuseþea
ºi misterul asigurând materie primã din abundenþã
pentru minþile cu înclinaþii spre literaturã, spre artã
în general.
Aceasta ar fi legãtura de adâncime, vectorii lui
Blaga, între scriitorii Bãrãganului, pentru cã pe ei
ne-am propus sã-i prezentãm. Sã restrângem ºi mai
mult aria geograficã (e o tâmpenie, dar n-am altã
soluþie), spunând cã ne-am propus sã prezentãm
scriitorii din Ialomiþa. Constante blagiene se regãsesc
ºi la ceilalþi scriitori sudiºti, ºi ei ar merita studiaþi
sub acest aspect. Surprizele sunt garantate, vã asigur.
Ialomiþa este o zonã interesantã, fãrã prea mult
trecut literar, dar cu un prezent plin de promisiuni.
De aici au plecat (luând cu ei ºi câmpia) scriitori de
prima linie : ªtefan Bãnulescu, Paul Georgescu,
Constantin Þoiu, Mircea Dinescu, Mihai Ungheanu.
Alþi scriitori plecaþi din Ialomiþa, în plinã maturitate
creatoare : Constantin Stãnescu, Florin Costinescu,
George Geno iu, Nicolae Motoc, Rad u Cang e,
Cãtãlin Ciolca, Tia ªerbãnescu, Ion Marin, Adrian
Bucurescu, Emil Strãinu, Marin Constantin, Andrei
Damian, Victor Nicolae.
Dupã atâtea plecãri, vã puteþi întreba cine a mai
rãmas în Ialomiþa ? Vã rãspund eu : foarte mulþi
scriitori interesanþi, aflaþi pe diferite trepte ale vârstei
biologice, pe diferite trepte ale maturitãþii artistice,
unii mai talentaþi, alþii mai puþin talentaþi, unii mai
harnici, alþii mai puþin, toþi contribuind la o viaþã
literarã surprinzãtor de intensã, în expansiune ºi care
permite apariþia unor vârfuri. Oricum, fiecare are
ºansa lui, mãcar teoreticã, de a ajunge mare scriitor,
ºansã pe care ºi-o joacã în funcþie de armele din
dotare. Ce va ieºi, nu putem ºti noi. Noi trebuie doar
sã ne bucurãm ºi sã consemnãm.
Vom încerca sã le facem o prezentare din avion,
într-o ordine care nu are legãturã cu nici un
clasament.
Nicolae STAN. Prozator, eseist, editor, autor de
manuale ºcolare. Debuteazã în România literarã,
prezentat de Constantin Þoiu. Apariþii editoriale :
Boare de Waterloo, proze scurte, Editura Cartea
Româneascã, 1984 ; Aºezarea, roman, Editura
Cartea Româneascã, 1989 ; Analize ºi aplicaþii
filozofice; Îndrumar al manualului de filozofie
pentru licee, Editura All, 1998 ; Apã neagrã,
roman, Editura Nemira, 1999 ; Evelyn, roman
mozaicat, 2003. A editat, imediat dupã revoluþie,
revista Provincia. Es te autorul manualelor de
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filozofie pentru clas a XII-a. Personalitate complexã,
Nicolae Stan a realizat o micã revoluþie în proza
actualã, depãºind limitele optzeciºtilor, colegi de
generaþie, atât prin folos irea mai umanã a
tehnicilor, cât ºi prin substanþã. Poate fi considerat,
deja, un prozator de prima linie.
ªerban CODRIN. Poet, prozator, dramaturg,
eseist, editor. Debuteazã în revista Luceafãrul, în
1967. A publicat peste treizeci de volume, primul,
Imnuri cãtre soare, Editura Albatros, apãrut în
1982, ultimul(dar nu cel din urmã), Baladierul,
Editura HELIS, 2006. Fãrã sã emit judecãþi de
valoare, trebuie sã recunosc formidabila capacitate
de adaptare, de înþelegere a lumii cu instrumentele
literaturii a lui ªerban Codrin. Stãpân perfect pe
nenumãrate tehnici, îºi permite sã atace cu succes
toate genurile, el scriind la fel de bine, de la balade
la haiku, de la imne la prelucrarea Þiganiadei, de la
epopee la teatru, de la eseu la criticã literarã. Ultima
lui descoperire este poezia japonezã. Inspirat de ea,
ªerban Codrin a îmbogãþit literatura românã cu mici
bijuterii originale, autonome, care vor face carierã
sub numele de micropoeme. Pe acest teren, se pare,
a devenit maestru absolut. Aflat în plinã maturitate
creatoare, scriitorul ne mai rezervã surprize, energia
ºi credinþa lui cã literatura este s alvarea se pot
îndrepta în direcþii imprevizibile. ªi cu rezultate
remarcabile, aºa cum o demonstreazã în impozantul
Baladier. Oricum, un critic serios va avea mari
probleme cu autorul de pânã acum, pentru cã nu va
reuºi sã-l agaþe în nici un insectar.
Ioan NEªU. Prozator, eseist. Volume : Un pumn
de iarbã , roman, Editura Tai-Pan, 1994 ; Marele
necunoscut, roman, Editura RAI, 1996 ; Zi de
toamnã cu cal, prozã curtã, Editura Scriptor, 1998
; Naturã moartã cu statuie, Editura Coresi;
Alesul, roman. Ioan Neºu practicã un realism pur,
servit de o scriiturã simplã, bazat pe observaþie, cu
dialog cât se poate de natural Îþi vine sã crezi cã
autorul este un simplu reporter. Dar faptele îºi au
tâlcul lor, expus fãrã ostentaþie, aproape invizibil în
densitatea epicului.(Horia Gârbea)
Prozator serios, Ioan Neºu îºi vede gos podãreºte
de scris ºi  cred eu  se apropie încet dar sigur de
marea sa carte. O aºteptãm !
O extraordinar de interesantã prozã scrie Vasile
RADU. Vasile Radu a luat premiul pentru debut al
Uniunii Scriitorilor pentru romanul Victorie minus
unu, Editura Eminescu, 1982. Alte volume :
Fratele meu Abel, roman, Editura Eminescu,
1984 ; Omul cu lupa , povestiri, Editura Eminescu,
1984. Obiºnuitã cu lungile lui tãceri, critica aºteaptã
noile cãrþi( ºtiu cã sunt scris e ) ale lui Vasile Radu
care, sunt sigur, mai are multe de spus.
Mihai VI ªOIU. Prozator, jurnalist, editor. Volume : Viaþã cu lupi, bani ºi moarte, Slobozia, 1980;
Drag oste mare cât o cruce, prozã, Ed itura
Adevãrul, 1997; Mihai Leu în altarul durerii,
publicisticã, Editura Star Tipp Slobozia, 1998;
Tra gedia ag riculturii româneº ti. Rãstignirea
þãranilor, anchete, publicisticã, Editura Star Tipp,
1998; Spovedania unui învingãtor, o carte despre
Leonard Doroftei.
Cel mai interesant personaj din zonã, Mihai
Viºoiu chiar are biografie de scriitor american, aºa
cum remarca Mircea Dinescu. Energia lui, care dã
mereu în clocot, îi molipseºte pe cei ce se apropie
de el, îi place s pectacolul ºi-l duce pânã la capãt,
scenarist, regizor ºi actor în acelaºi timp. ªi-a lansat
cãrþile în penitenciare, pe câmp sau la Marriot. ªtie
multe, ºtie sã ºi scrie ºi cred cã Mihai Viºoiu ne va

mai da câteva cãrþi mari, poate chiar CARTEA !
Ion IANOLE. Poet, eseist, autor de lucrãri
pedag ogice ºi metod icã. Vo lu me : I minenta
provocare a inimii; Tripunct; Punct imaginar;
Putere de punct; Proces punctului. În 2004, prima
carte apãrutã la Editura HELIS, În puncte
încolþite, versuri, este semnatã Ion Ianole. Ion Ianole
scrie o poezie interesantã tocmai prin excesul de
încifrare, încercând sã reîmpace discursul liric actual cu mesajele pitagoreice sau delphice.
Dan ELIAS. Poet, eseist. Volume de poezie :
Umbra ria, Editura Pandora, 199 4 ; Erotica,
Editura Pandora, 1995; Arta singurãtãþii, Editura
HELIS, 2006. Prezentat ºi susþinut cu convingere
de cãtre Daniela Crãsnaru. Dupã umila mea pãrere,
Dan Elias este un mare poet român contemporan ºi
un eseist de profunzime.
Anghel MACEDON PIªCU. Nepotul favorit al
Prea Cuviosu lui Arhimandrit Arsenie Papacioc.
Volumele de versuri Bobote(Editura Anteu, 1999)
ºi Ingerinþe( Editura HELIS, 2006), de o consistenþã
remarcabilã, dezvãluie un poet complex, obsedat de
mesaj ºi de formã pânã aproape de manierism.
Ioan VLASIA. Poet, critic, eseist. Volume : Râul
Doamnei, 1980 ; Ode pentru cei învinºi, Editura
Star Tipp Slobozia ; Poeme întârziate ; Poeme
vechi ; Zorile de searã, toate apãrute la Editura
Heron Slobozia, 2001. Cu o sensibilitate de melc,
Ioan Vlasia a aºteptat ani de zile pânã s-a hotãrât sã
iasã în public cu textele sale. A fost un pas important, care ne-a adus în faþã un poet adevãrat, cu o
voce clarã ºi personalã.
Aurel SEFCIUC. A publicat douã volume de
versuri : Casa apelor, Slobozia, 1995 ; Dupã chipul
ºi as emãnarea mea, Editura Star Tipp, 1998.
Inteligenþa ºi bonomia lui Aurel Sefciuc, prieten de
tainã al lui Mircea Dinescu, fac bine de câte ori îl ai
în preajmã sau îi citeºti versurile.
Gheorghe DOBRE. Poet, prozator, ziaris t,
editor, critic. Fondator ºi conducãtor al Asociaþiei
Culturale HELIS Slobozia, redactor ºef al revistei
ºi editurii HELIS. Volume de versuri : Cântece ºi
semne (volum colectiv scos de membrii cenaclului
Dor fãrã s aþiu din Urzicen i), 1 982 ;
Hyperouranios topos, 1998 ; despre singurãtate
ca esenþã a materiei, 1999 ; Dragon cu lotuºi în
gurã, 2000 ; Ghilotina realitãþii, 2001, toate apãrute
la Editura Star Tip p ; Exerciþii de libertate
(antologie), Editura HELIS, 2005.
La sfârºitul anului 2006, la Editura HELIS a
apãrut o carte care va zgudui cultura românã ºi o va
reaºeza pe alt fãgaº : Vasile Alecsandri ºi cazul
Mioriþa  o anchetã literarã, scrisã de Alexandru
BULANDRA. Dupã o documentare care l-a costat
ani mulþi din viaþã, cu o infinitã delicateþe, dar
necruþãtor în demonstraþie, Alexandru Bulandra face
dovada cã Mioriþa este o creaþie cultã, semnatã
Vasile Alecsandri. Geniul poporului român rãmâne
intact, poate chiar mai de respectat ºi de cercetat de
acu m înco lo, dar M ioriþa este op era boieru lui
Alecsandri, nu a ciobanului din vârf de munte.
Reiese cã, în secolul XIX, avem douã mari creaþii
culte, Luceafãrul ºi Mioriþa. Consecinþa : avem doi
poeþi naþionali, nu unul. Ceea ce face sã fim mult
mai bogaþi. Cãrþi ºi cariere, construite pe nimic, se
vor prãbuºi. De aceea, Vasile Alecsandri ºi cazul
Mioriþa  o anchetã literarã va pãtrunde greu în
circuitul naþional ºi va fi digeratã ºi mai greu, atât
de cãtre specialiºti, cât ºi de cãtre omul obiºnuit.
Dar ea existã ºi nu mai poate fi ocolitã.
(continuare în pag. 6)
text apãrut în Luceafãrul R omâne sc, revistã
on-line de literaturã ºi c ulturã româneasc ã
- serie nouã, ianuarie 2007
luceafarul.wordpress.com

Distracþie
Distracþie de
de Crãciun
Crãciun
E -atât de distractiv
Sã c re zi în D um nezeu
A r t rebui sã-ncerci odatã
F ã-o ac um
ªi aflã dacã Dumnezeu
E de ac ord
Sau nu
Ca tu sã crezi în El
M oº Crãc iun mi-a a dus
mul te bucurii ºi cadouri. Cel mai frumos cadou pe ca re
l-a m primit a fost Cartea ale anu luide Leonard Cohe n.
Cit esc a ce astã ca rte ºi mã gâ nde sc c e puþinã e ste
vreme a noastrã de a ºt i câtã poe zie ne dã Dumneze u
prin c ei a leºi ºi dãruiþi cu har. Cohen e ste un om cã ruia
Dumne zeu i-a umplut mâna c u multe da ruri. Este poet,
este muzicia n, este artist plastic , un exce lent i lustrator
de carte, c hia r al propriei cãrþi, în care vom gãsi nu
numai jocul tra nsfigurat al unei copleºitoare bogãþii
de ide i poetic e da r ºi a l ima ginilor din reali tate vãzute
de un mare artist.
Scriu ac um doar o ale rgare pri ntre rândurile unei
cã rþi la prima lec turã. Ar trebui sã nu mã mulþumesc,
sã stau ºi sã migã lesc o transcriere a fi ecãrei poezii, a
fiec ãrei sinta gme , nu numa i original e c a spunere
poe ticã, ci mai ales t ulburãtoare ca transfigurare a unui
om c are nu poate pl eca dinc ol o fãrã sã ne la se un
adevãrat manifest despre c omplexitate a lumii în care
a trãit. Lume în care nimi c nu trece z adarnic pri n faþa
poe tului.
Nu îmi voi fixa vreun pla n a l comentariului. Cre d
cã nic i n-ar fi posibil.
Ordine a propusã de poet în c ele 235 de pagini este
chiar ordinea sau dezordinea une i lumi c ontradictorii
în care trãi m, simþim, iubim, urâ m, credem sa u ce re m
îndurare . Sperãm fieca re în felul nostru, dar e l, marele
poe t, o face înt r-un fel aparte . H arul poetic î i pe rmite
o trec ere în revistã a frumuseþ ii lumii, oricâ t de tare o
deze chilibrea zã omenirea , oricât de mult înce rcã unii
sã o deformeze . Încep sã come nte z, în ordine inve rsã,
exac t din punctul unde s-a deschis întâmplã tor cartea,
cã tre înc eput.
De la pa g.55 am transcri s Distracþie, ca re mi s-a
pãrut exce lentã ºi pentru titlul comentariului meu.
L a pa g. 54 Mâncarea e gustoasã este un e xc elent
poe m de Crã ciun. Poetul apre ciaz ã gustul mâ nc ãrii,
ca re e st e momentul ga stronomic a l clipei, dar pre ferã
sã nu mã nâ nc e:
Sã atingi o t ânãrã frumoasã
Ca înge rii
E ste o m are c inste în ac eastã
Val e a Plânge ri i.
Da r nici acest luc ru nu de vine fapt. E doar o idee
c a re -i t re c e pri n m int e.  Fi na lme nt e me di ta þi a
liniºte ºte , adaugã poetul într-o zi festivã a c reºtinãtãþii:
O inim ã înfie rbântatã
Sau barem i astfel ne asigurã re clama
P e mine unul m ã f ac e sã m ã urc
P e pe re þii bârfei ºi ai lipsei de aer
.
Nu vreau sã fiu prie ten ni mãnui
Nu am atâta timp la dispoziþie
P oste sc
P ostesc în tainã
Subþiindu-mi c hi pul pentru
ca Dumneze u sã poatã
sã mã iubeascã iarãºi c a pe v re mea
când nu-m i pãsa deloc
de astfel de chestiuni.(Mâncarea e gustoasã)
Ce minunatã mãrturisire în public , într-o ca rte la
ca re a lucrat 20 de a ni. Poe tul ar dori sã i ubea sc ã pe
oric ine , pe fiec are dintre noi ºi mã rturise ºte înfiorat cã
n-ar avea timp. La sã acea stã uriaºã între prindere cel ui

ca re a re ºi timp, e nemuritor, are ºi spaþ iu, e veºnic ºi
are ºi dime nsiune uni ve rsalã , e infinit.
Poezia Dul ce tim p de la pag 53 este o ilustrare
strã luc itã a sentimentului iubirii de cãtre un om ca re
se îndrea ptã cãtre prea tâ rziu:
Ce dulce e ste senzaþia tim pului atunci
când e ste prea târziu
ºi nu m ai e ste cazul sã urmezi
unduitoarele ei ºolduri
pânã la capãtul imaginaþie i tal e
muribunde (dulc e ti mp).
Ilustr aþia este ima gi ne a difuzã de dupã o perdea ,
o feme ie ca într-un hamac legãnând întregul t rup, am
zice c u ºolduri cu tot în pete de culoare, lini i vertica le
ca re prefirã chi pul ce lui menit sã privea scã ºi sã
iubeasc ã prin amintiri ºi imaginaþ ie muribundã. Ce
frãþie de nedespãrþit a douã a rte cu mijloa ce atâ t de
dife rite ºi c u mesaj a tât de asemã nã tor!
Luna, pag.52, înc epe c u un vers banal, ca într-o
compunere a unui c opil din primele cla se:
A farã este l unã.
A m re vãzut obiec tul c el mãreþ
lipsit de complicaþii, chiar acum,
când am i eºit sã-mi fac nev oile af arã.
Se cuve ne a sã-l fi privit mai îndelung.
Îndrãgostit de lunã Nu sunt însã.
O v ãd în întregim e dintr-o datã
ºi totul se înc he ie
ºi pentru e a ºi pentru m ine.
Un între g discurs de afi rmare a se ntimentul ui iubirii
semnific at prin apostroful de dea supra c uvântului N u,
negare a îndrãgostirii de lunã e ste c he ia ide aticã a unui
discurs c ompus din cinci sint agme poe tice. Semnele
de început ale fiecã reia sunt majusculele ºi punct ul
ca re încheie un e nunþ.
Disc ursul poetic nu se încheie a ici. E l se cont inuã
cu douã il ustrate de Crãciun, de dimensiuni dife rite.
În prima ,pe fond negru, este c hipul poe tului dec upat
dintr-o fot ogra fie a stfe l înc ât ochiul ca orga n al
perc eperii ima ginii vizuale di n poezie sã poatã fi a ºezat
chi ar în ce ntrul fotografie i. În a ce laºi de sen, j os,
imaginea une i flori construitã perfect geometric, cu cinci
petale , o îmblânzire dupã forma lunii a cel ebrei stele a
lui David din cultura ebraicã , cu semnul crucii ca pistil al florii cu patru stamine, douã punc te sus, jos c ruce

ºi pã tra t rombi c
dre apt as tâ nga ºi
ra ze difuza te într-un
c e rc p erfe c t. Câ t
timp va fi consumat
poe t ul-pi c tor a l
propriului suflet sã
ne la se o a se menea
ce lebrã ilustrare în c are sunt cuprinse atâ tea simboluri!
A doua i lustratã e st e o exc elentã transfigurare a
ce ea ce e ste repre zentativ pentru pã mâ nt ºi satelitul
sãu na tural. L una este înfãþiºatã c a un glob strãlucitor
din pomul de Crã ciun, pe un fond negru ce se diluea zã
în pa rtea a doua a imaginii pâ nã la albul ce reprezintã
lumina ce a de t oa te z ilele. S ub lunã, în plan oblic, o
ra murã poa te fi chiar una de mãslin c u simboli sti ca ei
dar ºi cu semnificaþia de pãmânt al vie þii ºi al oamenilor.
L unã a lui D umne ze u, da tã nouã s-o privim ºi sã
devenim poeþi, sã scriem poezii, sc riind sã fim aproape
de cel care ne-a dãruit -o în pomul vieþii de la tinereþe
pâ-n la bã trâneþe .
Este prima oarã când întâlnesc într-o carte de poezie
ºi re flec þii, t ransfigurã ri fil oz ofice de mare fineþe ºi
subt ilitat e, o poez ie în prozã a tra nsfigurãrii at âtor
dileme, între bã ri, rãspunsuri fugare, retoric ã imaginatã
în cele ma i surprinzãtoare tonuri ale unui mare artist,
un filosof a l pe rioadei istorice din cea ma i a cutã crizã
a filosofiei.
Gã sim în c arte ace st e panse uri în prozã pe c are le
citim cu uimire.
Va trebui sã st ãm îndelung sã citim, sã rã sc oli m
dicþionare , sã a lergãm prin bibliotec a proprie , din ce
în ce mai micã , pentru a gã si a tâtea semnificaþ ii ce se
desprind din ac eastã carte. Ori cum, am cã pã tat ceva
e xpe rienþ ã st ând c âte va l uni la masa de sc ris c u
Exerciþiile de libe rtate ale lui Gheorghe D obre . Avem
ºi noi poeþi mari, nu doa r c ei de peste oc ean. A avut
grijã Cel de Sus. A semãnat poezi a, bunãtat ea, rãutatea,
indiferenþa , violenþa , vicii le omene ºti în proporþii
cvasie ga le pe toatã suprafaþa pã mâ ntului
În e seul Între bãri timp uri i sunt propuse ºa se
între bã ri:
M ã nã st iri le de m ai c i radi oa se î i st udia z ã
produc þiile, în timp ce poetul îºi bea ce aiul M iºcare
L inã. D e ce ? P entru c ã a ºa e ste inti tulat ã ce lebra
miºcare de protest din China , ºi nu numai, împotriva
unui regim comunist dictatorial.

Marea Britanie: Marºul din Londra expune practica de recolta re de organe de la
pra ctica nþi Falun Gong în viaþã :
Sâmbãtã, 26 august, practicanþii Falun Gong din Marea
Britanie au þinut un marº în centrul L ondrei, permiþând
oamenilor sã afle despre Falun Gong ºi despre perse cuþia
care se de sfãºoarã împotriva acestei pra ctici în ultimii
ºapte ani.
Ma rºul a înc eput de la Ambasa da Chinezã, unde
practicanþii Falun G ong a u protestat 24 de ore pe zi, ºapte
zile pe sãptãmânã în continuu în ultimii patru ani. M arºul
s-a mutat jos pe strada Rege nt ºi s-a terminat în Chinatown.
Un megafon a fost utilizat pentru spune oamenilor care
est e motivul ac estui marº ºi pentru a ce re oprirea
perse cuþiei în c are Parti dul Comunist Chine z (PCC)
abuze azã de drepturile umane a le prac ticanþilor Falun
Gong.
Întrebare a 2. D e ce te urci pe -Naltul Scaun ºi þii un
disc urs inc omprehensi bi l despre O ri gi ne a T ut uror
L uc rurilor, ase zona t cu obse rvaþ ii primit ive asupra
contractului dintre bãrbaþi ºi femei, în timp c e e u sta u pe
pode a-n poz iþi a Lot us(ce nu-i fãc utã pentru nordamericani), proiectând grilele strã luci toarelor aºez ãri
moderne unde, departe de autoritate a ta, democraþia ºi
idila pot sã dea -n floare?
Sutra rostitã de pe Înaltul Scaun - Despre cãinþa Iluminarea spontanã - Transmisia de la minte la minte în
India .

Predicile ce lui de-al ºaselea patriarh al Ze nului chinez sunt pãstrate în c artea intitulatã Sutra rostitã de pe
Înaltul scaun despre «Nestematele L egii»
Întrebarea 3. De ce pretinzi cã picoteºti de somn când,
pentru a te face pãrtaº culturii noastre, îþi derulez sc umpe
c ase te sexy ºi , a poi , c ând e le se sfâ rº esc , de ce
afirmi :Studiul iubirii umane este interesa nt, dar nu-ntratâta de interesant ?
Ce tulburãtoa re întrebã ri ale poetului, cãruia se pare
cã nu-i scapã nimic din marea nebunie care a c uprins
omenire a de la un ca pãt la a ltul. Suntem în epoca
transmiterii informaþie i libe re c ât cuprinde timpul unei
ore, ale unei zile, al unei vieþi. Unde sã a lergãm spre a ne
piti de a tâta informaþie ?
Intreba re a 4. D e c e nu poat e M are le Ve hi cul,
rostogol inndu-se atât de vesel prin straniile strãzi din
Kyoto, sã se caþere pe pantele sinuoase ale muntelui nostru
Baldy ? ªi, dacã nu poate, ne e, oare, de folos ?
Literal «mare le vehicul». Una din ce le douã ma ri
ramuri ale budismului, se autodefineºte «mare le vehicul
spiritual», deoa rece ea desc hide c alea .
(continuare în pagina 6)

Aurel A nghel
29/12/2006 Buz ãu
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Marea Britanie: Marºul din Londra ex pune
pra ctica de reco ltare de orga ne de la
pra ctica nþi Falun Gong în viaþã :
(Urmare din pagina 5)

Întrebare a 5. De ce se-nchinã dinaintea-þi stâ njeneii,
de ce cad conuri primejdioase de pin de sus, de foarte sus,
pe neacope rite, cape tele noastre rase ?
Preotii era u imediat recunosc uþi dupã capetele r ase,
simbol a l puritãþii în timp c e þãranii ºi servitori i erau
obligaþi sã poarte pãrul foarte scurt. ...
Cãlugãrii de la Shasta poartã traditionala îmbrãcãminte
neagrã ºi au capetele rase ; ei au în permanenþã lucruri
clare de fãcut.
Întrebare a a V -a mi se pare a fi un poem în sine. Ce
purã personificare a sensurilor ? Ce gesturi fac în vorbirea
poeticã stânje neii,
Ia tã imaginea realã a stânjeneilor Crocus, cei care se
înclinã în fa þa unui mare poet. Ce bucurie !
Imagine a a ceasta îmi rãscole ºt e a mintiri dragi. Ne
întorce am de la cabana Curmãtura din Piatra Craiului prin
cea mai frumoasã cale de c oborâre, prin Valea crãpãturii.
Ne-am întors pe toate posibilitãþile de deplasare, dar ma i
ales pe fund. Aveam deja crãpã turi vizibile în spate. Dar
ce ma i conta . Am ajuns cu bine pe un pla tou uriaº de
deasupra loc alitãþi i Z ãrneºti. Cãrare a trec ea printr-un
adevãrat spectacol floral, asemãnã tor imaginii care m-a
sedus ºi transla tat în urmã cu douãzeci de ani.
Ultima intrebare del a pag.51.de ce ne c eri sã ma i
vorbim ºi, pe urmã, sã vorbeºti tu în loc ul nostru ?
Rãspunsul este un poem pe care -l propun în întregime
cititorilor, cu sc opul neascuns de a-i trimite la librãrie sau
bibliotecã sã ia carte a lui Cohe n ºi sã citeacã, spre a se
convinge c âtã poez ie se poa te conc entra în 235 de pagini.
Toate astea pentru cã un clopoþel m-a che mat la tine-n
încãpere, pentru cã sunt fãrã grai, în onoarea companiei
ta le, pe ntru c ã vibrez în mireas ma une i indic ibile
ospitalitãþi, pentru cã mi-am uitat toate întrebãrile ºi mã
azvârl pe mine însumi pe podea, fãc ându-mã nevãzut întrale tale.
MT.Baldy,1998.
Rãmân indicibil, mã azvârl pe podea, mã ridic sã
mulþumesc arhitectului Aurelian Ma reº care mi-a dãruit
cartea, ºi excelenþilor trducãtori ªerba n Foarþã(unul din
ce i mai mari poeþi români conte mporani) ºi Cristina
Chevere ºan, c u o excelentã prefaþã de Mircea Mihãieº.
Sã fie acest e se u începutul altei c ãrþi ? Doamne ajutã,
sau fe reºte-mã Doamne de aºa ce va ?

A zi noapte, priete ne, am trãit c el mai urâ t
coºmar din viaþa mea. U rât e puþin spus : a fost c a o
torturã rafinatã ºi repetatã.
ªi vrei sã mi-l pove ste ºti ?
D acã suporþi, aº încerc a, dar ºi acum mã înfior
la gâ ndul de a re trãi acea expe rienþã nocturnã .
Pã i, sã încercãm.
M ulþumesc Nici nu ºtiu cum sã înc ep Era
dimineaþã ºi pe la ºase soneria puternicã a unui ce as
deºte ptãtor m-a trezit brutal din somn. Am rãmas foarte
nedume rit, deoarece nu ma i aveam ce as deºte ptãtor de
mulþi a ni, serviciul ac esta preluându-l, firesc, tele fonul
mobil. Bine înþe le s cã nu m-a m ridic at din pat ,
considerând cã fiu-meu mi-a aranjat o farsã dar, cãutând
tele comanda te levizorului meu nou cu patruz eci de
programe prin ca blu, nu am gãsit-o. ªi nici televizorul
N evastã-mea s-a smuls prima din cãldura
patului ºi m-a întreba t câ t se poate de firesc :
Bei cafeaua acasã sa u la se rvici ?
Ce se rvic i ! a m replic at ne dumerit. Astãzi plec
la Cluj cu afaceri.
E ºti nebun ? ! Atâ t îi trebuie ºefului, încã o
absenþã ne motivatã ca sã-þi ia douãze ci la sutã din
salariu.
E u nebun ? A propo, unde -i televiz orul nostru
cu plasmã ?
Soþia m-a privit ciudat, gândindu-se cã ia r fa c glume
nedigera bile. Dar mie nu-mi ardea de glume. Am fugit
la fereastrã ºi ce mi-a fost dat sã vãd mai cã mi-a provocat
un mic ata c de cord : nu priveam lumea de la etajul vile i
mele coc hete, ci de la nive lul pa tru al unui bloc anost.
În parca rea blocului doa r câ teva da cii amãrâte , roa se
de canc erul ruginii, aºteptau timpuri mai bune ºi benzinã
pe ntru ipotetice cãlãtorii. M-am retras tulburat în cãldura
plãcutã a patului, hotãrât sã dorm pânã la trez irea
completã din coºmar.
Þ i-am spus cã întârzii ! Îmbra cã-te re pede,,
între timp îþi pregãtesc c eva la pa chet.
Bineînþeles, insistenþa soþiei m-a ridic at în pic ioare,
dar habar nu avea m unde trebuie sã merg. Sã -mi întreb
direct nevasta era pre a de tot, aºa cã o lua i pe
ocolite :
M ergi ºi tu la servici ?
B ine înþ el es ! Sã ne grã bim, cã pl ea cã
autobuzul.
Am ajuns în staþie tocmai când sose a maºina, o rablã
jupuitã pe care o simþea i apropiindu-se dupã norul de
fum de gajat cu largheþe în atmosferã. Ne-am înghe suit,

AER PROASPÃT DIN CÂMPIE
(urmare din pag. 4)

Încet, dar sigur, pãtrund e ºi romanul lui Titi
DAMIAN, Fagul, apãrut în 2005. S-ar pãrea cã este
prima lucrare literarã valoroasã care are ca subiect
adevãrata colectivizare. Oricât de mari ar fi operele
ºi oricât de valoroºi ºi rebeli ar fi fost autorii care au
atacat aceastã temã pânã în 1989 (care nu este, nu
trebuie ã fie depãºitã, cum cred unii), pe dedesubt,
frânele sistemului au acþionat insidios ºi au deformat
o ranã dureroasã din istoria poporului român. Nu
înaintez în discuþie, dar ea trebuie fãcutã, s ine ira et
studio. Dealtfel, zisa lui Tacit trebuie folositã în foarte
multe discuþii care trebuie sã înceapã de acum încolo
în s ocietatea româneascã, altfel nu ajungem nicãieri.
Nu pot sã-l uit pe eminentul profesor Ioan MAN,
care a scos în 200 5, la Editura H ELIS, o
monumentalã Monografie a comunei Ion Roatã 
Ialomiþa. Când combini dragostea de oameni cu
ºtiinþa, poþi obþine o capodoperã, chiar dacã scrii
despre o comunitate cu câteva mii de suflete, aruncatã
în mijlocul Bãrãganului. Este o carte care conþine o
imensitate de informaþii, aºezate dupã toate regulile
ºtiinþifice, dar ea se citeºte cu o plãcere extraordinarã,
pentru cã cercetãtorul este dublat de un scriitor careºi iubeºte consãtenii. E aici ºi literaturã ºi ºtiinþã, la
fel ca la Alexandru Bulandra.
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Sun t con vins cã am ned reptãþit p e mulþi
conjudeþeni, fie pierzându-i pe drum, fie spunând
prea puþine despre ei. Trebuie sã numesc alþi câþiva
autori de cãrþi, trãitori în Ialomiþa, la fel de valoroºi
ca ºi cei prezentaþi mai sus : Costel BUNOAICA,
un poet excepþional, foarte puþin cunoscut pentru cã
timiditatea lui excesivã îi este cel mai mare duºman,
chiar dacã ar e trei cãrþi s olid e (Dreptul la
sing urãtate; Coridorul de cea þã º i uciderea
sinelui, demoni sau zei ) ; Adria BÃNESCU a scos
în 2002 un volum de s onete ºi balade( Inorogul
verde, Editura Orion), prefaþat de poetul Radu
Cârneci, care ne-a dezvãluit un poet surprinzãtor de
matur ºi de profund ; F.M. CIOCEA, fost marinar
de cursã lungã, îºi foloseºte experienþa cu inteligenþã
ºi talent în volumele de versuri nemaipomenitele
isprãvi ale lui florin ciocea la capul bunei speranþe
(Editura Pod peste suflete, 200 2) ºi În rai,
prietene, totul este perfect !( Editura HELIS,
20 07) ; Grigo re SP ERMEZAN , cu ale s ale
Introducere în gândirea unor mari filosofi
(Ed itura Didacticã ºi Ped ag og icã, 20 03 ),
Economie. Ghid pentru elevi ºi profesori(Editura
Risoprint Cluj, 2002, coautor) ºi America la ea
acas ã (2005) ; Dorina ENE, cu interesantul s ãu

F.M. CIOCEA

COªMARUL
împreunã cu alte zece pe rsoa ne în
ace st mijloc de loc omoþie ºi torturã
ºi dupã vre o patruze ci de minute de
supl iciu ne -a de ba rc at pe toþi la
poarta unei fabrici.
E ºti foarte distrat a stãz i, m-a a postrofa t
nevastã-me a. Noi trebuie sã mergem la a telierul din
stânga, nu în hala principalã .
Atelierul, un fe l de camera groazei îmbâcsit de fum
de la apa ratele de sudurã ºi unde se comunica mai mult
prin semne datoritã zgomotului infernal.
Persona l, ha bar nu ave am ce sã fac în acest haos
generalizat, când o sone rie gravã, a ctiva tã în acel moment, a întrerupt ca prin farmec tot vacarmul.
L a ºedinþã , t ova rãºi ! a urla t o voce prin
megafon.
Ce ºedinþã ? întrebai timid o femeie în salopetã.
D e sindica t, parcã n-ai ºti !
Am tãcut ºi m-am lãsat dus de râul hala telor ºi
salopetelor albastre spre sala de festivitãþi
În salã , jumãtate din oameni stãteau în bãnci, iar
ceala ltã jumãta te , printre care mã numãram ºi eu, bãtea
stepul pe loc în picioa re. Era aºa de cald încât dupã
introducerea cu osanale pentru pa rtid ºi conducãtor, care
a durat o orã ºi jumã tate, curgea apa de pe noi ca la
saunã. Câ nd s-a te rminat al doilea punct de pe ordinea
de zi n-am mai ºtiut nimic, deoa rece am leºinat e roic.
Eram întins pe pat când mi-am re venit, dar nu am
deschis ochii : mi-era fricã. Simþeam sub ple oape mii
de ac e luminoase, iar spatele îmi amorþise dure ros.
Toatã noaptea te-ai foit ºi ai gemut, rãsuna
imaterial glasul ne veste-mi.
Înce t, c u tea mã , deschisei ochiul stâ ng, c are se
rotunji fericit la panorama frumosului meu televiz or cu
plasmã. Am þâºnit de sc ulþ spre balcon ºi deschizând ºi
ochi ul dre pt a m admirat lângã vilã bijut eria de
automobil, ca re mã aºtepta
Þ i-ai pie rdut minþile ?! mã apostrofã consoa rta.
D acã-a i ºti unde am fost
U nde ?
În ia d !

roman istoric Umbra Romei (2006) ; ziariºtii Enciu
BOBÂRNI CHE ( Eiffel de ca rton, Editura
Arnina, 2002) ºi Ion ALECU (care-va-sã-zicã,
Slobozia, 2006) ; neobositul ªtefan GRIGORESCU
( Aºezãri ºi monumente ialomiþene, Editura HELIS,
2006, o excepþionalã carte-document) ; Marcel
FOTACHE, p oet ºi critic sensibil, coautor de
compendii, dar ºi autor al anti-manualului O istorie
a literaturii române, Editura Adonis Bucureºti,
2003.
Toþi aceºti autori sunt fie fondatori ai Asociaþiei
Culturale HELIS, fie colaboratori ai revis tei cu
acelaºi nume, fie ºi una ºi cealaltã. Nu am cum sã-i
uit pe Rãzv an CIU CÃ, directoru l Muzeului
Agriculturii din România, ºi pe arheologul Florin
VLAD, directorul Muzeului Ju deþean Ialomiþa,
adevãrate motoare culturale de nivel naþional, ºi
ei membri ai asociaþiei.
Dealtfel, asociaþia cu pricina( înfiinþatã în mai,
200 3) ºi-a p ropus ca s co p prin cipal afirmarea
identitãþii culturale a zonei în care fiinþeazã, cu
ajutorul oamenilor de aici, dar ºi al celor plecaþi de
pe aceste meleaguri ºi care n-au uitat de unde au
plecat. Acest lucru nu înseamnã blocarea în local,
dimp otrivã. Maºinãria, surp rin zãto r, ch iar
funcþioneazã. Atunci când întâlniþi texte semnate de
numele de mai sus, rupeþi-vã puþin timp ºi citiþi-le,
pentru cã nu veþi avea ce regreta.

CRONICA LITERARÃ

O POEZIE INEDITÃ DE EMINESCU
Volumul de amintiri desp re Emines cu , p e
care îl pub licã d. Teodor V. Stefanelli, membru
al Acad emiei ro mâne, va fi p rimit cu deos ebitã
s atis fac þie de c ãtre to þi a ceia p e ca re îi
in teres eazã în d eap ro ap e v iaþa marelu i no stru
poet.
D. Stefan elli n u are scopuri comerciale º i nu
inten þion eazã sã facã senzaþie cu descoperirile
s ale, p entru g alerie. D- sa evo cã fig ura lu i
EM INESCU, anii sãi de tinereþe ºi de s tud ii, cu
p ietate ºi cu d rago s te ce ap are din îns ãº i
expun erea s a nesilitã, aºa dupã cum se cu vine
so facã un prieten d es pre p rietenul lui, când nu
mai este.
Cercetãtorii vieþii lui Eminescu, vor gãsi date
sigure º i un material interesant asup ra vieþii ºi a
omulu i. Cãci Emines cu d es minte legenda ce i
se crease ºi dupã care trece ºi azi în ochii multora
drept u n bo em care la anu mite ceasu ri târzii d e
noap te îºi scria poeziile sale.
Vulg ul v rea ca d e o mul d e talen t sã fie
neap ãrat leg ate ºi p atimi, s in gu rele care te
apropie de el ºi Eminescu a scris aceasta cu
amãrãciune.
Dar de sp re n aþion alis mul lui Emin es cu,
d esp re s entimen tele sale p atr io tice, des pre
iu bire a ad ân cã ce o a ve a pe ntru n eamu l
românesc, despre idealul pe care l-a u rmãrit to atã
viaþa lui frãmântatã, despre toate aces tea, nu mai
p uþini ºtiu, n u mai aceia cari au º tiu t s ã-i
cerceteze v as ta sa opera, în care zac cele mai
mari adevãruri pe cari le putea arun ca un poet
naþiei sale.
Existã în vo lumul acesta º i o poezie pe care
E min es cu a cetit-o la prima s ãrb ãtoar e a
Român ismulu i, la Pu tna lân gã mo rmântu l lui
ªtefan cel M are. D. Stefanelli nu ºtie cine a scris
acea po ezie.
Ju decând du pã id eile, d upã s en timentele ce
le exp rimã, înclin ãm a cred e cã acele versuri
aparþin lui Eminescu. ªi credem aceas ta, cu atât
mai mult d upã ce am comparat aceas tã po ezie
cu Po stumele lui Eminescu ºi Lu mina de lunã
(ed .Scu rtu, v ezi ed itu ra M in erva p entru
amând ouã) u nde g ãs im v ersu ri din prima epo cã
a lui Eminescu.
În o rice caz, literaþii vo r av ea s ã decidã. Ne
facem datoria punând în discu þie aceas tã po ezie,
care pânã azi n u-ºi are încã auto ru l ei atitrat.
V.Savel
LA MORMÂNTUL LUI
ªTEFAN CEL MARE
1.ªi strun ile ples nite ºi h arfa desfãcu tã
În salcia p letoasã,d e care atârnã
La Isterului râpe,acu ma este mutã,
ªi cântu l ei de aur n u pot a-l deºtep ta.
2. Ce vânt trãgând saude s ub cren gile plecate
Spre unda cristalin ã ce fuge ºo potind,
ªi umbrele din apã tot rân duri înecate
Se par cã las ãn urmã o v oce susp inând ?

3.Du rere! ºi-i profund ã când România plâng e
Cu fruntea nfãºuratã de do liu la mo rmânt:
Durere-i pretutindeni, durerea s e resfrânge
În valea si Carpatu l ce-i românes c p ãmânt.

15. O mamelor român e ! adu ceþi-vamin te
Cã d intre v oi fu u na;Elen a, ce ne-a dat
A patriei mãrire! ªi cân d lipiþi fierbin te
La sânu l vo stru p ru ncul, îi daþi un sãrutat,

4.Ca valurile marei cen sânu-i se frãmântã
ªi sp re u n þãrm sau stân cã s e-mpin g a se opri;
Aºa du rerea sparge o þarã ºi sav ân tã
Colo spre mãnãs tire la Putna a lovi.

16. Un sãrutat de mamã, extas d e b ucurie
Ce numai sus în ceruri s e p oate repeta,
În nu mele lui ªtefan ii daþi sã reînvie,
ªi du ceþi prun cu l vo stru la Pu tnal închina.

5.De printre munþi, câmpie, d in unghiu ri depãrtate
Din târguri municipii, cãtune, u n pop or
De-acelaº cu rat sânge, se scoalã s ã ia parte
La zi de sãrbãto are, la rug ãciunen cor.
6.Cu a naþiunii cruce, de secoli ferecatã,
Ca p elerin pãºeº te la nou a Golgo tã,
Und e erou l zace ºi þãrna-i fu uitatã,
Tãcere! es te ora acum a ne ruga.
7.M ãrire þie Doamne ! O Ieh ova mãrire !
Ce v erº i la n oi du rerea ca b alsamu l ceresc
Sã cu rãþi moliciunea, nedemn a moº tenire,
La pragul cas ei tale, palat dumnezeesc.

17. Ear tu junime verde, la is vor de vieaþã
Cu und e de virtu te ce-i al mãrirei loc;
Învaþã-a iub i þara, a o iu bi învaþã
ªin el inima, suflet cãleºte-þi cantru n foc..
18. Aºa jun ime scump ã, frumoasã aurorã
A patriei ro mâne! A l vos tru viitor,
ªi al n aþiun ei soare, din a virtu þii horã
Se naºte, vã s urâd e, vã catã cu amor.
19. În leagãnul d e moarte vederea n u pãtrun de
Cã-i noaptea fãrã ziuã, cã-i soarele ap us;
Dar s piritul sond eazã ºin muº chiul lu i, fecunde
Semin þi de lauri zice; cã ªtefan v-au depus .

8.Virtutea româneascã, virtutea strãlu citã
De patrie º i lege, aici în s an ctuar
Se ºtie n mormântatã. O d albã ziPoporu l stã-n g en unche so n veþe..

20. Din turnul mãnãstirei cu fruntea ncãrunþitã
De patru s eco li cântã u n glas armonios.
ªi-alui vib rare dulce de-aramã cu rãþitã
Prin flãcãri în treite, e imn religios .

9.ªi imn de rugãciun e s ub b olþile bãtrâne
Vibreazã cu p utere, ºi fu mul majes tuos
De smirnã, d e tãmâie din vasele d ivine
Se urcã cãtre tâmplã în nour luminos .

21. E-a clopotul Buga s uspin ºi lamen tare
Ce-a munþilor ecouri de freamãt le-au umplut.
Ah! Cântã la mormân tul ce astãzi e-n serb are
Ca glasu-þi pentru lume ºi cer este fãcut.

10.Stã s us martirul lumii ce-i Dumn ezeu pu tinþe,
Iar jos, lalui picioare mormântul umilit
Al omu lui, în care un s nop de oseminte
E-o mânã de cen uºe, od or nepreþuit.

22. Te leagãnã pe vânturi, º i-a ta melan co lie
M isterio as a limbã în inimã lovind,
Fã lacrime sã curgã, colo fã n v ecinicie
Erou l sã tresalte, al tãu g las auzin d

11.Din astã catacombã ºi mucedã ºi rece,
Din ist sicriu de ghiaþã de noapte n fãºu rat
Cu giulgiul n ep ãs ãrii, un fulger iaca trece
ªi de-a virtuþii raze tot templu-i decorat.
.
12. În nimb ul cencunu nã mormântul se zãreºte;
Lipniþul, Gru mãzeºtii ºi Balta ºi Ciceu,
Dumbrava roºã, Baia ºi cu m îngãlbineºte
Fãloasa semilu nã la Rah ova de greu
.
13. Dar p intre fum ºi lup te în cercul d e luminã
Se vãd cereºti castelu ri de-alui Hristos tãrii,
ªi în tre ele-i Putna în careadânc senchinã
Lui ªtefan Vo dã astãzi ai României fii.

23. ªi stru nile p lesnite, ºi harpa desfãcu tã
În salcia p letoas ã, d e care atârn a,
La Isterului râpe, acuma este mutã
ªi cântu l ei de aur n u pot a-l deºtep ta.

14. Aice e fântân a cea plinã de mãrire,
De sfânta p ietate, de-al patriei amor;
Aice-i erois mu l ce trãs net deng ro zire.
Fu du ºmanilor þãrii sfãrmând trufia lo r.

24.O munþi ºi vãi profunde,oh! daþi-mi pentrun nume,
Sublima v oastrã voce, cã-i trist s ufletul meu.
Dar bardul nu, nu cântã el plânge ºi-apoi spune;
O ªtefan! Tu eºti mare ºi la mormântul tãu !

Text preluat din ziarul R O M Â N U L
Anul IV, Nr. 26, 2 / 5 Februarie 19 14, p.5-6.
Ziarul ROMÂNUL / 19 14 (ian.-aug.)
aparþine colecþiei de ba zã a Biblio tecii
Judeþene  ªTEFAN BÃNULESCU 
Ia lomiþa .
Biblio tecar,
Malines cu Georgeta
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Rãscoala din 1907 în documente de arhivã ialomiþene
Moto:
Cã þãrã nimea no astr ã este cea d in ur mã
d intre þã r ãn imile d in Eu ro p a , s up t to a te
ra por tur ile, în aceastã pr ivin þã nu p oate sã
existe îndo ialã; în nici una d in þãrile Euro pei,
nici chiar în Turcia, nici o þãrã nime nu a rã mas
în apoi ca þã rãnimea din regatu l rom ân.
NICOLAE IORGA ( 12 iunie 1907)
Despre Rãscoala din 1907 s-a scris mult. Totuºi, având
în vedere cã în acest an se împlinesc 100 de ani de la acest
fenomen social, Direcþia Judeþeanã Ialomiþa a Arhivelor
Naþionale doreºte sã facã cunoscute o serie de documente
privind desfãºurarea rãscoalei în judeþul Ialomiþa.
Cum numãrul de documente de c are dispunem e ste
extrem de redus, s-a recurs ºila unele publicaþii din biblioteca
documentar-istoricã a direcþiei noastre, publicaþii ce suplinesc
lipsa acutã de informaþii în aceatã problemã.
Marea rãscolã þãrãneascã de la 1907 a izbucnit din cauza
contradicþiilor dintre moºieri, arendaºi ºi þãrani, dar lupta
maselor þã rãne ºti s-a îndreptat ºi împotriva normelor ºi
instituþiilor care le consacrau.
Revendicãrile þãrãnimii urmãreau o schimbare a acestui
înveliº juridic ºi o nouã regle mentare, care însã nu era
posi bi lã, datoritã Constituþie i ºi pol itic ii ce rc urilor
conducãtoare. 1
Cadrul legislativ care reglementa raporturile agrare avea
la bazã Legea pentru tocmeli agricole ºi pentru executarea
lor din 18 martie 1866 prin c are se oficializa folosirea
aparatului de stat în organizarea ºi desfãºurarea campaniei
agricole. U lterior, ac easta a fost c ompleta tã cu noi
reglementãri în anii 1872, 1882 ºi 1893, obligaþiile þãrãnimii
fiind într-o continuã creºtere. 2
Starea þãranilor tocmiþia devenit tot mai grea ºi datoritã
a douã noi împre jurãri ca re a u permis moºie rilor ºi
arendaºilor sã impunã condiþii tot mai grele þãranilor.
În primul rând, a fost creºterea numãrului populaþiei
þãrãneºti dupã 1864, ceea ce a fãcut sã creascã ºi numãrul
þãranilor care solicitau pãmânt în arendã de la moºieri. Între
solicitatori se numãra u ºi þãranii cu pãmânt, chiar ºi cei
împroprietãriþi la 1864, deoarece loturile þãrãneºti începuserã
sã se fãrâmiþeze prin moºtenire.
În al doilea rând, a fost nevoia de izlazuri, resimþitã tot
mai acut de cãtre þãrani. Legea ruralã din 1864 nu s-a ocupat
de izlazuri, iar porþiunile de izlaz primite de þãrani în cadrul
împroprietãririi au fost transformate în câmpuri de culturã.
Izlazul era însã deosebit de necesar pentru întreþinerea vitelor
folosite atât în agriculturã, cât ºi în alimentarea familiilor
þãrãneºti. Nãdejdea þãranilor era sã obþinã izlaz de la moºieri,
dar aceºtia îl dãdeau numai în schimbul acceptãrii unor clauze
împovãrãtoare în tocmelile agricole, stipulând mai ales platã
prin muncã pentru folosirea izlazurilor.
În aceste noi împrejurãri, marii moºieri ºi arendaºii nu
mai aveau nevoie de dispoziþii legale care sã impunã þãranilor
un anumit regim contractual, deoarece ei erau siliþi, pentru
raþi uni economice, sã accepte un astfel de regim chiar
împotriva dispoziþiilor legale care i-ar apãra, aºa cum erau
unele dispoziþii introduse prin legile din 1882 ºi 1893. 3
Chiar de la început, prin Legea din 18 martie 1866, ºi
apoi prin celelalte legi amintite, se stipula faptul cã învoiala
þãranilor pentru lucrarea moºiei se fãcea în formã scrisã ºi
se transcria în registre speciale þinute la primãria comunei.
Pri n ac easta contrac tul devenea autentic, sol emn, cu
dispoziþii de ordine publicã, cu toate consecinþele juridice.
Consecinþa cea mai importantã era cã învoiala devenea
executorie din momentul transcrierii, obligatorie de îndatã
pentru þãrani, fã rã a mai fi ne voie de vre o hot ãrâ re
judecãtoreascã spre a preciza obligaþiile ce le reveneau.
Totodatã deveneau executorii ºi listele de vãrsãminte ale
datoriilor þãranilor cãtre moºiei ºi arendaºi, întocmite de
aceºtia pe baza registrelor proprii.
Pretenþiile moºierilor ºi arendaºilor împotriva þãranilor
învoiþi, izvorâte din contractele transcrise, nu urmau calea
dreptului comun în faþa instanþelor judecãtoreºti, ci calea
administrativã, în faþa autoritãþii comunale locale. Acestea
asigurau o executare foarte promptã, datã fiind obedienþa
primarilor în raporturile lor cu marii proprietari ºi arendaºi.
În schimb, atunci când þãranii aveau sã se plângã
împotriva acestora pentru neândeplinirea obligaþiilor ce ºi
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le-au asumat prin aceleaºi contracte transcrise, ei trebuiau
sã se adreseze instanþelor judecãtoreºti de drept comun, cu
tot cortegiul de cheltuieli, deplasãri, formalitãþi ºi greutãþi
de probã. 4
Aceste greutãþi de probã se datorau, în principal, lipsei
unui material documentar probatoriu din partea þãranilor care
sã fie înfãþiºat judecãtorilor ca o contra ponde re faþã de
registrele proprii þinute de moºieri ºi arendaºi. Se poate spune
cã, tinând cont de aceastã situaþie, afirmaþia ai carte, ai
parte îºi gãseºte deplina sa relevanþã !
Miºcãrile þãrãneºti din þarã au determinat atât guvernul
conservator, dar mai ales pe cel liberal, sã acorde o atenþie
deosebitã judeþului Ialomiþa fiind încã vii amintirile lãsate
de amplitudinea rãscoalei þãrãnimii din anul 1888 în aceastã
zonã.
Fãcând parte din zona militarã în care acþiona Divizia
V-a de sub comanda generalului Iarca, pentru Ialomiþa a fost
destinat în scopul supravegherii ºi la nevoie a unei energice
reprimãri, Regimentul 23 cu sediul la Cãlãraºi, reºedinþa
judeþului. Ulterior a mai fost afectat pe ntru întãrire ºi
regimentul 2 Ialomiþa. Plutoane ºi detaºamente de infanterie,
cavalerie ºi artilerie au fost împrãºtiate prin toate satele
judeþului, deplasându-se dintr-o parte în alta, la cererea ºi
stricta dispoziþie a prefectului, care aºa cum preciza într-o
telegramã din 13 martie 1907, cãtre Ministerul de Interne
...sînt singurul în mãsurã de a cunoaºte, cînd este trebuinþã.
5

Îngrijorat de starea de starea de surescitare ce domnea
în rândul þãrãnimii ialomiþe ne încã din primele zile ale
declanºãrii rãscoalelor din Muntenia, ºi de faptul cã din ziare
þãranii luau cunoºtinþã de evenimentele din restul þãrii, relatate cu lux de amãnunte în presa c entralã  printr-o
telegramã din 10 martie 1907, prefectul judeþului Ialomiþa,
cere cu insistenþã Ministerului de Interne de a interzice
trimiterea ziarelor, deoarece grupuri de þãrani staþioneazã
pe peronul gãrilor de pe linia Bucureºti  Constanþa,
aºteptând cu impacienþã sosirea trenului pentru a li se procura
Universul 6
Frã mântãrile ºi agitaþii le în judeþul Ialomiþ a sunt
semnalate încã din primele zile în care rãscoa lele din
Muntenia cãpãtaserã caracter violent. Aºa de pildã, la 8
martie secretarul general al Ministerului de Interne ordona
prefe ctului sã ia mã suri fe rme la ferma Drãgoiasca ºi
regiunea Cãzãneºtilor:
La ferma Drãgoiasca, trei ore depãrtare de Slobozia
semnalîndu-se o serioasã agitaþiune a spiritelor, vã rugãm a
lua urgent mãsurile necesare de apãrare, raportând.
Asemenea ºi pentru regiunea Cãzãneºtilor 7
Conformându-se ordinului primit, prefectul judeþului A.
Stoianescu raporta telegrafic:
În regiunea cãzãneºtilor unde se gãseºte ºi ferma
Dragoiasa ca ºi întreg judeþul a fost ºi este liniºte. Totuºi
conform ordinului D-voastrã din 10 Martie a.c. s-a trimis
un detaºament de infanterie care va sta în permanenþã în
localitate. 8
Încercãri de devastare s-au semnalat la 9 martie ºi în
comuna Ulmu, situatã la hotarul judeþului Ilfov, deoarece
Societatea Patriadeþinãtoarea unei moºii în acea comunã,
cerea cu insistenþã prefectului trimiterea unui post de soldaþi
spre a pãzi conacul moºiei 9
În comuna Iazu, situatã la punctul de contact cu judeþul
Brãila, fiind temeri de tulburãri contra arendaºului Cavadia,
Constantin Nicolaescu, secretar general al Ministerului de
Interne în telegrama din 15 martie, adresatã prefectului,
menþiona: vã atragem în mod special atenþia ºi vã rugãm a
pune sã se ia de urgenþã toate mãsurile posibile de prevenire
pentru preîntîmpinarea unei rãscoale în acea comunã 10
Noi ordine de la Ministrul de Interne adresate prefectului
judeþului la 19 martie:
Ni se semnaleazã eventuale ameninþãri la Miloºeºti
(cãtunele Nicoleºti ºi Fileanca ) ºi te rog ca trupele din sector sã supravegheze ºi aceste conace. 11
La 27 martie:
Rog faceþi a se trimite câte un detaºament de 50 soldaþi
la moºiile Miloºeºti, Cãzãneºti ºi Jilavele proprietatea d-lui
G. Gr. Cantac uzino pentru apãrarea curþilor ºi întregii
averi.12
La 28 martie:
Mi se semnaleazã cã miºcãri sunt iminente în cãtunul
Poena ru  Bordea ºi la Slobozia. Rog luaþi grabnice
mãsuri.13

Grija fa þã de bunurile sale îl dete rminã pe G.Gr.
Cantacuzino în data de 2 aprilie sã solicite mãsuri urgente
prefectului pentru preântâmpinarea rãscoalei pe moºia sa:
Dupã rapoartele primite de la administratorii moºiilor
din Ialomiþa, deºi aveþi rapoarte de liniºte, aceastã liniºte
este numai aparentã, neconvenindu-le primarilor sã vã
comunice realitatea lucrurilor. În comunele Ciochina ºi
Cocora locuitorii sunt în mare fierbere ºi la primul semnal
de rãuvoitor ar fi în stare sã se revolte ºi sã distrugã totul ºi
alte comune la sigur îi vor urma. Pentru liniºtea localã ºi
evitarea unei întinderi de rãscoalã în judeþ, care pânã acuma
a scãpat, vã rog luaþi urgente mãsuri ºi dispuneþi trimiterea
de urgenþã la moºiile mele Cãzãneºti, Miloºeºti ºi Jilavele
cîte cel puþin 100 soldaþi strãini de localitate pe care sã putem
conta în caz de revoltã 14
Acelaºi G.Gr. Cantacuzino cere trimiterea de forþe armate
puternice la Þãndãrei, în ziua cînd urma sã aibã loc târgul
sãptãmânal, considerând probabil cã forþele existente erau
insuficiente pentru a face faþã unei aºa aglomerãri de þãrani.15
Profitând de preze nþa armatei la sate, proprietarii ºi
arendaºii cãutau sã impunã lociutorilor aceleaºi condiþii la
învoielile agricole ºi uneori chiar mai grele. Telegrama
generalului Iarca din 22 martie cãtre ministrul de Rãzboi,
completatã de cea a generalului Vartiadi din 24 martie 1907,
cãtre prefectul de Ialomiþa evidenþiazã acest aspect: unii
proprietari ºi arendaºi...profitã pentru a-ºi menþine învoielile
vechi, foarte neomenoase ºi chiar alungã pe þãrani de pe
moºie când nu primesc condiþiunile lor, fapt care i-a fãcut
pe mulþi þãrani sã fie indignaþi prevãzându-se nemulþumiri
cu caracter urît care pot turbura liniºtea. 16
La 7 aprilie, prefectul raporta autoritãþilor centrale cã
are mari dificultãþi cu încheierea contractelor agricole:
De mai multe zile mã ocup cu facerea învoieli lor
agricole, am mari dificultãþi pe de o parte arendaºii nu
consimt la reduceri iar pe de alta locuitorii cer reduceri prea
mari 17
În localitãþile unde proprietarii au fãcut unele reduceri,
þãranii au început sã iasã la munca câmpului. Începând cu
data de 26 martie, prefectul raporta la Bucureºti cã în judeþul
Ialomiþa liniºtea a fost restabilitã, încheierea contractelor
continuînd. 18
În ce priveºte identificarea instigatorilor, prefectul
judeþului raporta la 13 aprilie 1907 Ministrului Cultelor ºi
Instrucþiunii Publice:
Conformîndu-ne cererii d-voastre de a fi puºi în curent,
de cîte ori în cercetãrile ce se fac pentru descoperirea
instigatorilor în tulburãrile þãrãneºti, se gãsesc cã au fost
amestecaþi ºi preoþi sau învãþãtori, am onoare a raporta cã în
judeþul nostru, în tot acest timp, am avut liniºte complectã ºi
nicãeri nu s-a semnalat nici o revoltã sau tulburare þãrãneascã.
În contra preoþilor ºi învãþãtorilor din acest judeþ nu avem
a ne plânge, din contrã au fost demni de misiunea lor ºi neau dat tot concursul pentru potolirea spiritelor ºi menþinerea
bunei ordine. 19
La 11 august 1907 a fost publicat decretul de amistie
semnat de regele Carol I:
Art.I Amnistiãm faptele de atentat la liniºtea Statului
sãvârºite cu ocaziunea rãscoalelor þãrãneºti din primãvara
acestui an, precum ºi cele de provocare la atentat.
Art.II. Se excepteazã:
a) Atentatele cu omoruri;
b) Faptele sãvârºite de primari, ajutori de primari,
învãþãtori, preoþi ºi ºefii de garnizoanã. 20
Ca urmare a rãscoalei, arendarea de cãtre moºieri la
þãranii individuali ( neorganizaþi în obºte) ºi subarendarea
prin intermediul arendaºilor de profesie au fost puse pe noi
baze juridice prin noua legea a învoielilor agricole publicatã
în M. Of. nr. 213 din 23 decembrie 1907.
Legea cuprinde numeroase reglementãri noi, urmãrinduse înlãturarea neajunsurilor semnalate în trecut. Se face
simþitã, de la început, grija legiuitorului de a asigura un
consimþãmânt l ibe r din pa rte a þãra nilor la î ncheie rea
contractului de arendã, ca ºi a tuturor celorlalte forme de
învoieli agricole. Astfel, termenul de tocmealã din legile
anterioare  care avea mai mult sensul de aºezãmânt de
dictat din partea moºierilor ºi a statului  a fost înlocuit
cu termenul de învoialã, care sugereazã mai bine sensul
(continuare în pagina 9)
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prof. Ionel Cristian Tãtaru

Rãscoala din 1907 în documente de arhivã ialomiþene
(urmare din pagina 8)

de consimþãmânt liber. Se interzicea plata prin muncã, sistem
care dãduse naºtere la mari abuzuri din partea moºieilor ºi
arendaºilor, fiind prevãzute doar douã forme de arendare a
pãmânturilor, plata în bani sau dijma. Totodatã, legea aducea
ºi o importantã inovaþie prin fixarea unui maximum al
preþului arendei. S-a introdus, ca o mãsurã de protecþie a
þãranilor, obigaþia moºierilor ºi arendaºilor de a þine registre
pentru evidenþa prestaþiunilor prevãzute în contract ºi a celor
îndeplinite. Primãria, de asemenea, trebuia sã þinã ºi ea un
registru de reclamaþiuni, pentru orice nemulþumiri izvorâte
din modul cum erau îndeplinite prestaþiunile prevãzute în
contract, ele putând atrage intervenþia organelor de stat
investite de lege cu cercetarea ºi rezolvarea lor. 21
În încheiere, prezint în premierã fragmente din unicul
document deþinut de D.J.A.N. Ialomiþa în care se face referire
explicitã la cauzele care au generat rãscoala din anul 1907
în Ialomiþa. Documentul este în formã manuscrisã, nu este
datat ( din text se deduce cã este anterior datei de 30 mai
1907), fiind o copie a ordinului nr. 5388 al prefectului A.
Stoianescu cãtre domnul Cãlinescu, Inspectorul Comunal
din Plasa Slobozia:
Cu toþii avem cunoºtinþã de miºcã ril e þãrãneºti
regretabile ca au avut loc în România ºi care au cauzat imense
pierderi ºi materiale ºi morale.
Nu este locul aici ca sã cerc etã m cauzele care le-au
produs, deoarece aceasta se va afla din investigaþiile ce se
fac de autoritãþile îndriduite, totuºi un lucru este pe deplin
constatat, cã una din cauzele principale a fost reaua stare
economicã a þãranului nostru ºi unde el a ajuns pentru cã nu
s-a fãcut nimic aproape ca sã fie protejat.
Sãtenii au fost lãsaþi sã fie exploataþi de toþi cu care au
fost în contact, sau care au stat în mijlocul lor. ªi mulþi
arendaºi ºi mulþi cârciumari ºi cãmãtari ce stau la þarã, dar
mai ales strãini ce s-au strecurat contra legii în sate au cãutat
sã profite cât mai mult de munca lui ºi în schimb nu i-au dat
posibilitatea decât cel mult sã -ºi strângã ce-i trebuia sã
trãiascã de azi pe mâine el ºi familia lui.
Starea sãteanului nostru, care în ce priveºte cultura este
foarte înapoiat, are nevoie de multã proteguire pentru ca sã
poatã progresa. El în simplitatea lui nu poate trãi ca ºi nu
numai, decât numai sub ocrotirea cuiva. Aceastã ocrotire i-o
datoreºte mai ales statul, care este þinut sã îngrijeascã de
dezvoltarea tuturor elementelor ce-l compun.
Statul îºi exercitã aceastã misiune prin organele sale
prevãzute în diferitele legi constitutive, între care cu o parte
foarte însemnatã este ºi administraþia.
.............................................................................................................................
Nu trebuie fãcutã deosebire de clasã, nu trebuie nici o
distincþie de persoane. Dacã s-ar fi aplicat toate dispoziþiunile
din legile existente în mod conºtiincios ºi permanent desigur
cã astãzi populaþiunea noastrã ruralã care formeazã temelia
stat ului, ar fi sta t mult mai bine ºi e conomiceºte ºi
intelectualiceºte ºi desigur cã n-am fi avut de înregistrat în
istoria þãrii noastre aceastã paginã tristã: o revoltã agrarã
care a trebuit sã fie stinsã prin gloanþe ºi bombe.
Nenorocirile ce au cãzut în trecut pe capul patriei noastre
sunt mici, faþã de aceia care ne-a copleºit astãzi. Altã datã
am avut de suferit din partea strãinilor destule apãsãri ºi multe
nedreptãþi, astãzi au stat faþã în faþã fiii ai aceleiaºi þãri.
Avem convingerea cã greºelile din trecut nu se vor mai
repeta ºi cã toþi mânã în mânã vom conlucra la repararea rãului.
Prin câteva circulãri, vã vom arãta o serie de mãsuri legale
ce trebuiesc executate de Domnia voastrã, menite sã facã sã
înceteze nãpãstuirea din trecut ºi sã ridice starea economicã
a populaþiei rurale din judeþul nostru.
În rimul rând [ ] sã cãutaþi ca toþi sã fie egali înaintea
legii. Legea sã nu fie Pentru unii mumã ºi pentru alþii
Ciumã, cum grãieºte un proverb popular.
Oricine va recurge la autoritate, sã ºtie cã va gãsi în
reprezentantul ei un om de inimã care ascultã cu bunã voinþã
orice plângere ce se adreseazã, un bun cunoscãtor al legilor
ºi a l nevoilor populaþiei rurale, o stra jã neadormitã în
aplicarea strictã a legii.
S-au ivit plângeri din parte a sãtenilor cã învoielile
agricole sunt prea grele ºi mai cu osebire nu se respectã
dispoziþiile tocmelilor agricole.
În ce priveºte uºurarea învoielilor agricole, nu e posibil
sã se facã ceva pânã nu se va vota legea specialã anunþatã
prin Manifestul Guvernului dat în numele Majestãþii Sale
Regelui, unde se prevãd ºi alte îmbunãtãþiri tot pentru clasa
þãrãneascã.

Totuºi þin sã vã atrag atenþia Dumneavoastrã asupra
mãsurilor de ocrotire pe care legile existente ni le pune la
îndemânã ºi care dacã ar fi fost aplicate cu stricteþe ar fi
profitat mult sãtenii.
Numai în mâna Domniei voastre stã acest lucru cãci legea
tocmeli lor agri cole îndeosebi conþ ine mã suri foa rte
democratice ºi de interes general.
Vã rog dar a studia cu multã seriozitate ºi în mod foarte
amãnunþit aceastã lege ºi pãtrunzându-vã de spiritul ei sã
faceþi ca sã fie executatã în întregime ºi pentru toþi deopotrivã.
Voi cãuta ca sã vã indic câteva pãrþi mai importante ºi
care se pot ivi mai des. Veþi face ca sã nu se calce dispoziþiile
prevãzute prin art. 2, 3 ºi 4 din legea tocmelilor agricole.
Prevederile legii au devenit iluzorii, prin faptul cã nu se
respectã la facerea contractelor ºi fie cã se trece cu vederea
ºi se dã autentificarea unor contracte cu asemenea clauze cu
multã uºurinþã de Consiliul Comunal, fie cã se redacteazã
contractul astfel ca sã mascheze clauza ºi cei ce autentificã,
se fac cã nu observã. Dar cu osebire se observã cã cu toatã
interdicþia expresã din art. 4 se obiºnuieºte a se prevedea ca
platã pui de gãinã, ouã sau alte lucruri, oprite de lege.
Veþi mai avea grijã ca încheierea socotelilor plugarilor
la finele anului sã se facã în conformitate cu legea ( vedeþi
art. 19  24 din legea tocmelilor agricole) ºi cu respectarea
tuturor formalitãþilor prescrise.
Astãzi în regulã generalã încheierea socotelilor din oficiu,
serveºte ca un mijloc mai mult de apãsare al locuitorilor decât
sã fie o garanþie pentru ei.
În practicã se obiºnuieºte ca arendaºul vine la primãrie,
de pune o listã fãcutã de el pentru datoriile locuitorilor;
aceastã listã se afiºeazã rãmânând în scurt timp definitivã ºi
locuitorii buni datori cu sumele trecute acolo.
Dacã însã locuitorii ar fi înºtiinþaþi sã vinã la socotealã
la primãrie, dacã socoteala s-ar face consultându-se ºi
registrele moºiei ºi biletele de descãrcare ale locuitorilor ºi
dacã biletele ar fi comunicate în mod formal locuitorilor ca
sã poatã face apel la judecãtorie când nu sunt mulþumiþi,
negreºit socoteala fãcutã în acest mod ar fi cea dreaptã.
În ce priveºte angajarea muncitorilor, când sãteanul nu
iese la muncã, de asemenea veþi cãuta ca sã nu se abuzeze
de dispoziþiile din art. 27 ºi urm. din aceeaºi lege.
Nevoinþa de a ieºi la muncã, dupã ce locuitorul a fost
avizat în regulã sã fie bine constatatã iar nu ca aceastã mãsurã
sã serveascã pentru opresiunea plugarului sau ca un mijloc
de rãzbunare contra lui. Preþul muncitorului angajat sã nu
fie mai mare decât preþul corect asemenea cum cere ºi legea
ºi sã fie constatat prin proces-verbal.
La executarea muncilor, de asemenea, veþi avea grijã ca
cele douã zile pe sãptãmânã, vineri ºi sâmbãtã ce legea prin
art. 30 rezervã plugarului pe seama lui sã-i fie lãsate numai
pentru nevoile lui [ ]
Pentru ca locuitorii sã aibã cunoºtinþã de favoarea ce
legea îi dã, veþi dispune ca sã se afiºeze în comune ca zilele
de vineri ºi sâmbãtã din fiecare sãptãmânã sunt rezervate de
lege pentru plugar ca sã-ºi munceascã ogorul lui ºi sã nu
poatã fi obligat de nimeni c a sã lucreze atunc i la alte
persoane.
Vã amintesc acum de dijmuitul recoltelor, operaþiune de
o importanþã capitalã fiindcã dacã productele nu se strâng la
timp, se scuturã sau se stricã ºi toatã munca sãteanului pe
întregul an este fãrã nici un folos.
Legea tocmelilor agricole prevede o mãsurã salutarã în
acest sens prin art. 36, ca dijmuitul sã se înceapã cel mai
târziu 10 zile dupã ce s-a terminat secera tul sau culesul
plantelor iar în caz de întârziere din orice cauzã  dijmuitul
sã se facã din oficiu de cãtre Primar ajutat de doi consilieri.
O dispoziþie admirabilã ºi de un folos imens pentru sãteni
dacã ar fi fost bine aplicatã. Nenorocire însã cã cele scrise
rãmân pe hârtie, nu se þin de nimeni în seamã.
Aþi citit ºi dumneavoastrã desigur, cã chiar în anul acesta
s-a arãtat în camera Dlui Ministru de Interne, cã în unele
localitãþi nu se dijmuieºte porumbul nici în luna ianuarie
când ar fi trebuit ca recolta sã o aibã sãteanul strânsã în
porumbare încã din octombrie cel mai târziu. Este regretabil
cã ºi în judeþul nostru sunt de înregistrat asemenea fapte; nu
citez încã nimic.
Vã rog numai ca sã cãutaþi ca în mod foarte serios sã
faceþi sã nu se mai repete. Imediat ce a venit timpul de dijmuit
sã luaþi mãsuri ca locuitorii sã fie dijmuiþi din oficiu.
Nu veþi avea nici o îngãduire pentru nimeni oricare ar fi
cel recalcitrant. Domnia voastrã veþi face sã i se aplice
mãsurile legale.

O altã plângere arãtatã de locuitori este cã la mãsurãtoarea
pogoanelor li se dau pogoanele de muncit pentru arendaºi
sau proprietari mai mari iar cele ce sunt pe seama lor mai
mici, diferenþa fiind în plus sau în minus de cel puþin 20%.
Din nenorocire sunt mulþi care abuzeazã în acest mod.
Mãsurãtoarea falsã a pogoanelor constituie un delict ºi deci
pedepsi t de le ge a pe na lã. Pentru oric e de lict comis,
Dumneavoastrã nu aveþi nevoie sã primiþi vreo plângere ca
sã fiþi sesizaþi.
Oricând veþi avea bãnuieli cã locuitorii ar fi fost înºelaþi
la numãrãtoarea pogoanelor veþi lua pe Dl. Conductor Tehnic
ºi veþi proceda din oficiu la mãsurãtoare dresând acte pe
care le veþi înainta Prefecturii ca sã intervinã pentru darea
lor în judecatã osebit de daunele civile ce datoreazã pãrþilor.
...........................................................................................................................
Locuitorii nu s-au plâns, fie de teama arendaºului fie cã
nu aveau încredere în administraþie.
Când însã domnia voastrã veþi proceda în mod egal, astfel
cum vã arãtai mai sus, negreºit cã asemenea abuzuri nu se
vor mai repeta.
Cei vinovaþi vor ºtii cã pot fi prinºi în orice moment de
administraþie, daþi în judecatã ºi expuºi dezaprobãrii opiniei
publice, iar sãtenii vor fi gata a face plângere când vor fi
nedreptãþiþi pentru cã sunt siguri cã este cineva care-i ascultã
ºi le face dreptate.
De aceastã mãsurã vor profita mult locuitorii, care îºi
vor cãpãta rã splata munc ilor în mod mai drept ºi mai
omenesc, deosebit cã se vor înfrâna abuzurile de pânã acum.
Un alt rãu din cele mari de care suferã þãrãnimea este
stabilirea în comunele rurale a multor strãini fãrã nici un
rost sau fãrã vreo ocupaþie de care sã profite sãteanul.
...............................................................................................................................
Prin toleranþa regretabilã a autoritãþilor, satele noastre
sunt pline de strãini fãrã acte sau care prin diferite mijloace
au scãpat de rigoarea legii ºi ceea ce e mai grav e cã arendaºii
ºi proprie tarii între buinþeazã în serviciul lor ca paznici
asemenea strãini, de care se servea mai ales, ca sã terorizeze
ºi sã exploateze pe locuitorii de pe moºiile lor.
...............................................................................................................................
Ve þi î ngriji da r c a sã nu ma i exist e în plasa
Domnieivoastre nici un strãin angajat ca pasnic ºi ca toþi
paznicii sã fie români ºi sã fie confirmaþi de Domnia voastrã
conform legii.
.................................................................................................................................
Acum pânã la 30 mai a.c. veþi înainta Prefecturii un tablou
de toþ i strãinii aflaþi în comunele ºi sat ele din Plasa
Domnieivoastre dupã formatul alãturat [ ] 22
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C ând va, în se co lu l X IX , spu ne l eg en da,
domnitorul A lexandru Ghica ave a în slujba sa un
turc pe nume Cafegibaºa, care, într-un moment de
mare noroc , ar fi c âºtigat moºia stãpânului la jocul
de cãrþi. Moºia re spectivã se afla în jurul satelor
F ier bi nþii de Sus , Stroeºti, F ie rb inþii d e Jos ºi
Fie rbinþi Târ g. A tunci când turc ul a venit sã-ºi ia în
stãpânire m oºia, i-a strâns pe sãteni ºi le-a dat aspre
porunci. Între altele, i-a ameninþat c ã acela care va
în dr ãz ni sã ca lc e, fi e º i nu mai cu p ic i oru l,
prop rie tãþile sale , va fi împ uºcat pe l oc . Marin
Buharu, un bãtrân respe ctat de toþi sãtenii, a încercat
sã i a apãr are a oame nil or, dar a pl ãti t scu mp
îndr ãz neala de a-l în frun ta p e nou l stãp ân, care,
fur ios, a p orunc it sã-i fie smulsã mustaþa.
Fie rbinþenii  mai spun e lege nda  au pus mânã
de la mânã ºi au r idicat o bise ricã. Cafe gibaºa i-ar fi
ajutat ºi el c u niºte cãrãmid ã. P etre Tãnãsescu, un
om foarte cr edincios, poreclit de sãteni Sfântul (ºi
astãzi u rmaºi de -ai sãi sunt c unoscu þi sub ace st
num e), soc otind c ã b iser ica fu sese pângãri tã de
cãrãmida ofer itã de C afegib aºa, om strãin ºi de altã
c red in þã, a d at foc lãc aºul ui. I nc end iu l a fost
descoper it însã la timp, iar biseric a a fost salvatã.
U rât d e toatã lu me a pe ntr u p ur tãr il e s ale
neomene ºti, Cafegibaºa a fost uc is de inºi mascaþi,
în pãdur ea Balta N eagrã d e lân gã M ãn ãsti re a
Cãldãruºan i.
Cafegibaºa a avut o fatã, Sevastia, care a moºtenit
moºia, dar ºi firea apr igã a tatãlui sãu. Turcoaic a
, cum îi spune au þãranii , umbla toatã z iua cãl are,
însoþitã d e ar nãu þii ei, slujitori înarm aþi pân ã în
dinþi, gata sã exe cute orbeºte ordinul stãpâne i lor. O
fatã c are voise sã scur teze drumul sp re casã, trec ând
pe o c ãrare de pe moºia boier oaicei, fusese împuºc atã
pe loc de arnãuþi. P entru acee aºi faptã, Turcoaica
îl pãlmu ise în vãz ul tuturor pe pre otu l Min cu
Popescu.
Turcoaica s-a mãritat c u viitorul gener al Eracle
A ri on, d e ven ind pe ntr u s ãten i A ri onoai ca. 
Schimbarea num elui nu i-a modific at însã ºi fire a,
iar cu ocazia r ãscoalelor din 1888 a scãpat cu viaþã
numai cu ajutorul soldaþilor pe care i-i trimisese în
ajutor soþul sãu.
Ace asta-i, în esenþã, lege nda. Care este sâmburele
de adevãr în jurul cãruia s-a þesut e a?
În sec olel e XVIII-XIX, stãpâni ai pãmânturilor pe
care se afla u sa tele Fie rbinþi-Târg, Fie rbinþii de Jos ºi
Fie rbinþi i de Sus erau boierii G hi culeº ti. În 1768,
proprietar era mare le ba n Sca rlat Ghica, frate cu cei
doi domni  Grigore (1822-1828) ºi Ale xa ndru (18341842) , de la care le -a moºtenit fiul sãu, marele vornic
Ale xandru S carla t G hic a (1785-1868), pore clit Barbã
Roºie . Toþi cei care s-au ocupat de istoricul acestor
localitãþi, l-au confunda t pe c el din urmã cu domnitorul
Ale xandru G hica , deºi pisania bisericii ridicate de el în
anul 1843 în satul Fierbinþii de Sus ne spune c lar c ã e
vorba despre  mare le vornic A le xa ndru Sc arl at
[G hic a] , nepotul domnitorilor a mintiþi ma i sus. D in
insc ripþie aflã m ºi alte amãnunte interesante: Cu mila
ºi c u ajutorul lui Dumnezeu, a cest sfânt lã caº s-au z idit
la lea t 1843 cu voia º i cu bla gostivirea sfântului
mi tropol it ki r Ne ofi t. Se prã zn uie ºt e hr[a mul ]
Adormirea Ma icii D omnului ºi al sfânt[ului] erarh
Nicolae . Prin silinþa ºi ostene ala d[umne alui] M are lui
Vornic Ale xandru Scarlat [Ghica] ºi proprietarul acestei
moºii Herbinþi.Tot din textul pisa nie i aflãm cã , întradevãr, biserica se construise ºi cu ajut or de la sãte nii
ce alc ãtuie sc a cest sa t [...] ºi prin silinþa ºi osteneala
preoþil or popa D umi tru ºi popa Mi ha i, kir Pa nait
L ichia rdopol, [fiind] î ngriji torul [a dmi ni stratorul]
ace stei moºii He rbinþi....
Aºadar, nici un c uvânt despre Cafegiba ºa . În mod
ce rt, la 25 ma rtie 1843, c ând s-a sfinþi t bise ric a,
proprietar al moºiei era Ale xandru Sc arla t Ghica , iar
admi ni stratorul e i se nume a Pa nai t L ichia rdopol.
Schimbare a proprietarului s-a produs cândva între 1854,
anul în c are Alexandru Scarlat Ghica a c titorit o altã
bise ri cã , în Fi erbinþi i de Jos, ºi 1860, câ nd noul
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proprietar ave a sã înc eteze din viaþã , c um vom vedea .
Cine era noul proprieta r al moºie i Fierbinþi?
O recentã lucra re datoratã lui Miha i Dimitrie Sturdza
purtând titlul F am iliile boiere ºt i di n M oldov a ºi Þara
R om âne asc ã. E ncicl opedie istoricã, ge ne alogic ã ºi
biografic ã, vol. I, Editura Simetria, 2004, cuprinde,
la pa gina 127, ºi o scurtã biografie a generalul ui Eracle
A ri on (l 838-1903). Soþi a ge nera lului e ra  foarte
bogatã, se chema Sevastia (Vatica) Alexa ndrescu, fiica
fostului cafe giu îmbogãþit ºi boierit, al lui Grigore Vodã
Ghica. L a pagina 63 a ac eleiaºi luc rãri gãsim ºi arborele
gene alogic al lui Alexandrescu (Cafe gibaºa) din ca re
re iese limpede c ã T urcul era româ n sa de a, se nãsc use
în 1800 ºi îl c hema N icol ae. A jungând domn, Grigore
Ghica l-a fãc ut cafegibaºa (ce l ca re se rvea cafe aua la
curtea domnului), iar apoi medelnic er; în timpul domniei
lui Alexandru G hica a devenit paharnic, iar în 1851 e ra
clucer. Fusese, aºadar, om de înc redere al familiei Ghica
ºi se impuse se prin prote cþia ac este ia. În 1832 se
cãsã torise c u Sevastia, fiic a stolnicului Ion Cãt uneanu,
intrase în a face ri ºi a gonisise o mare ave re, între altele ,
moºiile Bãltiþa ºi Adunaþi din judeþul Dâ mboviþa, da r ºi
a lt el e. A murit t ra gi c, dupã c um a flã m di ntr-o
core spondenþã e xpediatã din Bucureºti la 4/16 aprilie
1860 ºi publicatã de ziarul pariz ian ¼ O pinion Nationale
din 1 mai a celaºi a n. Citãm un pasaj din ac est artic ol:
 Un foa rt e boga t proprie ta r, nu mit N ic ola e
Ale xandrescu, poreclit Cafegibaºa, a fost împuºcat în
trã surã, pe când se întorce a de la una din moºiile sale ,
de c ãtre ºase bãrba þi ca re-ºi smoliserã obraz ul spre a nu
fi re cunoscuþi. A fost o rãzbunare personalã, cãci nu i sa luat nimic. Cariera ace stui om a fost bizarã, stra nie .
Copil fiind, a cântat odatã sub ferestrele mare lui ba n
Grigore G hica . Vocea lui a plãcut, ºi a fost pus sã cânte
la pa raclisul domnesc. Câ nd G rigore G hic a a deve nit
domn, A lexandrescu a fost numit cafegiu baºa , adicã
însã rcinat sã serve ascã cafeaua l a Curte. A ceastã slujbã
i-a rãmas ca nume. La moarte a stãpânului sãu, a cãrui
întrea gã înc redere a câºtigat-o, a intrat în afaceri [...].
El cumpãra se cîteva frumoase moºii de la bãtrâ nii boieri
din Valahia. El e ra spaima þãranilor de pe moºiile sale
ºi fe lul morþii sal e, c are i-a fost prevestitã, n-a fost
desigur decâ t o groaz ni cã rãspl atã pentru îndelungi
asupriri .
Din cãsãtoria lui Nicolae Alexandrescu c u Sevastia
Cã tune anu a u re z ulta t c inc i c opii: Grigore , Ion,
Costache , S evastia ºi Ale xa ndra. Dupã moart ea sa,
moºia de la Fie rbinþi a fost împãrþitã între doi dintre
urmaºi: Ion, care , la rîndu-i, a c eda t moºtenirea ca zestre
fiic ei sale Z oe-Ele na (acea stã pa rte a moºiei apare , ulterior, în documente cu numele celor doi soþi pe care ia avut Zoe: G he orghe E m. Lahova ri ºi A lexa ndru S uþu)
ºi S eva stia (Vat ica). Partea primitã de ace asta din urmã
mãsura 1.623 ha. În 1866, Se va st ia s-a c ãsãtorit c u
viitorul general Eracle Arion. Aprigã ºi avarã ca ºi tatãl
ei, îºi administra singurã moºia, veºnic însoþitã de un
grup de arnãuþi. L oc alnic ii o porecliserã T urcoa ica,
cu ac cepþiunea de pãgâna ,  nelegiuita , iar dupã
cãsã torie i-a u zis A rionoaica .
Ne mulþumirea mocne a de multã vreme în rândul
þãranilor, iar rãscoala izbuc nitã în primãva ra lui 1888
la Urzic ce ni n-a fost de câ t scâ ntei a c are a a pri ns
vâlvãtaia ºi la Fierbinþi. În z iua de 2 a prilie, þãra nii din
Fierbinþii de Jos s-au întâ lnit c u c ei din Fierbinþi-Târg
ºi s-au dus la primã rie, pentru a li  se da pãmânt ºi a li
se reduce dijma la una din zece , cum se zvonise cã s-a
poruncit de la stãpânire. Ne gãsindu-l la primãrie, þãra nii
s-au dus acasã la primar. Ac esta prinsese de ve ste ºi
fugise la Bucure ºti. Furioºi, rãsculaþii i-au de vasta t casa
ºi gospodãria ºi s-au deplasat la Fierbinþii de Sus. Þãranii
de aici se adunaserã ºi e i la primã rie ºi îl cãutau pe
primarul lor. ªi acesta se ascunsese. S-au gâ ndit cã putea
fi la ºc oalã ºi a u mers ac olo. Învãþãtorul Ion Georgescu,
care se bucura de prestigiu în faþa oame nilor, a încercat

sã-i potolea scã, sfã tuindu-i sã mea rgã la c asele l or.
Neî ncrezãt ori, câ þiva dintre ei s-au urcat în podul casei
ºcolii, unde, citim într-o relata re de epocã , au gã sit pe
arhimandritul Gherasim de la Cãldãruºani, pe Ghiþã
M ihã i es cu, adm ini stra torul moºi e i di n c omuna
G rã di ºte a a ma rel ui ne gust or bucure ºt ea n H agi
Tudorac he ºi pe cârciumarul ªtefan Nic ul escu, di n
ace aºi comunã. Ce i trei, speria þi de virule nþa rãscoalei
de la ei din comunã , unde þãranii îi cã utau c u intenþia
de a-i ucide, veni se rã la Fierbinþii de Sus, spre a ce re
ajutor c ãpita nului Ion Bra tu, c omanda ntul Companiei
8 dorobanþi c u schimbul, c are îºi a vea cazarma aici.
A le rt at , c ãpi ta nul Ion Bra tu, î n frunt ea a 35
dorobanþi, ple case urgent în comuna Grãdiºte a, pe ntru
a potoli rãscoala. Ajuns acolo, þã ranii l-au capturat pe
cãpitan ºi l-au bãtut crunt, iar soldaþilor le-a u confiscat
muniþia. Noaptea, profitând de întune ric ºi de faptul cã
cei rã ma ºi sã-l pãzeasc ã s-au îmbãta t cu vinul jefuit din
cârciuma unuia dint re localnici, c ãpitanul Bratu a fugit
ºi s-a a scuns în pãdurea de lângã mãnãstirea Cã ldãruºani.
În realitate , n-a fost o simplã ezitare a doroba nþilor, ci
mai degrabã o neexecutare a ordinului comandantului
lor de  a se trage în ca rne ºi o acce pta re tacitã de a li
se lua cartuºele .
Cãpitanul Bratu a fost recupe rat a doua zi dimineaþa
de cã tre c ãpita nul Solomonesc u, c omandantul unui
esca dron de c ãlãra ºi trimis din Capita lã sã potoleascã
spi rite l e. Di n rel a ta rea unui a d intre sub ofi þe rii
esca dronului de cã lãraºi ghicim ºi c ine fuse se cel ca re
îi t rimise se în gra bã la Fierbinþi. Aici, spune subofiþerul
re spec tiv, la  moºia generalului Eraclie Arion, c u un
cona c, aproape un castel, cu un parc cu vegetaþie bogatã
ºi îngrijitã princia r, am fost trata þi c a niºt e mosafiri
privilegiaþi, cu bucã tar trimis într-adins din Bucure ºti ,
cu tâ rguieli de la Capºa , cu c utii de þigãri ºi de tutun din
belºug... (Victor Bilc iurescu, Bucure ºt i ºi bucureºteni
de ieri ºi de azi, Bucureºti, 1945, pp. 231-233).
Cãlãraºii a u rãmas ma i multe sãptãmâni în zonã. La
Fierbinþi nu a u fãcut uz de arme, cum s-a întâmpla t în
unele comune învecina te, de pildã la Lipia Bojdani, unde
s-a u î nregistrat mai mul þi morþi ºi rã niþ i din partea
rã sculaþilor, dar capii rã scoalei a u fost a restaþi ºi judeca þi,
pri mi nd diferite c ondamnãri pri va tive de li be rta te.
Printre cei mai acti vi ca pi ai rãscoalei din Fie rbinþi,
doc umentele i-au reþinut pe: Vasile A ndre i Nebunel,
Mircea Iordache Narfã, N icolae Iordache Na rfã , Oancea
Stan T impuriu, Iordan Marin Nanã, Nicolae Ion Boroº,
Drãgoi Sin Drã goi, Cristea Iordan G reere, Sta n Grigore
Moca nu, A ndrei Mihãilã T ârnã, Dobre ªtefan Cioc an,
Nic olae Ioniþã Baboi, din Fierbinþii de Sus ºi Fierbinþii
de Jos. A lþii , prec um M arin Cioce anu, Toma Sta n
Cioceanu, Toma Radu Ful ga ºi Ra du Toader Fulga , din
Fundu-Da nciului ºi G reci i de Jos, sate c are a u intrat ºi
ele în componenþa oraºului de astãzi Fierbinþi-T ârg, a u
fost impl ic aþ i î n rãsc oa la sã te nil or din c omuna
M ic ºune ºti -G rec i, de c are apa rþ inea u atunc i. (Ca
amã nunt cu semnifica þie pe rsonalã pe nt ru ce l care
se mnea zã ac est e rânduri, pre ciz ez cã Toma Sta n
Cioceanu din Fundu-Da nciului e ra tatã l bunicii mele
paterne, F rusina, nãscutã c hia r în anul rã sc oa lelor, iar
bunica mate rnã, Ma ria, era fii ca lui Toma Radu Fulga
din G recii de Jos).
În acele zi le de 1-3 april ie 1888, la Fie rbinþi este
semna latã prezenþa a doi lucrãtori dulghe ri  Gheorghe
Nic ule scu ºi Costache Gheorghe Ploeºtea nu, primul
nãscut în comuna Gura Niºcovu, judeþul Buz ãu, ce l de
a l doil ea în M iz il, ambii cu domi ci liul sta bil î n
Buc ureºti. E i par sã fie emisari ai Cerc ului social ist din
Bucure ºt i, trimiºi în misiune de propa ga ndã print re
þãranii din Fierbinþi, astfel de fenomene fiind semnalate
ºi în a lte localitãþi din preajma Buc ureºtilor.
Dupã moa rte a gene ra lului A ri on (7 septembrie
1903), fiica sa Viorica (1875-1948), pore clitã de sãte ni
tot Arionoaica , i-a târât pe sãteni în nesfârºite procese
pentru trasarea unor hotãrnicii. Cona cul Arion, afectat
într-o anumitã mãsurã în timpul ocupaþie i germane din
(continuare în pagina 11)
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timpul primului rãzboi mondial, ºi-a pãstrat însã întreaga
sa grandoare. E ra o a devãrat ã reºedinþ ã pri nc iarã,
împrejmuitã cu gard înalt, având în jur un parc imens,
serã cu flori, uz inã elec tric ã proprie, ºi o frumoasã
capelã , în care a u fost înmormântaþi generalul ºi alþi
membri ai fa milie i.
Moºia însã a sc ãzut substanþial dupã reforma agra rã
din 1921, ia r pã rþi înse mnate din proprieta tea Arion a u
fost înstrãinate în perioada interbelicã. Aºa s-a întâmplat
în 1925, c ând urma ºii gene ra lului (soþia a ce stuia,
Sevastia, dec eda se în 1923) au scos în vânz are o parte a
proprie tãþil or di n Fie rbinþi-Tâ rg. Colonelul Nic ol ae
Arion, împreunã c u s urorile sa le Zoe , Vi oric a ºi
Ma rgaret a, vând de veci ºi în mod irevoca bil un tere n
din c ãtunul Târguleþ lui ªtefan Muma , c are te ren îl
avem moºtenire de la defuncta noastrã mamã Sevasta
general Arion.
Tot în a ce a vre me au fost sc oase în vâ nz are
embaticurile din Fierbinþi-T ârg. Embat icul era o formã
de închirie re pe terme n lung, de obic ei 99 de a ni, a unui
loc, cu sau fãrã clãdire pe el, timp în ca re chiriaºul îºi
exercita toate dre pturile de proprieta r asupra lui. Lista
cu emba ticurile ºi deþinã torii lor, întoc mitã cu acel prilej,
este un doc ument e xtrem de interesant. Emba ticurile
erau dispuse în zona dintre proprietatea Muma ºi spital,
de o parte ºi de alta a ºoselei. Nume le celor ca re le
deþine au (Spandonidi, Dã ne sc u, M ihã iescu, Muºe tescu,
F ene sc u, V ã duva , D oroba nþul , G e orges cu,
Constantine sc u etc.) sunt bine cunoscute multora dintre
localnici. Da r ºi mai inte resant e fa ptul cã numele unora
dintre emba tica ri e ra u însoþite de a tri bute i ndic ând
îndeletnicirile lor: croitorul, c ojocarul, bruta rul, pescarul
etc. Douã sa u trei din prã vãliuþele de atunci rezistã ºi
azi, c u pereþi coºc oviþi ºi acoperiºuri gata sã se surpe.Vor
dispãrea ºi ele pe nesimþite în forfota ace st or z ile în
care oraºul Fierbinþi-T ârg, suspendat între un trecut încã
insuficient c unosc ut ºi un viitor greu de de sc ifra t, se
zbate sã-ºi c roiascã un nou destin.
Timpul, dar mai ale s vremurile ºi-au pus amprenta
ºi pe cee a ce alt ãdatã fuse se cona cul Arion. În anii
ultimului rã zboi mondial, Ni colae Arion ºi sora sa
Viorica Sl ãtine anu l-au cedat Casei Dotaþie i Oastei c u
dorinþa de a fi transformat într-un c ãmin de odi hnã
pentru ofiþerii invalizi de rãz boi. Moºia a fost, practic,
desfiinþatã dupã reforma a grarã din 1945. Casã de
odihnã pe ntru ofiþe ri nu s-a fãcut, ia r cona cul a fost
na þi ona li za t ºi , d upã 1950, c ed at M i nis te rului
Învãþãmântului, care a organizat ac olo o ºc oalã pe ntru
copi i c u dife rite defic ienþe. Funcþione azã ºi astãz i.
Cu ma i bine de un dec eniu în urmã, mânaþi de
nostalgii, Arioni de multã vreme trãitori printre strãini,
au poposit la Fierbinþi. I-am întâ lnit ºi mi-au povestit
cu regret cã n-au mai gãsit nimic din splendorile de altã
datã. A u pleca t într-un fel împãc aþi de la Fie rbinþi, pentru
cã acolo unde fusese c onacul funcþiona încã o ºcoalã,
cãreia au promis cã -i vor trimite ceva ajutoare.
În am inti ri le loc al nic il or însã , Ca fegi baºa ºi
Arionoaice le vor rãmâne aºa cum le -au încrustat în
legendã bunicii ºi strãbunicii lor. ªi da cã c ineva va fi
curios sã mai va dã ceva din spl endorile de altãdatã, se ra
cu flori ºi ime nsul pa rc din jurul conac ului, ce c obora
pânã jos pe lunca Ia lomi þei, va ple ca c u i ma ginea
dezolantã a celor doi stâlpi ai porþii de la intrare . În
curte , se pã streazã o singurã clã dire veche, folositã ca
bucã tãrie ºi cãmarã de c ãtre foºtii ei stãpâni. În imediata
ei apropie re s e afla c apel a adã posti nd morminte le
Arionilor... Locul este a sc uns astãzi, parþial, sub o manta
de asfalt, în ma rgi nea c ãre ia cineva a sãdit c âteva flori
pipe rnicite...

Pãrinte ºi dascãl, între menire ºi pasiune
Motto:
Lãsaþi copiilor c opilãria!
Ce ma re-i dorinþa pãrinþilor ca pruncul sã c reascã
frumos, sã fie sãnã tos, sã ajungã cineva!
Cu aceste gânduri plecam, c u mulþi ani în urmã pe
drumul de dascãl ºi de pãrinte.
Plãmãdeam din tot ce acumulasem de-a lungul anilor
de acasã(pãrinþii si bunicii mei fuseserã învã þãtori), ºi
din ºcoa lã, un viitor la care viseazã orice tâ nãr dascãl
ce creºte ºi copiii de aca sã ºi pe cei de la ºcoalã.
ªi azi pornesc în unduirea condeiului la pre þuite
râ nduri, pentru noi, dascãli ºi pãrinþi deopotrivã, cu
certitudinea cã vom ºti sã preþuim aºa cum trebuie
sãnãta te a copiilor, vom putea dãrui dragilor noºtri copii
din viaþa noastrã acele flori care sã le încununeze reuºita
în viaþã.
Din punct de vedere sociologic, sãnãtate a este
consideratã ca acea stare optimã de capacitate, necesarã
pentru îndeplinirea efec tivã a unor sarcini cu valori
pozitive. Trebuie sã ºtim cã, oricare ar fi domeniul de
activitate pe ca re-l desfãºoarã , un copil sãnã tos este
întotdeauna un copil activ.
Cerce tã rile ºi studiile de spe cialitate pun mare accent pe necesitatea în dezvoltarea copilului a regimului
de viaþã.
Ac esta c uprinde între gul program al ele vul ui,
activitatea zilnicã specificã vârstei, activitatea din timpul
libe r, alime ntaþia, somnul.
Copilul este solicitat la activitate de me diul sãu de
viaþã, în raport cu bogãþia stimulilor existenþi în ace st
mediu, dar ºi în raport cu sta diul de dez voltare al
copilului.
În func þi e de ac ti vita te , organi smul uma n
reac þione azã î n c ursul diferitel or act ivi tãþi pentru
modificãri funcþiona le, adaptându-se la acti vita tea
respectivã .
As tfel, î n timpul muncii inte lec tual e, rit mul
miºcã rilor respiratorii creºte c u 10 -20 % , volumul
aerului respirat c reºte cu 10-13 % pentru o ac tivitate
ma i uºoa rã ºi cu 20-30 % pentru o a ctivitate inte lectualã
mai grea, circulaþia sâ ngelui în cre ier este mai intensã.
Pute rea de conc entrare a atenþie i variaz ã în funcþie
de ora din zi.
Copilul de a zi are un program riguros încã din
perioada preºcolarã. El învaþã sã înveþe de mic, are o
via þã ordonatã ºi organizatã de programul ºcolar, uneori
mult încã rcat, iar timpul liber se pierde între diferitele
activitãþi.
Copiii noºtri nu mai ºtiu sã joace ºotronul, coarda,
nici mã car sã mai alerge nu mai ºtiu, cãc i i mediat
urme azã replica Stai locului, c ã transpiri ºi rãc eºti!
ªtiu sã navigheze pe Internet, sã se joa ce pe calculator, dar nu ºtiu ce plãc ere deosebitã îþi produce lectura

unei cãrþi, cu mirosul ei vechi de bibliotecã .
A nu se înþelege cã nu sunt de acord c u mijloacele
moderne, dar sã nu se facã excese. M ai periculos este
cã ei sunt atraºi ºi de aspe ctele negative c are sunt
promovate prin intermediul mass-mediei: viole nþa ,
tutunul, drogurile, etc.
Copiii zi lelor noa st re nu mai ºtiu c e înse amnã
plimbãrile în parc cu pãrinþii, vizionarea unui film la
cinematograf.
Pãrinþii zilelor noastre nu mai au timp sã discute cu
copiii, nu au timp sã pã trundã spre sufletul lor sã afle
ce probleme au ºi sã le dea sprijinul necesar vâ rstei lor.
Pãrinþii sunt ocupaþi sã le  facã viitorul copiilor lor,
dar uitã ca cea mai bunã investiþie a unui pãrinte este în
copilul lui, roadel e inve stiþie i culegându-le c hi ar
copil ul , iar pãrintel e va a ve a o mare sa tisfac þie
sufleteascã.
Oare c opiii de azi sunt fericiþi?
Mi-e dor de viaþã spunea bunic a de 95 de ani,
ne este dor de copilãrie spun pã rinþii mei privind spre
noi , fete le lor ºi spre nepoþii studenþi, dar purtând în
gând c opilãriile foºtilor lor e levi.
Natura trebuie lãsatã sã îºi urmeze cursul
Copiii sã fie copii, îna inte de a fi oame ni, iatã ce
vrea natura. Altfel vom produce roade timpurii care nu
vor fi nici coapte, nici gustoase ºi în curând se vor strica ,
vom avea tineri învã þaþi ºi copii bãtrâ ni.
ªi ce bine se pot rivesc versurile unui poe t, în
contextul actua l:
Copiii voºtri au prea repede
frunþile încruntate
(ºi vor avea ºi legendele
sufletelor
ºi poveºtilor viselor pline de
umbre,
de pete ºi de încreþituri),
prea repede pãtrund tainele
care nu se cer
prea repede ºtiute,
prea uitã repe de bile le
colorate
ºi-ºi cumpãra dicþionare .
Lãsaþi jocul copiilor,
poveºtile , florile, surâsul,
Nu le aglomeraþi bulevardele
copilãriei
Cu semafoare de direcþie.
Prof. b io lo gie gr.I ST UPC AN U VAL ERI A
ª co ala n r-2 I. H. Rãd u les cu 
U rziceni , I alomiþa

ION ROªIORU
Pantum

Pantum

De ce cu bici de aur Platon m-alungã zilnic din cetate ?
De ce deasupra mea se-nchide în orice clipã cerul orb?
De ce de-a lungul existenþe i dau numai de fântâni secate?
De ce cu-atâta hã mesire menhirele de ger m-absorb?

Curcubeul se ascunde peste noapte-n catedralã
Doi nemþi tineri escorteazã un transport de apã grea
Moartea scandinavã trece în þinuta ei de ga lã
Feribotul se scufundã la mijloc de piazã re a !

De ce deasupra mea se-nchide în orice clipã cerul orb?
De ce nu pot a prinde rugul neispãºitelor pãcate ?
De ce cu-atâta hã mesire menhirele de ger m-absorb?
De ce în trupul meu haotic un sânge ne trãit se zbate?

Doi nemþi tineri escorteazã un transport de apã grea
Din z ãpezi de jar se iscã aurora borealã
Feribotul se scufundã la mijloc de piazã re a
Spa ima-n fieca re clipã de neunde dã nã valã !

De ce nu pot a prinde rugul neispãºitelor pãcate ?
De ce orice genune cre ºte în jurul c uibului de corb?
De ce în trupul meu haotic un sânge ne trãit se zbate?
De ce-mi dã semne cã m-adastã ne antu-n el sã mã resorb?

Din z ãpezi de jar se iscã aurora borealã
Plânge-a nenuntire bradu-n za þul negru de cafea
Spa ima-n fieca re clipã se neunde dã nãvalã
Nu e drum care din soa rtã sã te scoatã ar putea !

De ce orice genune cre ºte în jurul c uibului de corb?
De ce-mi vãd în oglinzi de rouã virtuþile stigmatizate ?
De ce-mi dã semne cã m-adastã ne antu-n el sã mã resorb?
De ce cu bici de aur Platon m-alungã zilnic din cetate ?

Plânge-a nenuntire bradu-n za þul negru de cafea
Mirii virtuali plonjeazã în tristeþe abisalã
Nu e drum care din soa rtã sã te scoatã ar putea
Curcubeul se ascunde peste noa pte-n catedralã !
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Un sat trãitor în lume
Monografia satului Gimbãºani
(c ontinuare din numãrul trecut)
GIMBÃªANII ÎN ÎMPÃRÞIREA
ADMINISTRATIVÃ A JUDEÞULUI IALOMIÞA
Într-un Tabel întocmit de Ispr ãvnicia jude þului
Ialomiþa, înaintat Depar tamentului Tre burilor din
Lãuntru prin care comunicã numãrul familiilor satelor
ºi cantitatea de fân care trebuie adunatã pentru hrana
cailor trupelor ruse din gar nizoana Slistra, emis la 8
iuli e 1831 l a Urz ice ni, regãsi m î n dreptul satului
Gimbãºani, din plasa Hagieni: Nr. Familii - 19; Predãri
fân - 570 puduri; lei 171. Documentul, afla t la Arhivele
Statului Slobozia, în Fondul Prefec turii Ialomiþa, dosarul
3/1831, f. 4-8 v.orig., este semnat de Marele Vornic din
Lãuntru George Filipe scu.
Un an mai tâ rziu, în 1832, satul Gimbãºa ni fãcea parte
din pl as a Ba lt a. Înt r-un Tab el în toc mi t de
suboc âr muitorul plasei Balta, înaintat Ocârmuirii
Jude þului Ialomiþa cuprinzând obligaþiile locuitor ilor
din sate c ãtre propãrietari pânã la anul 1831, e mis la
22 ma rtie 1832 la Þãndã rei, regãsim consemnat: Satul
Gimbãºani - moºie me gieºeasc ã, fac câte 2 zile ºi din
câmp zeciuialã dupã cum se poate . Documentul se aflã
la Arhive le Statului Slobozia, Fond Prefecura judeþului
Ialomiþa , dosar 117/1831, f.71-71 v.orig.
Peste a lþi cinci ani, în 1837, satul Gimbãºani fãcea
parte tot din plasa Balta. În Catagrafia întocmitã de
Suboc ârmuitorul plasei Balta înaintatã Oc ârmuirii
judeþului Ialomiþa cuprinzând numãrul populaþiei,
animalelor, stupi lor, pomil or ºi te renuri lor de vie
deþinute de fiecare familie, doc ument datat 3 a ugust
1837 ºi e mis la Þ ãndãrei, regã sim consemnat: Satul
Gimbãºani - 54 de familii cu 174 de locuitori care deþin
182 de cai, 158 de boi, 128 de vaci, 733 de oi, 5 capre,
66 râmãtori, 127 de stupi, 22 de pruni ºi 16 pogoane
de vie. Documentul se aflã la Arhivele Statului Slobozia,
Fond Prefectura judeþului Ialomiþa , dosar 43/1837, f. 1131, orig.
În 1857 satul Gimbãºani fãcea parte din plasa Ialomiþa.
Într-o Împuternicire acordatã de obºtea plugarilor din
plasa Ialomiþa, delegaþilor sãi, ce vor participa la
alegerea reprezentantului obºtei plugarilor din judeþul
Ialomiþa pentru Divanul Ad-hoc al Þãrii Româneºti,
emis la 10 se pte mbrie 1857 la Sloboz ia, îi re gã sim
consemnaþi pe Dinu Hâdu ºi Radu Cornãþea nu din saatul
Gimbãºani.
În anul 1864, odatã cu pune rea în aplicare a celei dintâi
legi comunale, s-au fixat din nou circumscripþiile plãºilor
din jude þ, fãcându-se alipiri de sate spre a forma comune.
Pl asa Ia lomiþa , cu re ºedi nþ a în c omuna Ci ochina,
cuprindea 25 de comune. Printre a cest ea , c omuna
Cosâmbeºti, c are avea a lipit ºi satul Gimbãºani.
În 1874 la comuna Cosâmbeºti (satele Cosâmbeºti ºi
Gi mbãºa ni) se a lipeºt e comuna Bora, formându-se
comuna Cosâ mbeºti. În 1875 satul Gimbã ºani fã cea parte
tot din plasa Ia lomiþa. Di ntr-un Tabel întocmi t de
P re fec tura
jud eþu lui
I alomi þa,
înai ntat
D ep ar tame ntul ui d e Inte rn e Ofic iul S tati stic
cuprinzând împãrþirea administrativã ºi denumirea
ve che a localitãþilor din judeþ, emis la 8 octombrie 1875
la Cãlã raºi, aflãm cã din comuna Cosâmbeºti , plasa
Ialomiþa , fãce au parte satele Bora de Jos, Bora de sus,
Cosâmbeºti, Gimbãºani ºi Popeºti. Doc umentul se aflã la
Arhivele Sta tului Bucureºti, Fond Direcþia Generalã a
Statisticii, dosar 1310/1875 f 1-6 orig.
În 1882 gãsim judeþul împãrþit tot în patru plãºi, însã prin
L egea din 25 mai 1882 re ducâ ndu-se la 3 numãrul
subprefecþilor plãºile Ialomiþa ºi Balta s-au unit într-o singurã
plasã sub denumirea de plasa Ialomiþa-Balta, cu reºedinþa în
comuna Slobozia. Bora redevine comunã, alipindu-ºi satul
Bora de Jos, în comuna Cosâmbeºti regãsindu-se satul
Cosâmbeºti ºi cãtunele Gimbãºani ºi Popeºti.
O altã împãrþire a judeþului are loc prin L ege a din 1
noiembrie 1892, în ºapte plãºi. Comuna Cosâ mbeºti (cu
satul Cosâmbeºti ºi cã tunele Gimbãºani ºi Popeºti) o
regãsim în Plasa Ialomiþa de Jos (14 comune), c u reºedinþa
în comuna Slobozia.
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Prin Legea din 22 februarie 1896, ca re s-a pus în
aplicare la 1 aprilie a celaºi an, judeþul a fost modificat
din nou, fiind formte plãºile Borce a (21 de comune ,
reºedinþa în c omuna Cãlãraºii Ve chi), Balta Ialomiþa (48
comune, reºedinþa în comuna Slobozia), Câmpu (24 de
comune, reºedinþa în c omuna Urziceni). În plasa Balta
Ialomiþa regãsim comuna Cosâmbe ºti (satul Cosâmbeºti
cu cã tunele Cornãþele, G imbãºa ni ºi Popeºti).
Prin L ege a din 1 aprilie 1901 se modificã din nou
plãºile, în modul urmãtor: Þ ãndãrei (17 comune), Lehliu
(15 comune), Câmpul (19 comune), Ialomiþa Ba lta (16
comune), Borcea (12 comune), pentru ca în 23 aprilie sã
se facã a lte modificãri: plasel e Al be ºt i (6 comune),
Armãºeºti (6 comune), Bala ciu (8 comune), Ceacu (7
comune), Cioc ãne ºti (6 comune), Eliz a Stoeneºti (11
comune), Fe te ºti (8 comune), Grindu (5 comune), Iazu (6
comune), L ehliu (6 comune), Piua Petrei (8 comune), Roseþi
(5 comune), Slobozia (9 comune, printre care ºi Cosâmbeºti
ºi cãtunele componente ), Þãndãrei (8 c omune).
La 25 a prilie plãºile se a lipesc dupã cum urmeazã:
Le hl iu (plã ºi le Lehliu ºi Eliz a Stoe ne ºti), Armãºeºti
(plãºile Armãºeºti, Balaci u ºi Grindu), Ce acu (plãºile
Ceacu, Ciocãneºti, Roseþi), Feteºti (plãºile Fe teºti ºi Piua
Petre i), Sloboz ia (plãºile A lbeºti ºi Slobozia), Þã ndãrei
(plãºile Þãndãrei ºi Iazu).
Comuna Cosâ mbeºti ºi ce le patru sate componente
(Cosâ mbeºti, Cornã þele, G imbãºani ºi Popeºti) fãce au
parte din Plasa Slobozia. Aceastã pla sã era administratã de
inspectorul comunalAl. Cãlinescu ºi cuprindea 15 comune.
Prin L ege a din 23 aprilie 1904 judeþul a fost împãrþit
în 36 de ce rcuri, formate prin a lipire a a douã sa u trei
comune, spre a se putea suporta cheltuielile provocate de
mãrirea numãrului de jandarmi rurali, age nþilor sa nitari,
moaºelor, înfiinþarea posturilor de infirmieri ºi a unor
posturi necesare exe cutãrii diferitelor lucrãri de intere s
regional. Gimbãºani fãcea parte din cercul CosâmbeºtiBora, cu reºedinþa în Cosâmbeºti. La 11 martie 1906 s-au
modificat cerc urile , nelãsându-se nici o comunã în afara
unui cerc. Gimbãºani fãcea pa rte din cercul CosâmbeºtiMãrcule ºti-Bucu, cu re ºe dinþa în Cosâmbe ºti.
Dupã primul rãzboi mondial, judeþul este alcãtuit din
cinci, apoi din opt plãºi: Cãlaraºi, Le hliu, Slobozia ,
Þãndãrei, Cãz ãneºti, Fe teºti, Urzic eni ºi Dragoº Vodã,
cuprinzând la 1 iulie 1937 patru oraºe ºi 149 de sa te. În
urma împãrþirii administrative a României, promulgatã
prin Decretul Regal 1972 din 7 oct.1925, satul Gimbãºani
se desparte de Cosâmbeºti ºi devine comunã.
Dupa cel de-al doilea rãzboi mondial, în 1950 România
este împãrþitã dupã modelul sovietic în regiuni ºi raioane .
Comuna Gimbã ºani se desfinþeaz ã, sa tul Gimbãºa ni
revenind la c omuna Cosâmbeºti. Comuna Cosâ mbeºti cu
satul Gimbãºani fãcea parte din raionul Sloboz ia , regiunea
Bucureºti. În 1968, împãrþirea pe ra ioa ne ºi regiuni
considerându-se nesatisfãcãtoare, este înlocuitã de o reþea
organiz atã pe judeþe , oraºe ºi comune , unitã þi mai
apropiate prin c onþinutul ºi forma lor de tradiþia istoricã
ºi realitãþile geografice, economice ºi demografic e din
România . Ca urmare, judeþul Ialomiþa este reorga nizat
aproximativ în limitele fostei regiuni Bucureºti. În fine ,
în 1972 , prin apari þia judeþului Cã lãraºi ºi reduce rea
judeþului Ilfov la dimensiunile se ctorului agricol Ilfov,
Ialomiþa ajunge la forma de a zi.
SERVICIUL SANITAR
Dintr-un ofis din 1837 rezultã cã de la acea datã fiecare
judeþ a înce put sã aibã câte un medic. Ialomiþa fã cea parte
din ocrugul a l treilea , împreunã cu judeþele M ehe dinþi,
Olt, Teleorman, Vla ºca , Ilfov, Dâ mboviþa ºi Brã ila , iar
reºedinþa ocrugului era în oraºul Bucureºti. Prin legiuirea
întã ritã cu domnescu ofis No. 552 din 27 martie 1853
pentru întinderea aºezãmintelor sanitare ºi îmbunãtãþirea
serviciului medic al s-a organizat serviciul sa nitar de
judeþe, înfiinþându-se pe lângã  doctorul de jude þ câte
un al doilea doctor hirurg, precum ºi câte un asistent
sanita r, numit fe lcer. Judeþul era împãrþit în douã ocoale .
Într-unul mergea doctorul chirurg la timp potrivit pentru
vaccina rea copiilor sãte nilor, în celãla lt mergea felcerul.
În 1880 servic iul sanitar al jude þului se compunea
dint r-un medic prima r, doi me di ci de pla sã (unul la
Slobozia ºi celãlalt la Urziceni) ºi doi vac cinatori (unul

pentru plasa Ialomiþa, altul pentru plasa Câmpul). În 1883
s-a mai înfiinþat un medic de plasã, judeþul fiind împãrþit
în trei c ircumscripþii me dicale , dar s-au desfiinþat toþi
vaccina torii. În 1887 s-a mai înfiinþa t un medic de plasã
ºi trei moaºe, câte una pentru plãºile Ialomiþa, Câmpul ºi
Borcea. În 1888 s-au înfiinþat 3 va ccina tori, în 1989 s-au
desfiinþat moaºele ºi vacc inatorii, pentru ca în 1890 sã se
înfiinþeze 4 moaºe, în 1893 s-au înfiinþat ºapte vaccina tori
ºi numãrul moaºelor a ajuns la ºa pte. În 1904 s-au mai
înfiinþat încã doi medici de plasã, existau 54 de agenþi
sanita ri ºi 54 de moaºe, adic ã câte un a gent sanitar ºi o
moaºã pentru cele 18 comune negrupate în c erc ºi câte un
agent sanitar ºi o moaºã pentru cele 36 de cercuri. În 1906
modificându-se cerc urile jude þului, numãrul agenþilor ºi
moaºelor s-a redus la 29, dupã numãrul c ercurilor.
Judeþul se împãrþe a în ºa se circumscripþii sanitare,
printre care Circumscripþia III Slobozia (a vea ca me dic
pe dr. G. Sculi, c are e ra ºi medicul Spitalului Judeþe an
din Slobozia), ca re funcþioneazã din 31 iulie 1905. Din
acea stã circumscripþie fãcea pa rte ºi comuna Cosâmbe ºti
cu sate le Gimbãºani, Popeºti ºi Cornã þele. L a comunele
Bucu ºi Mãrculeºti ºi satul G imbãºa ni a fost investit ca
agent sanitar Iordac he Davidescu, iar c a moaºã (29
existe nte în judeþ) Irina Cornea .
În 1906 în judeþ e xistau 30 de infirmerii, printre c are
ºi la Cosâmbe ºti, dotatã fiind cu ºase paturi.
DRUMURILE
În 1906 j ude þul Ia lomiþa se î mpãrþe a în ºa pte
circumsc ripþii tehnice, ca re avea u în administrare ºi
îngrijire drumurile. Comuna Cosâmbeºti fãcea parte din
Circumsc ripþia III Slobozia, condusã de C. Stãnescu,
conductor clasa a III-a, având sub ordinele sale pe piche rul
M. Teodorescu (c u reºedinþã în comuna Ciochina), pe ºefii
cantonieri Al. Chelimãnescu (cu re ºedinþa în Cosâmbeºti)
ºi T. Doicescu (reºedinþa în Perie þi). ªoseaua judeþe anã
Slobozi a - Mã rculeºti - Bucu avea o l ungime de 17
kilometri, pleca din comuna Slobozia, trec ea râul Ialomiþa
pe un pod plutitor la Bora, trave rsa sate le Bora, Popeºti,
Cosâmbeºti, Mãrculeºti, strãbãtea lunca ºi pãdurea dintre
Mãrcule ºti ºi Bucu, trecând din nou râul Ialomiþa pe un
pod plutitor la Bucu, unindu-se c u ºosea ua Jilavele Urz iceni - Slobozia - Piua Petri - Giurgeni. Din lungimea
de 17 kilometri în 1906 era împietruitã o porþiune de 4,1
kilometri, între comuna Bora ºi satul Popeºti, între Popeºti
ºi comuna Mãrc uleºti fiind fãcute terasamente. Peste râul
Ialomiþa , între Bora ºi Bucu, în afa rã de cele douã poduri
de vase de la Bora ºi Bucu peste Ialomiþa ma i treceau ºi
ºapte podeþe pe tuburi sistem M omer.
PERCEPTORII
Din punct de vedere fiscal judeþul Ialomiþa se împãrþea
în 1906 în ºas e ci rc umsc ri pþi i de c ontrol ºi 40
circ umsc ripþii de percepere. În Circumscripþia de control
III, cu reºe di nþ a în Þãndãrei, e ra prinsã ºi comuna
Cosâmbeºti, avâ ndu-l c ontrolor pe Hristache Tãnase. În
circ umsc ripþia de pe rcepere XIV erau prinse comunele
Cosâ mbeºti, Bora , M ãrc ul eºti ºi Sudiþi, avându-l ca
perceptor pe Mihail T ãnãsescu.
POªTA RUR ALÃ
În 1906 judeþ ul Ia lomiþa se î mpã rþ ea î n 28 de
circumscripþii poºtale rurale. In Circumsc ripþia XII B erau
prinse comunele Slobozia, Bora, Cosâmbeºti, Mãrc uleºti,
Sudiþi ºi Frãþileºti, respectiv satele Livede a, Bora de Jos,
Popeºti, Gimbãºani ºi Sãveni. Cursa poºtalã se fãcea luni,
mie rcuri ºi vineri, plecând de la Oficiul Slobozia la ora 6
diminea þa.
BANCA P OP ULAR Ã
În anul 1902, la 12 februarie, este înfiinþatã la
Cosâmbeºti prima bancã popularã, numitã «Recolta»
(continuare în numãrul viitor)

Victor Oprea
Nico lae Tache

Cu toate cã pare o modã o astfe l de
abordare a personalitãþii lui Eminescu, acum
la intrarea Româ niei în Uniunea Europeanã,
pentru ce i c are cunosc profund ºi bogat
pe rsona litatea ma relui poet e ste limpede cã
da tele cele mai importante ale formaþiei sale
culturale ºi artistice sunt tocmai cele ale
dimensiunii europene ºi unive rsa le a sa.
Eminescu apãre a în cultura româneascã pe fondul
sincronizãrii culturii noastre cu cea e uropeanã , pe fondul
ideilor ºi spiritului paºoptist(1830-1860), spirit europe an
prin a nvergurã ºi fond spiritual ºi pe care poetul îl remarcã
atât de expresiv ºi profund în cea mai maturã artã poeticã
a vreune i literaturi. Ne referim la poezia Epigonii, poezie
care nu este numai un program eminescian, ci al întregii
litera turi româ ne, pânã astãzi, definind eminescianismul
ca spirit paternal al a rtei ºi culturii româneºti.
Spiritul vizionar al romantismului eminescian este
cel al poezie i ca re l-a format  paºoptismul, Alecsandri,
Eliade, Grigore A lexandrescu, ºi care re prezintã arc ul de
boltã al spiritului modern al c ulturii româneºti, care vine
din Franþa, din Europa.
Colegul meu Marc el Fotache, unul din ma rii profesori
ai Sloboziei ºi un talentat critic literar, cam exclusivist, spune
cã totul este francez în cultura paºoptistã ºi a marilor clasici.
Desigur, nu pot fi de acord, dar ac eastã a firmaþie, pe
care nici c riticul citat nu o susþine pânã la urmã, aratã cât
de de te rminat ã de spiri tul e urope a n est e c ultura
româ neascã, împreunã cu vârful ei, Eminescu.
Voi lega a ceasta de o altã dimensiune a culturii noastre,
latinismul. ªi E minesc u a fost elevul unei persona litã þi a
latinismului românesc, profesorul Aron Pumnul.
L at inismul, ma nifest are a spirit ului il uminist,
ma nifestat în mod deosebit în Transilvania, partea cea mai
timpuriu e uropeanã a provinciilor româneºti, reprez intã
o miºca re amplã culturalã, solidarã spiritului europe an
ca re în a fara scopuri lor sa le de e libe rare ºi afirma re
naþ ionalã , re petã enc icl ope dismul renasc enti st, se
sincronizeaz ã cu þã rile surori europene (la tinita tea) ºi

filozofic ã c e înce pe de la mitologiile
europene ºi mondia le, filozofic e, la
culturile antice, el este primul indolog
româ n, cunoscãtor profund al miturilor
ºi lite ra turii indice  cã rþi le vedice ,
Sakuntala, poemul lui Kalidassa etc., în
sfâ rº it, ari a i lumi nismului ºi
roma ntismului european îi este desigur familia rã.
Din ace astã bazã e normã cultural-esteticã se naºte un
mare poet, original ºi care prin poezia sa anunþã poezia
simbolistã.
Edgar Allan Poe(1809-1849), poetul american, cel care
influe nþându-l pe Baudelaire impune estetica simbolistã ,
o de clanºeaz ã, a a vut o altã ºansã decât Eminescu, poetul
prizonier al unei limbi c are n-avea c irculaþia celei a lui
Poe , dar în care, doar în ea, în limba românã, E minescu
putea sã fie Eminescu, pentru cã în a ceastã limbã se
nãscuse, în aceastã limbã cutreierase satele ºi folclorul ei,
istoria ei veche, cãrþile sfinte ale ei, mitologia ei, cântecul ei
de leagãn, bocetul ei, poezia ei al cãrui luceafãr va ajunge.
ªi, de fa pt, cum poþi fi universa l altfel dec ât a fi al
limbii tale ºi al poporului tãu, mai ales într-un fel în c are
numai Emine scu putea fi.
Eminescu e ste armonia desãvârºitã a poez iei noastre ,
spiritul e i muzical ºi viz ionar ºi, citându-l pe ma rele
duhovnic arhimandritul Arsenie Papacioc, vom spune :
Dacã m-ar pune cineva sã spun într-un cuvânt ce e cultura,
aº rãspunde c ã e armonie, iar dacã m-ar între ba ce e
Scriptura, a º spune cã e armonie.
Pictorul Vasile Panã mi-a adus un desen în peniþã carel re prez intã pe E mine scu ºi în care bustul poe tului,
piedestalul sãu(opera sa ) este Sfânta Scripturã, c erândumi sã scriu susþinând canonizarea lui Eminescu.
Eminescu nu a fost canonizat de Bisericã , dar noi ºtim
cã el este sfânt ºi aºa cum ªte fan ne-a pã zit graniþele ºi
Eminescu ne va pãzi spiritul cultural ºi estetic de mode
trec ãtoare, de dispreþul te mbel, de contestãrile deme nte
ºi de uitare.
Prof. Anghel PAPACIOC

Vocaþia europeanã a
personalitãþii lui Eminescu
pregãteºte spiritul pa ºoptist, ºi naºtere a epocii de vârf a
culturii noastre  perioada marilor clasici, junimismul.
Eminescu e ste suculent hrãnit de a ceastã largã ºi
adânc ã spiritua lita te, pe care o declamã în Epigonii.
Dar, spre deosebire de Alecsandri, marele sãu înaintaº,
pe care îl de clarã  rege al poez iei ºi care este profund
inspirat de spiritul c ulturii francez e, E minescu aduce
c ulturi i noa stre , li te ra turi i, spi ritul cul turii
preroma ntismului (Sturm und Drang) ºi roma ntismului
ge rman. Sturm und Dra ng  miºcare literarã preromanticã
din sec. XVIII  a promovat cultul origina litãþii ºi al
geniului c reator, a cultivat afirmare a afe ctivitãþii e stetice ,
sentimentul naturii, întoarcere a la sursele popula re. Dar
acestea sunt ca racteristic i tematice ºi estetice importante
a le ope rei emi ne sc ie ne ºi dintre re prez e nta nþii
preromantismului ºi romantismului german, mulþi au fost
modele pentru Eminescu, a prelucrat poezii ale unora
dintre ei : Heine, Goethe, Schiller, Burger.
Aºa cum o afirmã frecvent critica literarã, întâlnirea
lui Eminescu, a poetului, cu filozofia lui Shopenhauer este
provide nþialã.
Novalis, ma rele romantic german ºi Holderlin( c u a
cãrui viaþã seamãnã atât de mult a lui Eminescu) aduc în
gândi rea poeti cã a lui E minesc u motive, de schideri
estetice, spiritul mitologic .
Din ace st e apropie ri între opera ºi personalit atea
marelui poet român n-am dori sã se înþeleagã faptul cã
opera lui ar fi un ama lgam de motive împrumutate, un
spirit tutelat. Categoric nu, m-am referit de fapt la climatul
cultural-estetic al formãrii lui Eminescu ºi nu la c opierea
unor motive ºi tehnici estetice.
Eminescu este , dimpotrivã, pe rsonalitatea care topeºte
în struc tura sa o uriaºã ma terie c ultura l-e stet icã ºi

Obsesia chipului

Una dintre cele mai interesante artiste, pe care am
remarc at-o în scurta mea experienþã de privitor atent al
imaginii plastice, este graficiana Maria Unþanu, nãscutã
în anul 1951 la Botoºani ºi ucenicitã sub impulsul peda gogic al pofe sorului Grigore Spirescu, despre care
vorbea oda tã cu nostalgia unor amintiri dedemult. Fãrã
o e voluþie spe ctaculoasã ca manifestã ri expoz iþionale
personale care ar fi putut sã o propulseze în eºantionul
din faþã al fe nomenului pla stic, arti sta c iteaz ã din
s u b c o n º ti en t
struc turi viz uale
dina mic e,
sub
forma
unor
pe rs onaj e c a re
intrã în dia log cu
privi torul. E ste
vorba, de fapt ,
despre un s ingur
chip metamorfoza t
în z ec i de figuri
mi s t i fi cat e,
instabile ca gest ºi
miºcare ge ne ralã ,
tr a n sf o r m a te
secve nþial a semeni
une i
pe lic ule
ci nemat ogra fi ce .
Aceasta este lumea
tha nat osului , un

teritoriu a l viului ºi al revoltei.
Retrasã în fiinþa proprie ca într-o matc ã protectoare,
artista separã vizibilul de inviz ibil, trupul material de
corpul eteric ºi în tonuri puþine, e se nþiale, prelunjeºte
existenþa propriei fiinþe în lumea de dinc olo. Maria Unþanu
are bãnuiala veºnicie i sufletului ºi jongleazã în lucrãrile
sal e cu antinomi i ºi simboluri, gâ ndit e sub sem nul
meditaþiei, monologului ºi aºte ptãrii. Prin ac estea artista
se supune ea însãºi unor inte rogaþii fãrã rãspuns. Albul ºi
ne grul, plinul ºi golul, chipul ºi nechipul, fiinþa ºi nefiinþa ,
descriu ima gi ni compuse din suprafeþe geometrice
derivate din forma cubului, sute de linii minuscule ºi tot
atâtea puncte definesc o construcþie finã, dar riguroasã .
Prin acest tip de structurã, plasticiana conduc e la limitã
analiza elementelor de limbaj plastic, îngãduindu-i numai
ma te ri ei pic ta te pe pânz ã e la borare a sint et ic ã a
suprafeþelor evocatoare ale elementelor peisagistice din
spaþiul molda v. Dea luri ºi se re de mare ra fi na me nt
cromatic se substituiau omului cu a ni în urmã, când Maria
Unþanu participa la manifestãrile anuale ºi bienale, saloane
municipale ºi republicane. În anul 1981,c riticul de artã
Mioara Ordeanu comenta a stel o parte a operei de atunci
a Marie i Unþanu- Un loc c omun al peisajelor sale este

înscri erea motiv elor
înt r-un t rase u c e
am inte ºt e
el ipsa,
decupare pe un ecran
ne utru
capt ând
pri vire a, implicând-o
în ritmul interior cre at
de pet el e de gri uri
colorate într-o rafinatã
armonie peste care se
jux tapune sc rii tura
c are dã c oe renþ a
înt regul ui.
Se ri a
grupuri fol cloric e se
ax eazã pe ace le aºi
coordonate plastic e,
investigare a orizontur ilor mi tic e al e
spiritualitãþii româneºti.
În anii 2000 artista
a rel uat o te mã
a dorda tã c u douã
de ce nii în urmã.
Cãmaºa morþii era punctul de plecare pe ntru o întreagã
serie de compoziþii numite Privire în interior, Id-ul,
Sinele, Întoarcerea înãuntru. Te ma avea rãdãcini în
preistorie ºi plasticiana asimila dispariþia fizicã a fiinþei
cu o nuntã ºi cu ascensiunea sufletului.
La un mome nt da t disc ursul vizual se modificã.
Ambiguita tea suprafe þei abstracte din rãºini, de o
plasticita te seducã toa re prin însãºi esenþa materiei
folosite, a definit un ciclu de compoziþii experimentale
atent re alizate ca tip de dific ultate ºi elaborare esteticã.
Însã regi ºi regine purtându-ºi coroanele, clovni care
evocã tragic ul ºi nu comic ul, mãºti fãrã psihologii,
definesc o lume nu supusã re generãrii, ci dramei ºi
dispariþiei în arta M ariei Unþa nu.
Ana Amelia Dincã
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CONSERVATORISMUL ROMÂNESC ªI PROBLEMA
INDEPENDENÞEI ÎN CONTEXTUL CRIZEI ORIENTALE
Ac ee aºi a titudine c alc ul atã ºi moderat ã susþine
O ame ni fãrã simþ istori c,....c osmopoliþi c-un foa rte
STUDIU VIII
Boerescu ºi în ceea ce priveºte indepe ndenþa efectivã a
incolor sentiment de patrie s-a u da t în apele Rusiei ºi au
României. În linii generale el aprobã atitudinea guvernului
radical ºi a ministrului de externe M. Kogãlnicea nu. Pentru
a-ºi susþine pledoaria el face trimitere la perioada în c are
a fost ministru de e xterne-1873-1875, pre zentâ nd modul
în care se derulau relaþiile diplomatice cu turc ii, un soi de
dialog al surzilor când diplomaþii români fã ceau aluzie la
vec hi le ca pitulaþ ii în susþinerea i de alurilor noast re
na þiona le . P re z entâ nd suc ci nt pol iti ca e xte rnã a
principatelor din perspectiva vechilor capitulaþii Boerescu
nu pregetã a-i c ritica a tât pe liberali cât ºi pe conservatori
(M .K.E pureanu) pentru e pitetele de politicã av enturoasã
puse pol iti ci e xte rne din vre me a guvernului
L.Catargiu.Urmare a politicii interesate a ma rilor puteri
tratatul de la Pa ris nu a definitivat independenþa României,
conside rã Boerescu. Marile puteri care au e zitat atunci în
atitudinea lor culeg astãzi roadele acestor temeri:  Sã nu
mi se zicã cã ºi astãzi sunte m inde pende nþi; fiindcã nu
ave m independenþa perfectã de fapt. Sub punctul de vedere
al autonomiei interioare , pot zice cã suntem mai absolut
inde pendenþi; însã ne lipse ºte exe rciþ iul suveranitãþii
exterioare; ºi de aci rezultã cã nu suntem indepe ndenþi
perfec t, dre ptul nostru public nu este re cunoscut ca a dmis
în echilibrul european, ºi Statul român nu este admis în
conc ertul europe an ca distins de Impe riul otoman81 .
Boerescu face trimitere, în intervenþia lui, la iniþia tivele
pe care le-a avut în ce ea ce priveºte inde pende nþa încã
din 1870. Iatã te xtul ac este i intervenþii:
Puterile garante nu pot dec ât sã continue opera lor,
din 1856, spre a o pe rfec þiona. Ele vor cãuta sã fondeze
la porþile Orientului, o stare de lucruri ºi mai forte ºi
mai stabilã decât în trecut ºi sã punã aceste populaþiuni,
atât de apt e pe ntru civi lizaþi une în poziþiune ºi m ai
avantajoasã spre a se dezvolta ºi prospera.
Prin c e mijloc însã diplomaþia ar putea reuºi sã ajungã
la acest scop?A cest mijloc e ste unul,unul singur: este a
face din R om ânia în Orie nt , ac eace e ste Be lgia în
Occident.
Este a face din R omânia un -regat independent sub
dinastia lui Carol de Hohenzollern, ºi garanþia P uterilor
celor mari din E uropa.
..Noi discutãm cestiunea lãmurit, fãrã, sovãiri, fãrã
cârtiri: Indepe ndenþa României, a ambelor principate
actuale, sub forma de regat, este singura soluþ iune
posibilã, prin care se satisfac toate interesele; interese
de ec hil ibru, interese de sec urit ate pe nt ru imperi ul
Otoman, interese de creºtinãtate, interese civilizatoare...
ªi, pentru ca sã probez atunci, cum probe z ºi astãzi,
cã, ace astã, soluþiune nu este rezultatul unei vanitãþi seci
ci efectul unor interese practice, nu numai pentru noi,
dar ºi pentru ce lelalte puteri, iatã ce mai zic eam:
Când noi v orbim de inde pendenþa României, c ând
fãceam din aceastã ide e un simbol al c onvincþiunilor
noastre, ºi un drapel al credinþei noastre, nimeni nu ne
poate taxa nici de demagogii, nici de iluzionari, nici de
turburãtori ai Orientului. Din contrã, oricine înþele ge cã
noi consiliem ºi susþinem aceastã, singurã soluþiune
realizabilã ,î n interesul c hiar al puterilor c elor m ai
conse rv atoare, în interesul principiului de ordine, în
înte resul echilibrului din Orie nt, în interesul în fine,nu
numai al României, dar ºi al Imperiului Otoman
Toate aceste inte rese se satisfac prin îndependenþa
României, ºi de aceea credem cã ace astã soluþiune este
posibilã ºi re alizabilã.
Europa a voit la 1856 sã cre eze din România un
Bulevard, la Porþile Orientului, o linie intermediarã, un
teritoriu neutru între mai m ulte imperii div erse, ce sar
putea ciocni. Dar ace st scop este pe jumãtate atins, pe
cât timp România va ave a actuala, sa semiinde pendenþã,
va fi semisuveranã, dupã cum o numesc publiciºtii. Când
un conflict s-ar naºte între vecini, teritoriul României riscã
( vedeþi D-lor, cã a m fost profet ) de a nu fi respectat.
Cãc i Înalta Poartã þine una, cã Români a face parte
inte grantã din Imperiul sãu; dar c ând ace st imperiu este
în rezbel cu c ineva ( întocmai cum este a stã zi  )
România nu poate fi te ritoriu neutru de vre me ce este
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part e int egr antã, de v rem e c e nu e ste absolut
independentã. Unde mai e ste linia neutrã ce E uropa
crezuse cã pusese la Porþile Orientului?
Dacã Belgia nu era independentã, dacã fãcea ºi ea
parte integrantã din P rusia sau din Franþa, teritoriul sãu
ar fi fost oare respectat,ºi ar fi putut da atâtea serv icii
ambilor beligeranþi?
Num ai prin inde pe ndenþa R omâniei se va put ea
atinge pe de plin scopul când Puterile au autonomia
românã. România, cre at regat inde pende nt ca ºi Belgia,
ar dev eni un stat egal util pentru toþi vec inii. Ac est re gat,
pus sub garanþia colectiv ã a puterilor ce le mari, va avea
o existenþã asiguratã ca si Belgia, ºi toþi vor fi datori al respecta.
Turc ia va afla mult mai conform cu intere sele sale a
avea înainte a sa un parav an, un stat cu adevãrat neutru,
peste care nu va putea nimeni sã tre acã spre a o ataca.
Rusia nu-ºi va putea desminþi politica sa tradiþionalã, de
a ajuta toate aspiraþiunile legitime ale creºtinilor din
Orient. Austria ºi Ungaria vor afla cã mai avantagios
pentru siguranþa lor e de a se creea un stat între dânsele
ºi celelalte douã imperiuri. A nglia v a contribui totdeauna
a ajutã tot ce poate garantã pace a în Orient. Franþa,
Italia, Prusia, vor continua a ne fi tot atât de favorabile
ca ºi în trecut.
Cine dar s-ar putea opune raþional la realizarea
acestei mari idei? Nimeni credem; cãci nici un intere s
legitim nu s-ar v ãtãma.
Iar R omânia ar eºi dintro stare anormalã, falºe ºi
nesigurã. Va câºtiga prin desvoltarea tuturor resurselor
sale. Va deveni forte prin sc utul neutralitãþi sale ºi prin
puterea ce-i va da prestigiul nouei sale poziþiuni. . . 82
Nici re prezentanþii de frunte al literaturii timpului
precum Miha i Emine scu, nu au rãmas datori spiritului
critic în ceea ce prive ºte încheiere a tratatului de la San
Stefa no ºi pierderea sudului Basarabiei. De pe poziþiile
conse rvatoril or, Eminescu, observat or a tent ºi c u un
dezvoltat simþ pozitiv a l istoriei, îi considera pe ra dicali

declarat un rãzboi care ne-a costat mii de sufle te viteze,
zeci de milioane ºi poate o provincie83. În opinia lui deºi
conservatorii ar putea a proba ca linie gene ralã aceastã
politicã, apropierea de Rusia justifica critica venitã din
parte a ma rilor pute ri. Eminescu critic a ºi l ipsa unor
motivaþii c onc rete care ar fi putut justifica intrarea noastrã
în a cest rãzboi, considerâ nd c ã doar marile a vantaje
morale înºirate de radica li nu justificau sacrificiile fãcute.
Deºi conservatorii se retrãseserã de la putere în primãvara
lui 1876, ei a u þ inut în continuare sub a te nþ ie ºi
observaþie acþiunile guvernului radical. Spre deosebire
de radicali, ca re s-au manifestat agresiv, viole nt în limbaj
în perioada opoziþiei partidul c onse rva tor a combãtut
guvernul, dar nicioda tã nu i-a fãcut greutã þi. Îndeosebi
ziarul Timpul, organul de presã a l unei aripi a partidei
conservatoare, a criticat me reu guvernul, l-a combãtut
adeseori chiar cu multã a mãrãciune, nicioda tã însã nu a
uita t cã, fie oricât de rãu, ac est guvern din nenorocire
repre zenta statul româ n84 . O consta ntã a critic ilor
moderaþilor-conservatori, c ure nt pe linia cãruia mergea
ºi Eminescu, a reprezentat-o ºi atitudinea faþã de încheierea
une i c onvenþ ii c u Rusia . L i se reproºa ra dic alilor cã
niciodatã nu a u þinut cont de experienþa ºi sfa turile
oa menil or pol iti ci c u e xperi enþ ã din grupa rea
conserva toare. Întotdeauna partidul conse rvator s-a
pronunþat pentru o atitudine re zervatã, plinã de respec t,
dar demnã ºi hotãrâtã în relaþiile cu Rusia.
În ti mp ce zia rul radica l Românul înc erc a sã
dezmintã ºtirea despre cererea de retroce dare (teritorialã
n.n) ve nitã din parte a Rusiei, mizâ nd pe generozitatea
þarului, conservatorii declarau cu hotã râre: Nu dãm nimic
Rusiei ºi nu primim nimic de la Rusia. Voim sã întreþinem
re la þiuni de bunã vec inãtate cu ruºii, dar nu putem jertfi
nimic de dragul lor85 .
82.
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1982
- Lansarea volumului
Cântece ºi semne al
cenaclului Dor fãrã
saþiu din Urziceni
De la stânga: Ion
Vãduva, Anatol
Pavlovschi, Gheorghe
Dobre, Constantin
David, Inculeþ Bãlan

2006 - septembrie
Împreunã, dupã 16 ani:
sculptorul Aurelian Apostol (de
10 ani lucreazã în Carrara Italia), scriitorul Gheorghe
Dobre, fizicianul dr. Marius
Stan (singurul strãin ºef de
secþie la Los Alamos National
Laboratoty), Alexandru
Buleandrã (specialist în
Mioriþa), Grigore Spermezan
- profesor de filosofie ºi scriitor.
În spatele aparatului de
fotografiat se afla Titi Damian

În sonet vibreazã sunet necuprins
(urmare din pagina 16)

Ac este ve rsuri nu ma i trebuie c omenta te, c i doar
re spirate , trãite . Dec upate din întreg ºi dispuse a ltfel,
creea zã i ma ginea creatorului trãindu-ºi cruci fica t clipa
ult imã, s ub i mine nta t eroare a ti mpului. Aº ada r:
toamnã, tã cere, vre me, câ mpie , fia rã , morminte , gând,
noa pte , ve ºnic ie, ni sip, timp, se cundã, unive rs, vecie,
vise, sec etã, ete rnita te, staturã, etc . Sunt meta fore 
simbol rupte din a ceste ma xime ce dez vã luie un univers a l suferinþei omului în pragul neantului. Nu poþi
decâ t sã citeºti, sã a dmiri ºi sã taci. Cuvinte le sunt de
prisos. Tu, c ititor, doar oftez i. O rice c omentariu a r fi o
siluire . Cu a semenea strã luc iri nu te întâlneºti de cât
ra r. Ma rin Sore sc u afirma oda tã cã poezia e esenþã,
tea trul e e xplozie . ªi avea dreptate . Poe zia îºi ridicã
vãlul puþi n cãte puþin, poe tul ºi-l me nþine. Dezgolinduºi masca de pe chipu-i pãmântean, rãmâne esenþa, adicã
sufletul, cu c are -ºi toa rnã, cu hãrnic ie ºi inteligenþã,
bijuteriil e liric e.
Scotocirea nu s-a termina t. Ma sc a n-a a rãta t de cât
gândul. U nde-i Poetul? Îl descoperi m î n spate le unui
 E u mã re þ , p us î n frunte a a lt or ve rsuri ca re
c onstruie sc  tot în 63 de son ete !  o re la þie a
crea torului cu L ume a, cu Dumnez eu, cu Mã ri a Sa
Cuvâ ntul. Pronume le E u devine ac um metaforã a
Cre atorului plasat în miezul P urga toriului, de zlipinduse, cu infinite precauþii, de sufe rinþe.
Relaþi a E ului c u lumea înconjurã toa re este reali zatã
prin asocie rea cu verbul, pentru a dezvãlui un suflet
rã vã ºit: mor, dorm, mã despa rt, mã rog, tremur, dansez, sunt pregãti t, mã prind, c ad, plâ ng, tre c, privesc,
et c. toate si tuate în a cee aºi sferã semantic ã.Verbul
însea mnã via þã zbucimatã . Pronume le  sol itudine .
Aºa da r, un Eu c rucificat, trã gâ ndu-ºi ºi trã indu-ºi
ultimele respirã ri, contemplându-ºi existenþa ca re îl
devorea zã:
E u tremur de frigul dintre cuvinte  (Roata )
T ãce rea ciopl eºte în mine sta tui (Psal m II)
Trunc hi de ulm verde voi sta în ninsoare  (Autograf)
Robit de gâ nduri uit cã voi fi pã mâ nt (G eneze)
Stoluri de le be de zboa rã din mine  (Z bor mut)
D iavolul dormea în ochiul me u stâ ng
Dumnezeu în dreptul mã fa ce sã plâng (E u sunt altul)
Pe -al me u propriu destin mistuit mã rog (Epifanie)
A m vãz ut timpul cum plânge-n ogli ndã (Limite )
Pregãtit sunt, Doamne, sã tre c prin cruce (Gândul
din gâ nd)
Cu fie care puls mã pri nd de cuvâ nt  (Psa lmi I)
Ce rul ba te în mine ora exac tã (Ora exact ã)
M unþi de -ntuneri c cad peste t rupul meu (Rug de
tainã)
Plâ ng cu toamna într-o limbã strãinã (Boc et)
Privirile me le de cer se love sc (Nirvana din noi)
D e tine- D oa mne - sunt a tât de bolnav (Axa lumii)
Via þa me a mai sâ nge re azã în amintiri (Casa di n
sone te)
N oa pte a nopþii c u mine se c ununã
Stau în sonet e ºi be au ve ºnic ie (Amurg de t oa mnã)
Toamna mã c he amã cu umbre strãine (Ce rcuri de
tainã)
Tristeþe a ºi-a frâ nt î n mine aripa  (Cortina toa mne i)
E coul din ulm sa pã -n mi e vi ori (Rã sfrânge ri)
Prin umbra toamne i iubirea-mi este rug (Cãdere a în
lume)
L upta trupului cu sufletul s-a închei at. Ii sus îºi
contemplã c u seninã tate suferinþa , duc ându-ºi singur
paharul la gurã . A ici, trupul ºi spiritul cre atorului se
pulve ri zea zã, transformându-se în Poez ie, aºa c um
rugul c a re î l a rde î l t ran sformã în n oa pte a
nopþii (splendidã me taforã a morþii!).
Sufe rinþa s-a transformat în Poezie ºi Poe zia î n
Iz bã vi re. Ace st a este sensul lecturii celui de-a l tre ilea
stra t a l poezie i, unde citit orul deascoperã o casc adã de
compa raþii (figurã de stil prezentã ºi ea în fie care dintre
ce le 63 de sone te!) c e dezvãluie enorma disponibilitate
stilisticã a a utorului. E le aratã tot atât de multe ipostaze
ºi t rã iri a le E ului , a le Cre a torul ui, c are, ac um

re ge ne ra t, purificat ºi izbãvit, e ste dispus sã o ia de la
ca pã t.
 Ca veninul din a lbi ne stau în vers (Balans între douã
lumi)
Sta u în cuvinte ca peºte le în ma re (L ecþie de zbor)
M ã lepãd de pãca t ca pomul de rod (Prohod I)
Trec prin ve ac c a raza prin lentilã (Portul fãrã ma luri)
Stã -n mie sinele ca lumina în foc
Spre þãrmul celã lalt dansez c a-ntr-un joc (Joc naiv)
Cobor în mine ca-n mina de sare (Pova ra ac estui eu)
Int ru în arhive ca î ntr-o clepsidrã (Stoluri de î ngeri)
Sunt ca un miel alb rã tãcit de turmã  (Boce t)
Z idit în c uvinte ca într-o celulã (Izvoa re de ta inã )
În urma me a aud timpul cum la trã
Ca un câine hãmisit prin zã pa dã  (A lt univers)
De scope rim, între ac estea , o compa ra þie  bijuterie
 int e grat oa re :  Z i dit î n c uvi nt e ca înt r-o
ce lulã .Îngemãnarea Poe t  Poez ie s-a împlinit întru
E ternitat e. De-abia ac um, în final, ci titorul de scope rã
c ã de me rsu l a rt ist ic s-a c onstrui t c u miga lã , c u
inteligenþã ºi cu tenacita te pe mit ul A ndroginului. Z eus
îl despicã pe ac esta c u fulge rel e sale pe ntru cã a fost
sfidat. Poetul îºi c autã etern jumãtat ea  Poez ia. Când
se întâ lne sc, devin pe ntru o c lipã , înt ruc hipa re a
perfec þiunii. ª i iar se de sfac , ºi iar o ia u de la capãt,
într-un ritual re pe tat la Infi nit. Poetul inoveazã ºi la
nivel ul prozodie i. Pã strea zã c atre ne le º i terþine le,
ri me le, endeca silabul, da r renunþã la ritmul cla sic , la
punctuaþ ie, la iniþia lele ma ri, lã sând acce ntul i nte rior
sã alunece, potrivit me andrelor sale sufle teºti, dinspre
interior spre exterior, spre citi tor.
Ac este compa ra þii ºi inova þii a scund o legãt urã
simbiot icã între re al ºi imagi na r, î ntre c onc re t ºi
abstrac t, între gâ nd ºi sufle t, între cre ator ºi cititor, între
numãr ºi cuvâ nt, între efe me r ºi ete rnitate , între vi s ºi
singurãtate , între noapte ºi ve ºnic ie, î ntre toamnã ºi
tã c ere . E ste un joc ha luc ina nt a l une i e xis te nþe
frãmântate ºi mã cinate de c hinuitorul timp c are , t ace,
trece, sancþioneaz ã ºi ucide trupul, lãsând sã se scurgã
din e l, spiritul, ca apoi, ase me ni pãsãrii Phoe nix sã se
întrupeze în Poet , a ºa cum glã suie ºt e ace st sonet:
în cercuri de ulm doarme o vioarã
vin c ioplitorii la margine de gând
securea nopþii se -a ude pânã-n prund
cu frunz e ve rz i cântã ultima varã
din t runc hiul mândru va sculpta statuia
sau poa te din ramuri sã c ioplea scã jug
câ nd vârful în c ãdere pa re un rug
ac um îl vedem falnic , mâine nu e
neagra râpã miroa se a tãmâi e
adânc bate -n trup va ma ce mã duc e
bolt a cereasc ã arde -ntr-o gutuie
iar eu lut voi fi mereu cu gla sul stins
spiritul plânge rã sti gnit pe cruce
în sonet vibre azã sunet nec uprins
(ulm în cã de re)
De stul de dific il sã opte zi între multele sonete bijuterii pe ca re sã le ofe ri cititorului. M-am gâ ndit
mai î ntâ i la Izvoa re de tainã o veritabilã artã poe ticã,
unde Poetul se simte  zidit în c uvinte ca înt r-o c elulã,
aude prin timp c um c reºte veºnic ia  ia r t oamna
e ma nã sune t stins de fla ut . M -am oprit totuºi la altul
U lm în cã de re  (metafora din t itlu pare pre monitorie,
asc unzâ nd ºi nume le satului, suge rând ºi sfârºitul),
pentru cã re uºe ºte sã c once ntreze , într-o desãvârºitã
formã e le giac ã , moment ul c umplit al de spã rþ irii
pãcã tosului trup de nobilul suflet. Poem cu nimic mai
prej os dec ât D e-a v-aþi asc uns al lui A rghe zi,
G orunul lui Blaga sau  Ma i am un singur dor al lui
E minesc u. Ac te de noble þe ce justific ã tãria mora lã a
românului c ând presimte noaptea nopþii. Nic iun þipãt
de revolt ã. Ni ci rese mnare. D oar trã ire inte nsã ºi
demni tate. P rin poe mele sa le, Poetul nu se a runcã î n
gol, c i în Veºnicie.

Ion Cioranu
Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul sãu ?

al treilea cântec

(M atei 16, 26 )

lui Mihai Eminescu
numai lucrurile primare au relevanþã
necesitate ºi întâmplare
zãpada ca o prejudecatã a cerului
pentru care strãinul a dãruit
într-o searã empiricã
fericirea
nu vom asculta povestea ta
tradusã în toate limbile
pãmântului
despre cer ºi chip
neîndoielnic vom pleca
râul auriu se va opri
la al treilea cântec adevãrat
aºteptându-ne

sinele
existã ceea ce nu existã
afirmã laconic strãinul privind
umbra fluturelui
aerul pers onalizat al camerei
ºi libertatea de a dispera
ca finalitate a cãrnii
iubirea nu este expresia compãtimirii
ci a devorãrii domnule Unamuno
duminicã sâmbãtã vineri
evidenþiazã cã nu fiinþãm
decât în copilãrie
dincolo de searã
de concepte convenþionale
se aflã o linie de cenuºã
care va reþine
la timpul potrivit
sinele

palimpsest

te îndepãrtezi
precum moartea de psalmi
decriptarea cerului de azi
amânarea sine die
ºtiri derizorii
încât nu mai ai vreme de tine
genunchii ascetului loviþi de zãpada pietrei
la celãlalt capãt al podului
o moarte apocrifã ºoptind

partida de ºah
vieþuiesc sub tâmpla ta
precum aurul în ceruri
de când îngerul a amuþit
un fum strãbate satul
unde orbul înþelege rosturile lumii
altundeva e aidoma
ºi poate cã e mai bine
cã viaþa nu e decât
o partidã de ºah
Fãrã piese
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Titi Damian
În furtunoasa varã a
anului 2005, tot ocolind
ploile , am a juns ºi la
Sl ãnic -Prahova, unde
am poposit la ca sa unui
fost coleg de ºcoalã (de
ba nc ã ) de la ª c oa la
P e d a g o g i c ã
E xperime nta lã M ixtã
Buz ãu, un de sã vârºit
dascãl , de care mã lega o nedespãrþitã ºi nedisimulatã
prie te nie , ca re, în c iuda tim pului º i ma i a le s a
depãrt ãrilor, parc ã a devenit ºi ma i profundã, purt ând
ampre nta experi enþei de via tã ºi a înþe lepciuni i. Vorba
unui proverb: Cu c ât înaintez i în vârst ã, cu a tât rãmâi
cu mai puþ ini prieteni .  Dar buni, aº a dã uga e u.
Prie tenia, la o a numitã vârstã , dã sigura nþã ºi stabilitate
existenþei. Pe o verandã din fa þa case i, situatã sub un
deal, înconjuratã pe trei sfe rturi de o pãdure ºi strãjuitã
de niºte nuci falnic i, ui taþi pa rcã de vreme , înt r-o
dimine aþã târz ie, sub ropotul une i ploi ce n-a ve a de
gând sã se îndepãrte ze, savuram aroma une i cafele
negre, discutând, ca doi priete ni, despre foºtii c ole gi,
despre prie teni, despre fa milii, despre lite ra turã 
pasiune a noa strã st atornicã  mai ales c ã tocmai îmi
ieºise de sub tipa r o ca rte ºi cerceta m, pe sub pri virile
sa le c once ntrat e ºi ac operite de ni ºte sprâ nce ne
stufoase ºi înc runtate, re acþia lui, þinând-o în mîinile i butucãnoa se  se mn c ã e ra ma re gospodar, dupã cum
se ºi vedea. Aflasem cã c itise la e a mai bine de o
jumãtate de noapte, dar nu sc ote a nici un c uvânt, da r
o tot rãsfoia, întorcând-o ºi ce rc etând-o ca ºi cum a r
fi pipãit-o pentru prima datã . O lã sã pe o e tajerã ºi tot
de ac ol o, ridi cându-se fãrã grabã, dar preocupat, luã
o ca rte pe ca re mi -o întinse, î nsoþi nd gestul de o
propoz iþie: Ce zic i? ºi a plecat liniºtit prin curte.
Am stat ma i mult de o jumãtate de orã cufundat î n
lec tura une i c ãrþi de poe zii. N u o ma i vãz use m, nu
cunoºtea m  cre de am eu autorul, dar era o siguranþã
a ve rsului, dar mai a les a me taforei, ce trã da un sc riitor
forma t, e xe rsat. Plutea ce va peste lec tura mea, pa rcã mi ve nea sã ros tes c un nume pe c are -l uita sem
proba bil, dar m-a m auzit ºoptind: Voc aþia prieteniei.
U nde a m mai întâlnit eu metafora ac easta ?. Nu-mi
dau seama c um intuiþia ºi me moria afectivã a u asocia to cu titlul mai multor eseuri publicate în Rnaºterea
culturalã din Buzãu. Îmi plã cuse rã eseurile, reþinusem
sintagma, dar nu ºi numele a ut orului.  Este c art ea
prie tenului meu, profesor de ma tematicã din comuna
Ulmu, din Brãila  Scara din Ul m , are mai multe volume de ve rsuri publi cate . Îºi pe trec e vaca nþe le, la
pãri nþii soþiei ºi a ici îi pla ce sã sc rie . L oc urile ace stea
îl inspirã. D acã vrei , þi-l pre zint. I-am vã zut maºina la
poa rtã .
Întâ lnirea a a vut c eva nea ºt eptat în e a. Parcã neam fi cunosc ut de când lumea . N e-a întâmpinat un
bãrbat îna lt, cu gesturi largi ºi lente, c u un chip c e te
privea blând, uimit ºi încânta t. Tocmai se ridi case de

În sonet vibreazã sunet necuprins
la o masã aºez atã sub o boltã de vie ºi-mi î ntinde o
mânã zdravãnã, între de gete le cã reia s-ar fi fãcut fãrâme
ºi cel mai tare creion. Instinctiv, îmi pregãti se m mâna
sã facã fa þã unei strânsori de cle ºte, însã, la atinge re,
ce va ciudat mã cople ºe ºte. Gl asul lui se modela moale ,
oda tã c u atinge re a mâinii sa le  era pa rcã strâ ngerea
de mânã a unui prie ten de c are m-a m de spã rþit de mult.
O imensã bucurie cit eam în oc hii lui c are mã cercet au,
între bâ ndu-mã parcã ce-am mai fãcut de când ne-a m
de spã rþ it . Îi c e rce ta m c hipul a cum de aproa pe,
ascultându-i vorbele , având un acce nt tãmãºalnic, uºor
sud-moldovenesc. Ieºea u moale ºi c adenþat ca o poe zie
de sub o musta þã turnatã a oa lã. A dmiram o frunte
seninã, înalt ã  omul a cesta n-a avut duºmani  î mi
zi cea m eu ce rc etâ ndu-l  st rã juitã de doi perci uni
bogaþ i, pre lungiþi pânã sub lobul urec hil or, de dupã
care se miºcarã o datã cu capul ºi niºte plete destul de
bogate, în comparaþie cu pãrul din faþã destul de rar ºi
de lung, da t peste cap.  Un haiduc îmi ziceam eu, fã rã
sã ºtiu cã ºi alþii, îna intea mea l-au vãz ut tot aºa.
Disc uþi ile s-a u pre lungit pânã spre searã. Nu-mi
venea sã ple c ºi nu-i venea sã ne la se sã plecã m. E l a
vorbit mai mult ºi-mi fãce a o imensã bucurie sã-l ascult.
L-am urmãrit într-un fascinant monolog, trec ea c u ma re
uºurinþã de la o temã la alta, fãrã sã te oboseasc ã. Se
rostogole au sub bolta de vie trãiri, gânduri, izbânzi,
eºec uri, priet enii durabile ºi prietenii pierdute , oa meni ,
dar mai ales scriitori pe ca re-i iubea  rostea mere u
cuvântul frate  câ nd îi pomenea ºi-mi lãsa impresia
cã -i cunosc ºi eu. Cum deduc ea cã ºi eu cunosc pe
unul sa u pe alt ul, c um o avalanºã de întâ mplã ri se
rostogole au! Împrumuta se ce va de la c onfrate le sã u,
brã ile anul Fãnuº Ne agu  ma i ale s di n st rã luc irea
metaforelor pe ca re le risipea, buc uros fiind cã le -a
descoperit, lãsând impre sia unei ge ne rozitã þi imense
cu ce i di n jur. Da cã pe Fã nuº îl a sc ultam greu  avea
niºt e s câ nte ieri bolborisit e  da r îl c it ea m uºor,
gustându-l parc ã, pe AURE L M . BURICE A îl a sc ultam
vrãj it, vorba lui e ra însoþit ã de un z âmbe t blând, de
niºte priviri care învãluiau vorba ºi de un glas prietenos
pe care-l simt lângã mine ºi a cum câ nd scriu. Când nu
mai vorbea , ridica uºor pa ha rul cu vin, din care doar
gusta  era o tãmâioasã pe care ºi e u o sa vuram c u
ac eeaºi plã cere  a poi mã privea înde lung, cercet ândumã parcã dac ã-l înþele g ºi dac ã n-am obosi t. Câ nd
vorbea despre cã rþile sale, glasul i se sc himba, devenea
mai rapid, avea ceva dia lecta l munte ne sc în el , mândru
de c e scrisese. Cuvântul frate  devenise la itmi tiv în
discuþia noa strã, ºi-mi plãc ea.
Am aflat cã mai publ icase opt volume de poezii ºi
încã trei volume de sonete :  Pove stea unui suflet,
Sc ara din U lm ,  Între numãr ºi cuvâ nt .
N-am apucat sã i le c itesc, dar mi-a promis c ã-mi
trimit e urmãtorul volum l a care lucra a tunc i. ªi a m
primit  MA SCA UN UI ÎNG ER , a pã rut la E ditura
Da nubiu, 2006. Departe de mine , în nopþile lungi de
dece mbrie c e pre cede Crãci unul, stau de vorbã cu el
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prin int ermediul acestui admira bil vol um de sonete,
încercând sã descopã r sub masc ã, îngerul de sub ea,
chipul cre atorului, nu a l omului. A tunci a vorbit el ºi
l-am asc ulta t fascinat, acum scriu eu, pentru ca el sã-ºi
descopere chipul de poet frã mâ nta t, chinuit ºi sfârte cat
de întrebãrile e xiste nþe i, mai a les ale sfârºitului. Pe la
1828, un monah român sc ria : M âna putre zeºte, cartea
dãinuieºte .
Citite ºi rã sc itite (specie grea  sonetul!), cele 63
de sonete (tare mã tem cã numãrul lor destã inuie vâ rsta
autorului!), de zvãluie fieca re în parte , nu o singurã
masc ã, ci 63 de mãºti, c are se lasã descoperite c u
greuta te. D upã o primã lect urã, de familiarizare, nu
re uºise m sã gã se sc chei a între gului volum: gãseam
forma , descopeream me tafore, aliteraþii, compa raþi i ºi
sinta gme strã lucitoa re , ve de am între e le ade vã ra te
bijute ri i, pãtrundea m gâ nduri. Îmi scã pa întregul,
cã utând pa rt ea. Iar ansamblul aduce  c az unic î n
li te rat ura s onet el or  o suc c esi une de m axi me,
rã spâ ndite, câ te una, în fieca re sone t, adunând în jurul
lor, precum magnetul pilitura de fier, imagini, trãiri,
frãmântãri, dureri, sfâºie ri. L uate împreunã  decupate
din sonetul lor  ºi ordona te singure într-o poez ie c u
63 de versuri, fac singure o poezi e de o profunzime
fi loz oficã înspãimântãtoare. Pentru cã sunt strigãtul
sfâ ºi e tor a l omu lui c e se d ez bra c ã de ma sc a
pãmânteanã spre a-ºi lua înfã þiºarea dumneze iascã, c ea
înainte de c rucificare. Îmi vine în minte imaginea lui
Iisus di n Grã dina Ghe tsim ani c a re trãi a dure re a
cumplitã a de spã rþi rii sufletului de trup, dupã c um
aminteºte E vanghelia . Iatã select ate doar c âteva:
M emoria se a sc unde-n viziuni (Rug de vedere )
Dincolo de nevãz ut cresc nopþi din nopþi (L ecþie de
zbor)
Pluteºte lume a-ntreagã pe-un gând frumos (Autograf)
Stã ve ºnic ia cuibãritã-n c uvânt (Genez e)
U niversu-ntreg e bolnav de ve cie (Nume re de ta inã )
A ripi de ciocâ rlii cresc în cuvinte (Prohod I)
G ândurile sunt orgii pentru suflet  (Z bor mut)
Trecutu-i nisip c ernut pe falezã (Portul fãrã maluri)
Între numãr ºi cuvânt bate-a pustiu (Eu sunt altul)
Sã mâ nþ ã de gâ nduri c reºte în voinþã (Test)
În straturi de vreme trec e clipa plângâ nd (Epifa ni e)
Visele -s oarbe de singurãt ate (Gâ ndul din gând)
T ãce rea di n gând arde spaþii (Stoluri de î ngeri)
Se cunda fuge din e ternitat e (Ora exactã )
T impul se rãsfrânge înt r-o sec undã (Rãsfrângeri
Vremea ºi-a fã cut din vise morminte  (Re grete )
E manã toamna sunet stins de fla ut (Izvoare de ta inã)
Vibre azã tãcerea din ultima stea (Se mne divine)
În cerc uri se strâ nge vreme a ce vine (Casa din sone te)
În poe me se stinge ultima stea (Codul genetic al nopþii)
De sfruzeºte toamna frunze de cântec (Patima luminii)
Ba te umbra toamnei clopot de a ra mã  (A murg de
toamnã)
D in grotele umbre i ies fiare flã mâ nde (Grota umbrei)
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SUB ZARE
DE SOARE

Cam cu douã sãptãmâni înainte de Ignat,
mã sunã pe fix prietenul meu, Cristian
Obrejan, ºi îmi propune o acþiune de
Sãrbãtori în parteneriat: colinde, paradã
ºi vin fiert. Eu tocmai încheiam birocratic anul ºi continuam sã
urc blocurile cântând Troparul Naºterii Domnului.
Seara, la birou, m-am gândit cã propunerea Obrejanului (aºa-i
zic eu, cã mi-e drag ºi-l preþuiesc) nu e tocmai o ipocrizie de sezon.
ªi, dacã între oameni e bunãvoire, i-am dat rãspunsul pe mobil :
« Da ! Îi spunem SUB ZARE DE SOARE, cu paradã, colinde, vin fiert ºi, ca
bonus, o expoziþie pe 335 m2, « SÃNII ªI OBICEIURI DE IARNÃ ».
*
Eu, din cauza unui colind, am rãmas
în Bãrãgan. Prin anii 70, la ªocariciu
(Unirea de Cãlãraºi), o ceatã de bãrbaþi
repetau, searã de searã, colindul de bãiat
(cã ele, colindele, sunt pe sexe, vârste ºi
funcþi i): Sub z are de soare. Într-o
di mineaþã, cu nea Miºu Davides cu,
Dumnezeu sã-l ierte cã a rãposat, am ieºit
pe un ost rovel spre Pârjoaia, ne-am
cinstit ºi am colindat antifonic:
Sub zare de soare,
Ostrovel de mare
Crescut, mi-au crescut
Di-un verde d-ai vântul »

Pe vremea aceea, nu ºtiam « nici deamp ãrãþi » o I dee ºi nici « de-a
domni » peste un patrimoniu, darmite
peste o lucrare.Mã supãrasem pe
nenea Niþã Anghelescu, un boier între
þãranii din Ceacu, o ªcoalã de arte
frumoase, primul meu « ºef » în misia
de muzeograf.
În ajun de Crãciun am plecat la
Caransebeº, unde urma sã mã transfer
pentru a pune umãrul la naºterea unui
muzeu de et nografie. La Slobozia tocmai se construise un imobil spre a fi
muzeu  în mapa directorului zãcea o
adresã venitã de sus : « Muzeul patriei
ºi al partidului » ?!

Când am coborât din personal, m-am
trezit înconjurat de piþãrãi. Colindau ca
în Caraº-Severin. Pe o bancã, un þãran,
cu o valizã, o damigeanã ºi o plasã cu
cârnaþi. Îl cunoºteam de la Piscul Crãsani,
lucra pe ºantierul arheologic. Vara bãtea
soarele ºi el mã învãþa colinde . L-am
învãþat ºi eu « Sub zare de soare » cã,
dupã mine, atunci, toate colindele se
chemau aºa.
Cu þãranul de la Piscul Crãsani m-am
înþeles cã nu voi pleca niciodatã din
Bãrãgan. În garã la Caransebeº ne-am
cinstit cu vin ºi am mâncat cârnaþi din
porþia bãiatului pe care îl avea în armatã.
Între douã pahare colindam. Când am
ajuns la Partid am cerut câte în lunã ºi-n
stele. Ca o vedetã de fotbal. Pe searã, cu
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bani de împrumut, m-am întors acasã.
Tata m-a întrebat : « Ai rãmas sub zare
de soare ? »
*
Colindam satele din Bãrãgan. Cruci ºi
puþuri de piat rã, s tâni º i oieri în
transhumanþã, biserici ºi cimitire între
pruni, plugari ºi pescari, iarna colinde,
colinde, colinde Eram cetaº în vetrele
din ªocarici u, Vlãdeni , Pietroiu,
Lupºanu, Colel ia, Cocora, R eviga,
Scânteia.
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Þãrani lor din Vlãdeni, Adrian
Pãunescu le-a ridicat, lângã Trei Ierarhi
la Iaºi, un monument într-o emisiune 
eveniment al televiziunii. Spre capul de
ceatã arãtând : « Priviþi acest þãran, vine
dinspre Smârdan ºi Mãrãºeºti, colindând
pentru martirii neamului românesc ».
Pest e ani, la Paris, în Parlamentul
francez, Emil Cioran se apropia de Þarã
uimit de substanþialitatea colindelor de
la Dunãre - apã vioarã.

« Muzeul patriei º i partidului » a
rãmas pe hârtie. La Slobozia va fi un
muzeu al þãranului ºi al colindelor sale,
primul muzeu de etnografie al Câmpiei
Bãrãganului. O altã hârtie semnatã de un
nelegiuit (cu nume necreºtin  Osman)
sã se înlocuiascã « Lerui, ler » cu « Lele,
lele », avea sã fie uitatã în sertarele
Comit etului de culturã ºi educaþ ie
socialistã.
Cu cetele lui Simion Victor din Jilavele
este o poveste, mai mult, o istorie aparte,
care ºi as tãzi î mi umple sufletul cu
nos talgii .
Bãrãganul
(sate le
Bãrãganul ui), Valea Jiului, Obcinele
Bucovinei, Maramureºul, podgoriile
Vrancei apoi Paris , Viena, Budapesta
sunt locuiri unde s-au reînviat cântãri
nemaiauzite.
Într-o zi voi scrie despre aceastã istorie
ºi despre altele care mi-au marcat viaþa.
*
Prin anii 80  uº or, mã cam lasã
memoria  la Slobozia ºi Miloºeºti am
gândit un Festival. Nu pentru cã aºa era
moda, festival colo, festival dincolo ºi
sã trãiascã Eroul, ci doar pentru cã nu
ajuns esem sã înlocuim Lele, lele cu
manele. Festivalului de obicei uri de
iarnã, festivalului naþ ional i-am pus
numele, cum altfel ?, « SUB ZARE DE
SOARE ».
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*
Au trecut de atunci ani buni. Din
drum, din ce mi-aº fi dorit sã fie la linã
fântânã, au plecat în diaspora Iosif Herþa
(mã ruga sã scriem împreunã o carte de
col inde, eu mã tem eam cã nu s unt
vrednic, va rãmâne doar un album de
colinde « Judeþ Mare ») sau în ceruri :
Andrei Bucºan, Nicolae Dunãre ºi cam
toþi colindãtorii din ªocariciu, Vlãdeni,
Lupºanu
*
18 DECEMBRIE 2006.
Înainteprãznuirea Naºterii Domnului
ºi Ignatul, cu ultima tãiere a porcului
înainte de aderarea la UE, dupã ritualul
« carpat o  danubi ano  pont ic »,
doveditor de continuitate al moºilor ºi
strãmoºilor noºtri etc. etc. Presa se agitã,
titluri de articole înfricoºãtoare, þãranilor,
aliaþi cu rudele de la oraº, puþin le pasã.
La câte sute de mii de oameni mor în
lume în fiecare leat lãsat de Dumnezeu,
în rãzboaie, de foamete, de cutremure ºi
felurite boli, pârlirea porcului pare cea
mai micã nãpastã
Nu ni nge, dar nici nu pl ouã. În
Slobozia, ca la olimpiadele de altã datã,
alaiul pãstrãtorilor de obiceiuri începe de
la stadion. Lista participanþilor la alai se
poate citi din stradã, din magazine ºi
chiar din balcon. Cete de colindãtori din
Bucu, Giurgeni, Mihail Kogãlniceanu,
Reviga, Cocora, Cãzãneºti, Ciulniþa,
Ji lavele, Valea C iori i, Vlãdeni ,
Borduºel u, Luciu, Gheorghe Doj a ;
invitaþi din Slobozia Mare (Republica

Moldova), Budeºti-Sârbi (Maramureº) ºi
Ciocile (Brãila).
Terminal : MUZEUL NAÞIONAL
AL AGRICULTURII.
Pe afiº e, în capul bucatelor :
CONSILIUL JUDEÞEAN IALOMIÞA.
Staff-ul (Vasil e Si lvian Ciupercã ºi
Marinache Viºinescu) va fi prezent ºi pe
searã, în baia de mulþime din Parc, în
pridvorul Bisericii, în expoziþie ºi chiar
în biroul directorului M.N.A., pe care la dovedit cu ceai de cãtinã în loc de þuicã.
Ferici tã întâlnire cu Vivi-Vasil e
Drãgan, Nil cel înþelept, Velvet, o
Radaicucea cãreia i-am promis cã vom
dansa în lumea ailaltã, ºi diferenþa de
prieteni pânã la cuprinsul în bref al
Fundaþiei « Arte Vizuale ». Vinul, tot de
la Consiliu. Câte un pahar - douã, de

colindãtor adult. Ce « gaspiaj » (cuvânt
învãþat de la Sommet-ul francofon), adicã
risipã, cheltuialã mare. De-aia nici n-a
vrut primarul Ionaºcu sã ni se alãture. Sã
cheltuie de doi lei bunãvoinþã ºi sã n-aibã
euro pentru a-l (re)compensa pe Morandi
în noaptea aderãrii noastre, ultima înainte
de a ne da în petec.
« Mergeti, mari boier i » spune
colindul
Puþin orãºean, cred în recuperarea
dem nitãþ ii, cred cã am putea sã ne
pãstrãm identitatea doar cu preþul de a
nu fi obedienþi, imitatori, superficiali,
lacomi. Cred într-un Bãrãgan cu fermieri
agricoli, cu case oneste ºi fãrã garduri,
ca în mai toatã Europa ºi dincolo de
Ocean, cu cãrãri între vecini, cu muzee
ºi popas uri st rãl uci toare, cu º coli
trimiþându-ºi elevii spre universitãþile
lumii, cu þigani fericiþi, cu biserici º i
mãnãstiri, cu colinde ºi cântece de Stea.
*
« Doina Bãrãganul ui » nu este o
formaþie artisticã. Este o stare de spirit.
A dovedit-o ºi în seara dinainte de Ignat.
Dacã nu i se gãsea o simbrie de doi lei
(da, din bani publici) erau mai sãraci.
Cãminul cultural, cât va exista satul, se
þine cu cãldurã ºi lãutari.
Vã rog, mãcar o datã pe an sã auzim
colindele de sub zare de soare. Sã le
auzim la Slobozia ºi în cât mai multe din
satele Þãrii. Între « Trofeul Amara » ºi
Spectacolul colindelor sau « Floare de pe
Bãrãgan », « factorii », « ºefii » ºi etc.
trebuie sã aleagã. Nu î þi poþ i pãstra
identitatea, nu te poþi salva de la înnecul
în globalism ºi pastiºã, repetând an de
an, ºi cu eforturi materiale ºi umane deloc
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nu poþi da cu tifla unui Muzeu, care nu
doar este Naþional, ci o Cãmarã În Casa
Pâinii. Nu dupã cum ne-am dori noi sã
ne chemãm, ci dupã numele dat de alþii mai
luminaþi ºi mai drept-grãitori decât noi.
Suficient este sã amintim o secvenþã
din scenariul expoziþiei : într-un acvariu
înnoatã peºti, mari ºi mici ; deasupra
icoana Naºterii Domnului nostru Iisus
Hristos ; peste acvariu ºi icoanã, un
nãvod ; apoi , un text al unui colind
neîndurãtor de puþin cunoscut « CEL
PEªTE DE MARE ». Dar nu voi tâlcui
nimi c. Est e s igur cã s -au înmul þi t
bisericile, dar avem nevoie tot mai mult
de catehezã.
Cum spune colindul :
Cu fraþi, cu pãrinþi,
Cu noi toþi.
*
Dragoº, preotul paroh
de la
« Bunavest ire », cu patrahi rul ca la
vecernie, îº i cautã colindãtorii din
Giurgeni, care îl cãutau ºi ei pe el. Le-a
fost giurgenilor paroh. ªi de la casa lui,
ca mai înainte de la casa pãrintelui
Runcan, îºi începeau purcederea în sat
colindãtorii.

neglijabile, manifestãri de circumstanþã.
ªi aici, un Morandi, de pildã, va
putea sã aibã dreptate. Life, nu playbeck !
*
Împreunã cu Viorica Croitoru am mai
sem nat o expoziþi e : « SÃNII ªI
OBICEIURI DE IARNÃ». Dacã s-ar fi
produs în alt loc, oriunde în alt loc din
lum e, ar fi curs o ºuviþã, mãcar, de
cernealã. Nu zic râu, nu zic pârâu. Elevii
intrau în vacanþã, au revenit din vacanþã
ºi se gândesc la teze ºi la locul Monicãi
Macovei în manualele de istorie, presa
Impresii, punct ºi de la capãt
scrisã ºi-a întrerupt ediþiile La sfârºit
în decembrie viitor
de an lum ea e t ot m ai grãbit ã, mai
obositã, mai sictiritã.
Am s imþi t cu adevãrat venirea
Cu asemenea expoziþii ne vom mai
întâlni doar când vom avea bani sã ne sãrbãtorilor de iarnã 
cârpim izmenele. Când se va înþelege cã
Gheorghe Dumitrescu
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 dist anþ ele nu sunt prea mari
pentru a colinda pe prietenii noºtri din
Ialomiþa. Multe felicit ãri din par tea
maramureºenilor »
Sârbi-Budeºti
« Spaþiul este prea mic, iar vorbelemi, oricât aº cãuta, nu pot sã exprime
aceas tã neasemui tã ºi neegalatã
intrepri ndere
Toatã admi raþia
noastrã 
Familia Casian
Organizarea a fost impecabilã din
toate punctele de vedere
Cãzãneºti, ansamblul Drãgaica
Suntem surprinºi de ceea ce am vãzut
aici, ne-am îmbogãþit spiritual ºi ne-am
simþit ca acasã. Am venit de acasã ºi am
ajuns tot acasã.
Radu Plãcintã,
primarul din Slobozia Mare
Republica Moldova, ansamblul
Vatra horelor
Foto: ªtefan Olteanu ( M.N.A.)
Florin Eºeanu (România Liberã)

