
„... nu trebuie sã ne îndoim cã ºi cuvintele, la fel cu imaginaþia, pot fi cauzã de multe ºi mari erori, dacã nu ne pãzim bine de ele“
                    Spinoza
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Sãracã þarã, sãracã,
Îngerii din tine pleacã
Pe aripi de suflet zboarã
Cãtre Ceru-nalt ºi sfânt
ªi rãmâi, sãrac pãmânt,
ªi rãmâi, sãracã þarã,
Fãrã îngerii ce zboarã
Cãtre Ceru-nalt ºi sfânt.

Ce grabã cãtre clipele încete!
Moldova azi e Valea Plângerii
De-acum vei fi la Dumnezeu, Poete,
La dreapta Lui, de rând cu îngerii.

Plâng pietrele ºi Prutul plânge-n valuri
Ce se izbesc, cu fruntea lor, de gheaþã,
Tu ai avut, Poete, idealuri
ªi-ai închinat acestora o viaþã.

Plâng firele de grâu de pe coline,
Din care „mama pâine albã coace”
De-acolo sus, din înãlþimi senine,
Trimite peste þara noastrã pace.

Plâng florile cu chipurile pale,
Plâng nori de plumb peste câmpii ºi ape,
Deschide, Doamne, uºa casei Tale,
ªi-l ia pe el la tine sub pleoape.

Petru Botezatu,
Cahul, Republica Moldova

Înger în zbor
lui Grigore Vieru
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• 2 ianuarie 1945, comuna Colilia, s-a nãscut
Gheorghe CIUTACU, muzeograf, colecþionar.

• 2 ianuarie 1953, satul Crãsani, comuna Balaciu, s-a
nãscut Nicolae STAN, prozator, eseist.

• 4 ianuarie 1951, comuna Munteni-Buzãu, s-a nãscut
Nicolae TEOHARIE, poet, eseist.

• 5 ianuarie 1944, comuna Creþeºti-Vidra, s-a nãscut
Î.P.S. Mihãiþã NIFON, Episcop al Sloboziei ºi Cãlãraºilor,
Arhipiscop al Târgoviºtei.

• 6 ianuarie 1946, satul Ioneºti, judeþul Brãila, s-a
nãscut George PÃTRU, artist plastic.

• 13 ianuarie 1917, comuna Grindu, s-a nãscut George
PETCU, poet.

• 14 ianuarie 1925, comuna Grindu, s-a nãscut Elena
CONSTANTINESCU(Dincã), învãþãtoare, autoare de
manuale ºcolare.

• 15 ianuarie 1941, comuna Cosâmbeºti, s-a nãscut
Dumitru POPESCU, pictor scenograf.

• 15 ianuarie 1949, comuna Reviga, s-a nãscut
Constantin ZECA, ofiþer superior, memorialist.

• 17 ianuarie 1935, oraºul Urziceni, s-a nãscut Emil
DUMITRESCU-CICO, ofiþer superior, revoluþionar.

• 18 ianuarie 1895, comuna Griviþa, s-a nãscut
Dumitru(Dimitrie) GÃZDARU, critic literar, editor.

• 19 ianuarie 1952, oraºul Fierbinþi, s-a nãscut Marin
CONSTANTIN, poet, realizator de emisiuni radiofonice.

• 28 ianuarie 1924, oraºul Urziceni, s-a nãcut Maria
PAROTÃ, artistã liricã.

• (?), comuna Cuza Vodã, s-a nãscut Niþã
ANGELESCU, artist plastic, muzeograf.

• (?) 1893, comuna Fãcãeni, s-a nãscut Ion
BENTOIU, magistrat, om politic, profesor, traducãtor.

• (?) 1859, comuna Coºereni, s-a nãscut Gheorghe
T. BUZOIANU, geograf, publicist.

• (?), satul Cair (astãzi Axintele), s-a nãscut George
CAIR, poet, prozator, publicist.

• (?), oraºul Slobozia,s-a nãscut Tiberiu GHIÞESCU,
medic, profesor universitar.

• (?) 1780, satul Perieþi, s-a nãscut Ieromonahul
MACARIE, teolog, compozitor, tipograf.

• (?)1585, s-a nãscut Matei BASARAB, domn al Þãrii
Româneºti(1632-1654), întemeietor al oraºului Slobozia.

• (?) 1817, comuna Dridu-Sãrindarele, s-a nãscut
Mircea MÃLÃIERU, þãran deputat în Divanul Adhoc al
Þãrii Româneºti.

• (?), Târgul de Floci, s-a nãscut Mihai VITEAZUL,
domn al Þãrii Româneºti(1593-1601), strateg, diplomat,
voievod al Munteniei, Transilvaniei, Moldovei(1600).

• (?) 1897, satul Buieºti, comuna Albeºti, s-a nãscut
Constantin Ion NICULESCU, profesor, traducãtor.

CALENDAR CULTURAL
IALOMIÞEAN - ianuarie

• (?), oraºul Urziceni, s-a nãscut Nicolae TOMESCU-
BACIU, publicist.

• (?) 1800, Labovo, Epir, s-a nãscut Evanghelie
(Vanghelie) ZAPPA, arendaº, negustor, moºier, finanþator
al Academiei Române, iniþiator al Jocurilor Olimpice
moderne(m. 1865, în comuna Broºteni, Ialomiþa). (ªerban
Codrin)
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“Doar câmpul ce în braþe m-a primit
N-a vrut sã creadã când i-am spus curat
Cã-s beat de câte veacuri am citit
ªi câte vieþi în mine am purtat.”
                                               ªtefan Tãnase

Nu sunt decât un cititor. Nepriceput. Muºcat de
uitare, lovit de miopie. Nu trebuie neapãrat sã am
nume. Deºi, de multe ori autorul, oricine ar fi el, mã
ºtie. Sigur cã în asemenea vremuri nu am nici timp,
nici stare. Rareori mai pot sã citesc câte o carte.
Astfel cã, de multe ori, nu mai sunt. Este un an de
când un autor mi-a dãruit o carte. Tocmai o
publicase, abia ne întâlnisem. Apoi am ajuns acasã.
Am citit. Vã rog sã nu mã semnaþi, cãci pot fi
anonimul cu o mie de nume. M-am mirat. Pentru
prima oarã greºelile de tipar, cele care atât de mult
mã iritau ºi care îmi zgâriau aproape privirea prin
stridenþã, m-au bucurat. M-au bucurat într-atât
încât, am ajuns sã cred cã, dacã nu ar fi existat,
cartea aceasta nu ar fi avut acea undã de aproape
pioºenie ºi de frumoasã naivitate asemenea celei pe
care numai copiii o au. Copiii ºi porumbeii ºi, uneori,
chiar poeþii. Ca semnul celui ce ar spune: nu pot sã
scriu corect despre acest om, care m-a privit lung
în urmã pe când eram doar un copil uimit. Precum
acel care aflã uluit cã omul acela, îndelung privitor,
greu truditor, era el. Poetul. Ca semnul celui care
încearcã sã îl cunoascã dupã ce el s-a pierdut. ªi
dupã ce nici noi, mai ales, nu mai suntem acea
lacrimã care ar fi trebuit sã fi fost. Pentru prima datã
greºelile de tipar au fost sincere. ªi fãrã ele cartea
nici nu ar fi putut fi întreagã. În sinceritatea ºi de fapt
fabulosul ei. Uluitor chiar ºi numai faptul cã în vremuri
ca acestea cineva cautã un poet. Truditor, cioplitor
în cuvinte, cum i s-a spus, trãitor modest ºi onest în
chiar “vãzul chior al lumii” - cum avea sã spunã mai
târziu poeta Mariana Marin. Psalmii sãi telurici, rupþi
parcã dintr-un Arghezi þãran, au plãmãdit cu sudoare
pãmântul. Pe aici, prin mama lui de Bãrãgan. Aºa
am aflat cã i s-au pierdut sau distrus saci cu
manuscrise, donaþi unei biblioteci publice, în vremea
inundaþiilor. E imposibil de spus sau de scris,
imposibil mãcar de imaginat ce înseamnã una ca asta
pentru un scriitor. Un þãran care îºi pierde recolta
ridicã privirea dezgolitã spre cer ºi ºtie cã numai
Dumnezeu îl ajutã. Cã numai el mai poate face ceva,
pentru a mai putea avea o coajã de pâine pe masã.
Ori un pumn de mãmãligã care sã þinã ºi de foame
ºi de cald pânã la varã ori pânã la toamnã. De la
masa noastrã, chit cã nu mai suferim de o asemenea
foame, de un asemenea frig, încât sã ne simþim ºi
flãmânzi ºi mai goi, lipsesc numai Dumnezeu ºtie câte
cãrþi semnate ªtefan Tãnase. Ne pregãtise merinde.
S-a dus truda pe apa Sâmbetei. Nu ºtiu câþi au plâns.
Nu ºtiu dacã poetul ºi-a ridicat privirea spre cer.
Poate cã ºi-a întors-o resemnat în pãmânt. Aºa au
crescut psalmii telurici, ca o rugã pe care pânã ºi
pãmântul o face spre cer. ªi cred cã au crescut greu.
ªi încet. Dar sunt, cu tot praful Bãrãganurilor
oricãror vremuri, scriºi ca în piatrã. De pe masa

Lucica ªtefanovici

Poetul care a învãþat psalmii sã creascã
noastrã lipsesc Dumnezeu ºtie câte cãrþi. Din când
în când, Mariana ªtefan, autoarea cãrþii de acum,
copilul de atunci, a ºtiut sã se hrãneascã o clipã
mãcar cu privirea lui ªtefan Tãnase ºi a rãmas cu
întrebarea aceea de copil ºi acum: Cine este? Poetul,
i s-a rãspuns. Doar ea îl cautã ºi acum. ªi, din când
în când, tot cãutându-l, ne aºeazã dânsa câte o carte
pe masã. Ca o pâine caldã în vremuri de restriºte.
Aºa, doar aºa, mai avem ºi noi vreo veste dintr-un
trecut pe care ne-am grãbit sã îl îngropãm prea
curând, atât de repede ºi grãbit, încât parcã ne
putrezesc, scoase din pãmânt, rãdãcinile. Copaci
veºteji ºi triºti, trecuþi noi înºine înainte de vreme,
nouã ni se ºopteºte câte o veste despre cel ce a
stat pe treptele unui magazin sãtesc ºi a privit lung
spre uliþa pe care doi ochi de copil îl cãutau. Despre
toate acestea ºi despre casa lui peste care au crescut
buruieni, despre cele doar câteva lemne din gard
rãmase, sprijinite ca de o umbrã. Despre viaþã.
Amarã, aºa cum e ea. Mariana Prosper ªtefan e
singura care ºtie cã nu se poate sã fie aºa. Ea este
singura care bãnuiesc cã este cuprinsã de aceeaºi
revoltã îndãrãtnicã ce face sã crescã ºi grâul. ªi sã
înfrãþeascã. ªi ºtie cã nu se poate ca truda de nopþi
ºi de zile, de atâtea nenopþi ºi de atâta nesomn,
strânsã în saci, ca pe grâne, sã disparã aºa. L-a
cãutat. ªi prin poduri de casã, ºi în podul ºcolii, ºi
prin bãtrânii care pot sã mai povesteascã. ªi aflã în
felul acesta cã poetul ºtia. Cã spusese cã, peste
ani, va veni cineva. ªi cã îl va cauta. Manuscrisele
s-au distrus. Dar Mariana Prosper ªtefan îl publicã
postum pe ªtefan Tãnase. Iar ªtefan Tãnase îºi
scuipã poate ºi-acum în pumni înainte de a-ºi pune
mâinile apãsat pe coarnele plugului ºi arã în cer, în
urma lui Dumnezeu. ªi tiparul s-a speriat. Pânã ºi
tiparul a tremurat. ªi greºelile de tipar par mai
adevãrate, mai omeneºi, mai fireºti decât orice
scriere corectã. La noi este secetã. ªi e frig. Doar
cã nu ne dãm seama. În întâlnirea lor e o fântânã ce
îºi aºteaptã strãinii sã îi îndestuleze cu apã rece ºi
linã. ªi mai este o piatrã. O piatrã funerarã ca o
piatrã de hotar pe care îngerul scrie, rescrie, reface
literele ca pentru a nu se mai pierde în vâltoarea ºi
mâlul nepãsãrii. Mariana Prosper ªtefan trãieºte
fabulos, o întâlnire prelungã cu cel pe care l-a cãutat
atât de mult încât continuã sã îl caute ºi acum, când
poate mai stã de vorbã cu poetul la masa tãcerii de
piatrã. Acolo unde numai emoþia mai vorbeºte. Iar
greºelile par atât de aproape de adevãr, ca gânguritul
unui copil care parcã vrea ºi el sã înveþe ciudata
limbã a poetului, acea ciudatã tãcere care vorbeºte,
ce e numitã îndeobºte poezie. Poetul a îngropat
psalmii ºi o aripã a lui, iar apoi i-a invãþat sã creascã
în libertate. Asemeni grâului. În tãcere. Sub nea.
Pare cã Dumnezeu ori îngerul care ciopleºte în piatrã
a plãmãdit un altfel de lut din care sã creascã înfrãþit
ca grâul unei altfel de pâini aceastã Întâlnire cu
un necunoscut.

Volumul Marianei Prosper ªtefan, intitulat
Întâlnire  cu un necunoscut a fost publicat la Editura
Triumf, în anul 2006. Citeºti ºi îþi dai seama cã nu
înþelegi ºi parcã vrei sã afli ºi tu, uimit, cine este
acest om gârbovit pe aici, printre ciulini ºi bolovani,

prin mama lui de Bãrãgan, acest om care a învãþat
psalmii sã creascã teluric ºi sfânt ºi rumenind ca o
pâine coaptã pe vatrã. Ca un

Tatã

Din ziua când, porni-vor ca sã plouã
Stropi mari din norii fãrã de sfârºit
Eu voi uita cã sunt dator – iar vouã
Nu v-o mai sta în cale-un oropsit.

M-o duce soarta undeva în lume
O peºterã-mi va fi culcuº ºi-n van
Veþi alerga dupã un chip ºi-un nume
- Copilul care nu v-a dat un ban.

ªi-n marea liniºte ce m-o cuprinde
Am sã vã uit cum m-aþi uitat ºi voi...
Din mine nu vor mai avea ce vinde
ªi nici ce-i cere lumii înapoi.

Chip cioplit

Te-am fãcut din lut, þie sã mã-nchin
Chip cioplit de mine, cum te-am voit eu
Tu sã-mi fii de-acuma singur, Dumnezeu
Ochii tãi de beznã sã-i sãrut mai mult
Sã-ngenunchi la tine ºi sã te ascult.

Simt cã-i mult mai bine sã te am de-acum
Talisman credinþei mele oriºicând...
Sã te am alãturi, sã te am în gând
Ziua la necazuri, noaptea la plãceri
Tu sã-mi fii aleanul multelor dureri.

Iar de-o bate vântul tot a vreme rea
Sã te am ca sprijin, oriºicum ar fi
Chip cioplit de mine, þie voi sluji
Tu sã-mi fii cetate, eu sã-þi fiu vasal
Amândoi o mare, amândoi un val.

Oriºiunde gândul bun ne va purta
Cãtre orice zare, cãtre orice loc
Poate spre ambiþii, poate spre noroc –
Îþi voi fi cucernic, tatãl meu, amin
Chip cioplit de mine, þie sã mã-nchin!

Casa noastrã

Când pe casa noastrã a zidit-o bunicul
Ferestre-a pus ca niºte cruci, sã-l pãzeascã
Nu de duºmani, ci de visurile rele
ªi de strigoii, care peste el vor veni.

Cã, ºtii? Dacã vin zmeii prin horn
ªi tot veninul lor în sângele nostru îl toarnã
Înnebunim ca ºi bunicii
Care, vãzând cã sunt morþi, au intrat în pãmânt.

Casa parcã nu mai ºtie ce vrea
ªi-ar trimite acoperiºul la vecin
Dar nu o lasã plopii, de teamã sã nu vie
Zmeii cei fãcãtori de minuni.

Acum, ea îºi are nurorile ei
- Lãstuni ºi rândunelele, nu pe noi...
Noi am plecat, ograda am lãsat-o pustie
Iar numele nostru, ca-n basm, s-a înecat în fântâna
uitãrii.
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31. Mierea datã din milã este amarã.
32. Mizeriile vieþii te îmbãtrânesc, nu timpul.
33. ªi cerul senin are o vinã: poate aduce

secetã.
34. Dovleacul copt se stricã mai repede.
35. Poezia este simfonia inimii.
36. Arta este prelungirea vieþii peste eternitate.
37. Cel mai fidel prieten este adevãrul.
38. Viaþa întemeiatã pe adevãr este ternã.
39. Adevãrul este stãpânul tuturor.
40. Sunt trei feluri de oameni: cei care cred

în adevãr, cei care confundã ºi cei care nu cred.
41. Nu poþi descrie viaþa pânã n-o simþi.
42. În orice acþiune nu începutul conteazã, ci

sfârºitul.
43. Rãul s-a nãscut numai odatã cu omul;

binele înseamnã adevãr, adevãrul - naturã.
44. Nu accepta linguºirea duºmanilor tãi;

astfel le accepþi scopul.
45. În ceea ce accepþi, ia-þi ca martor ºi

judecãtor conºtiinþa.
46. Pasiunea arzãtoare este plãcere

dureroasã.

47. Douã lucruri întreþin plãcerea: activitatea
variatã ºi pasiunea.

49. Cea mai profundã umanitate este atunci
când lupþi pentru binele celor care se vor naºte.

50. Cei care se gândesc la moarte sunt pe
jumãtate morþi.

51. Viaþa poate fi o minciunã, moartea nu.
52. Sfinþii sunt „fericiþi” pentru cã nu trãiesc.
53. Iubirea e o nebunie plãcutã.
54. Frica de adevãr se înlocuieºte totdeauna

cu minciuna.
55. Natura face din om – om, iar omul din

naturã poate face un pericol.
56. Frica este, la urma urmei, laºitate.
57. Cel mai mare rãu este cel fãcut de mâna

ta.
58. Setea de cunoaºtere întreþine viaþa. Tocmai

de aceea natura este atât de bunã ºi nu-i dã omului
totul dintr-o datã.

59. Cu cât omul e mai slab de înger, cu atât
dumnezeul lui este mai puternic.

60. În momentul când þi-ai recunoscut o
slãbiciune, ai mai fãcut un pas spre tãrie.

ETALOANELE LUMINII (II)
pentru eternitatea tuturor

Ion Voinea (1949-1981)

Psalm

Iartã-mã, Doamne, dacã duhnind a tutun,
Rãnile pãmântului le pipãi nebun,
Cãutând sã-i vindec trupul bolnav
Cu leacuri din sufletul meu de zugrav.

Dar zorile care zilnic ne-mbatã,
Versului meu fiindu-I mamã ºi tatã,
M-au îndemnat cu glas de privighetoare sã-þi cânt,
Omul care-i ºi chipul tãu, dar ºi robul tãu pe pãmânt.

ªi-atunci lasã-mã, Doamne, ºi-al meu sã mai fiu,
Piersica viselor în palme s-o þin,
Cu degetele acestea sã þes poezii
Pentru morþi ºi mai ales pentru vii.

Îþi voi rãmâne dator un volum
Publicat de prieteni, postum.
Pe mormântul meu pus, în loc de cruce, cu rost,
Pentru tot ce-am dorit sã fiu ºi n-am fost.

Vrând sã-þi aduc mulþumire
Cununã de laur ºi verighetã de mire,
Tocmai de la capãtul speranþelor viu...
Doamne...! ªi tot nu-i târziu...!

Psalm apocrif

M-am rãstignit, în mine, întoacmai ca Hristos,
Mulþimii curioase pãrându-i mai frumos,
Iambi ºi trohei, povarã, ca lemn destul pe-o cruce,
Iar drumul spre Golgota, de-aicea, nu mai duce.

Pe dealul Cãpãþânii, poemele, tãciuni,
Aºteaptã, cu lumina, de-acum sã le cununi,
Iar ochii, murã coaptã de nimenea culeasã,
Privesc mereu spre lume ºi tot mereu spre casã.

Am obosit de-atâtea urcuºuri în spiralã,
Dar mâinile, tot simple, cu gesturi de sfialã,
Cãdelniþeazã-ntr-una aºa cum ºtiu doar ele,
Întregul râs ºi plânset al poeziei mele.

Psalm pentru mine

Ca sã-i sature ºi pe azi ºi pe mâine
Or sã mã dumice amintirile.
Ca pe o bucãþicã de pâine,
Poeziile-mi scrise cu sârg
Vor fi scoase, pe tarabã, la târg.
ªi vândute pe aur curat
Cã eu, ca poet, destul am rãbdat.

Cumpãrãtorul va da câte o picãturã de sânge
Pentru fiecare cuvânt care plânge,
Flãmândul s-o îndestula îmbucând

Coltucuri din visurile altui flãmând,
Iar cremenea durã a versului meu
I-o scãpãra în privire, mereu.

Femeile, întotdeauna, grãbite
Vor cumpãra în kilograme ºi-n litre
Petale din sufletul meu chinuit

Cu fiecare ceas nedormit

S-or încumeta ºi negustorii sã vinã
Întrebând cât ar costa un dram de luminã,
Vor plãti ºi ei, ca toatã lumea, sudoare,
Siguri cã poezia nu moare.

Târziu, peste veacuri, scito-dac în chervan,
Ca oaspete al iubitului meu Bãrãgan,
M-oi regãsi în fiecare semn de hotar
Pe unde-a tras brazdã întâiul plugar.

Tatã

Cu palma bãtucitã ºi crãpatã
Îmi dai noroc a nu ºtiu câta oarã...
Nu te-am vãzut de-o veºnicie, tatã,
Stã amintirea, între noi, vioarã.

Se-nvârtejesc în mine anii, droaie,
Cã-i retrãiesc aidoma ca-n trecut.
Ca-ntr-un vacarm de grindinã ºi ploaie
Mi-aduc aminte nu te-am cunoscut.

Mustãþile crescute la urechi...
Apoi spital, dureri ºi pansamente,
Dar astea-s, tatã, lucruri foarte vechi,
Sunt însã amintirile prezente.

Ne mângâie pe frunte-acelaºi vânt
Cu adieri de cântece târzii,
Scrâºnind muºcarãm, tatã, din pãmânt
ªi-aveam neveste-acasã ºi copii.

Toate s-au dus de-a valma în trecut.
În strai de tânãr vis m-am îmbrãcat,
Mângâi pãmântul Þãrii ºi-l sãrut...
Plângi, tatã? Nu mai plânge! Am uitat!

Rugã de poet

Iartã-i, Doamne, robului tãu pãcãtos
Ce-a scris, pentru lume, frumos,
Cãdelniþând în cuvinte mãiestre
Deschisele, spre mâine ferestre.

Iartã-i, Doamne, omului tãu din pãmânt
Cã nu ºi-a risipit iubirea în vânt,
Ci ºi-a împãrþit-o, pâinea caldã, poporului
S-ajungã mai repede la porþile dorului.

Iartã ºi chipul de lut
Ce poet-þãran s-a fãcut,
Îndrãznind sã te roage fierbinte
Sã-l iubeºti cã nu ºtie a minte.

Inima lui, ca ºi doina, se dãruie toatã
Pentru marea mulþimilor gloatã,
La masa cãreia eºti tu chemat
Doamne...! ªi nici el n-a mâncat...!

                                                ªtefan Tãnase
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Aºa cum era de aºteptat, 2009 debuteazã sub
semnul ambiguitãþii ºi amatorismului.

Dupã ce „puºcaþii” din ’89 au încercat sã
stârpeascã odioasa asuprire, iatã cã ne-am pricopsit,
graþie Uninominalului, cu valul doi.

Coane, ãºtia sunt ca popoarele migratoare!
Nimeni nu i-a anticipat.

Probabil aºa o fi fost ºi prin secolul trei! Cine
ºtie? Nu avem nici mãcar un semn. Oare aºa sã se
aleagã ºi acum?

Orizont sumbru…, ger uscat, frig, gaze puþine…,
în zare rãzboi…, în proximitate … mitomani, naivi,
buimaci, temãtori, ambiguitate!

Duduitul asurzitor al economiei naþionale din 2008
a estompat simþul auditoriului astfel cã acum toatã
lumea stã cu gura cãscatã când i se prezice o
„bunãstare” fãrã precedent.

În lume e gravã crizã economicã.
În þarã, pungã goalã, promisiuni cu ºtampilã

electoralã.
Sãrbãtori de iarnã. Colindãtorii, conform datinilor

ureazã pe la toate casele bunãstare, sãnãtate,
fericire. Guvernanþii nu-i contrazic. Trimit bezele,
felicitãri ºi þin ºedinþe. Rezultat: vistierie goalã,
buget… încropit la simpla inspiraþie. Mãsuri: fãrã
mãriri de pensii, fãrã creºteri salariale (ce dacã-i
lege… sic), fãrã tichete de masã, fãrã…

ªi ca tacâmul sã fie complet, jos cu pensionarii
de lux (am mai auzit cândva asemenea lozinci…
colectivizarea, etatizarea, naþionalizarea, guvern de
dreapta?!). Sã aleagã: ori salariile de bugetari ori
pensiile. ªi ca pe marginea ºanþului, sã dea ºi
compensatoriile înapoi!

Sã fi fost oare furate? Sã fi  ales liber consimþit
pensionarea (în cele mai multe cazuri extrem de
devreme), fãrã un brânci politic?! Mare dilemã!

Dar ce mai conteazã când e vorba de o
„importantã” economie la buget, fãrã a se cuantifica
pierderile generate de acest act normativ.

Zãpadã la munte. Blocaj pe ºosele. Draci.
Înjurãturi. Televiziune, elicoptere, poliþie, amenzi,
suspendãri de permise.., dosare de corupþie blocate
în trafic de interese politice, degringoladã, vise,
autostrãzi, studii de fezabilitate, ochi larg deschiºi,
urechi pe mãsurã, rost de ºperþ!

Vasile Iordache

G Â N D U R I De ce, ºi mai ales pentru
cine? Pãi, cicã, sã
transformãm România într-
o republicã
semiprezidenþialã, deºi
aceasta este starea ei
actualã, consfinþitã de
Constituþia actualã, unde
puterea executivã este clar
împãrþitã între preºedinte ºi
guvern.

Sã micºorãm Parlamentul, sã-i tãiem o camerã,
adicã sã creãm condiþii favorabile pentru un
parlament despotic, un fel de Mare Adunare
Naþionalã. De ce? Simplu! Sã poatã fi votate legi
fãrã numãr ºi fãrã noimã!

Coane, parcã e un film din altã epocã.
Toþi parlamentarii susþin, în frunte cu preºedintele,

nevoia de noi legi. Eu spun cã pentru situaþia în care
ne aflãm este prioritarã aplicarea legilor existente
(nu negocierea lor) ºi pe mãsurã ce se constatã
incompatibilitãþi, acestea sã fie cuantificate ºi în final
sã poatã fi promovatã o lege care dã aibã longevitate
în aplicare ºi sã distrugã hãþiºul legislativ actual,
pentru cã suntem copleºiþi de o legislaþie stufoasã,
cu aplicare foarte limitatã în timp.

Dar cred cã e cazul sã mã opresc.
Totuºi, în acest context, un eminent om de presã

atrãgea serios atenþia: „nu avem opoziþie
parlamentarã dar vom avea o opoziþie a strãzii”!

Mã cutremur la gândul cã se coboarã politica în
stradã, unde efectele juridice sunt altele decât în
Parlament, iar soluþiile nu vor fi întotdeauna cele
optime.

Dar despre necesitatea ºi prioritatea modificãrii
Constituþiei ºi propunerile prezidenþiale pe aceastã
temã, promit cã ne vom ocupa în numerele
urmãtoare, astfel ca un eventual  referendum sã nu
ne surprindã.

Cu stimã,
Vasile Iordache

Conform promisiunilor electorale Guvernul celor
patru roze a intrat cu motoarele (ca sã nu zic
bocancii) în plin în firava noastrã democraþie,
demonstrând, ceea ce nu am crezut cã poate fi real
vreodatã, cã „unde e lege e mare tocmealã” ºi cã
„legea nu e lege”! Adicã e lege, e votatã de
Parlament, e promulgatã de Preºedinte, e publicatã
în Monitorul Oficial (toate condiþiile de validitate sunt
îndeplinite), e constituþionalã dupã decizia Curþii
Constituþionale, însã nu se aplicã.

Coane, mi-e lehamite! M-am chinuit degeaba!
Mi-e jenã sã spun cã sunt jurist pentru cã toþi cei
care mã cunosc mã privesc pieziº aºteptând sã le
confirm cã ceea ce trãim e o iluzie! Cã Legea e
Lege! Cã „România este un stat naþional, suveran ºi
independent, unitar ºi indivizibil, un stat de drept,
democratic ºi social în care demnitatea omului,
drepturile ºi libertãþile cetãþenilor, libera dezvoltare
a personalitãþii umane, dreptatea ºi pluralismul politic
reprezintã valori supreme”. Sã le spun cã „în
România, respectarea Constituþiei, a supremaþiei sale
ºi a legilor este obligatorie„ (Constituþia României,
art.1, alin. 1, 3 ºi 5).

Hai cã am luat-o razna. Nu mai sunt capabil sã
înþeleg, deºi mã frãmânt.

E zãpãcealã mare!
Parlament mut ºi mult! Pipiþe, fonduri mici,

Guvern mare, crizã, vânt, vânturi ºi cine mai ºtie…
La început am zis cã visez. M-am ciupit ºi am

constatat cã mã doare.., simt. Iar dacã simt, judec,
sunt capabil sã percep un raport  de cauzalitate.

Se pare cã munca într-un domeniu, mult hulit,
mi-a conferit aptitudini de previzionare, atrãgând
atenþia în paginile revistei, asupra riscului de derapaj
politic.

Iatã cã a venit 2009 cu o noutate anticipatã.
Aceea a necesitãþii imperioase a modificãrii
Constituþiei.

Proba  veritãþii

Un cumpãrãtor reclamã la Oficiul pentru
protecþia consumatorilor cã marfa cumpãratã
dintr-un magazin este necorespunzãtoare. Marfa
nu era însoþitã nici de instrucþiuni de folosinþã
clare.

Doritorul de amor vine cu explicitarea - aºa
cum cere legea - menþionând în sesizare:,, Nu
gâfâie, nu þipã în actul cuplãrii”.

Inspectorii Oficiului, încãrcaþi cu mape
doldora de acte normative, ordine ºi agende de
serviciu - în care sunt menþionate sarcinile
posturilor - se deplaseazã la magazinul
incriminat.

Ca probã a veritãþii (Reconstituirea), solicitã
petentului sã facã cuplarea în faþa comisiei.
Excitarea masculului nu a atins cote maxime
tocmai datoritã frigiditãþii gonflabilei. Raportul
de cauzalitate fiind stabilit, se ia imediat mãsura
de sancþionare a patronului, obligându-l totodatã
sã amenajeze un spaþiu special, dotat cu
mijloacele necesare ºi care sã asigure probarea
bunurilor cumpãrate.

La scurt timp dupã aceea, O.P.C.-ul a
înregistrat spre soluþionare foarte multe sesizãri
din partea vecinilor magazinului în cauzã,

reclamând faptul cã în ultima vreme viaþa lor
devenise un coºmar datoritã gâfâielilor ºi þipetelor
care se auzeau din spaþiul de încercare.

Anxietate de personalitate

Asociaþia Naþionalã a Pensionarilor, nu cu mult
timp în urmã, a trimis Guvernului un proiect de lege
prin care solicitã anularea pensiilor unor bãtrâni ºi
transformarea acestui drept în alocaþii de stat.

Motivaþiile de susþinere a doleanþei lor sunt
urmãtoarele:

a) Cuantumul pensiilor este în foarte multe cazuri
mult mai mic decât alocaþiile pentru copii;

b) Cornul ºi laptele ar contribui la o echilibrare a
veniturilor lor;

c) Gratuitatea consultaþiilor ºi a medicamentelor
acordate minorilor;

d) ªi o ultimã motivaþie, cu o încãrcãturã
semanticã mai deosebitã, ar fi aceea: ,, Bãtrânii ºi
aºa la o anumitã vârstã dau în mintea copiilor”.

Gãinile prezentoare de modã

Unui patron, proprietar al unor ferme de gãini,
gândindu-se cã ar putea înlãtura abstinenþa de la ouat

a galinaceelor, îi veni ideea ca pe timp de iarnã sã
îmbrace moþatele în pulovãre (flanele) din lânã
merinos.

Protejatele au primit cu mare bucurie cadourile
oferite. Un efect deosebit în ceea ce priveºte
prolificitatea la ouat s-a observat cã-l au vestele ºi
pieptarele în culori bleo-ceruleum. Pigmenþii din
aceste culori creau impresia moþatelor cã sunt în
stare permanentã de veghe a zilei.

2
Uimirea fu chiar deosebitã când s-a ajuns ºi la

trei  ouã pe zi ºi noapte.
Nãstruºnica idee a fost aplicatã ºi asupra

cocoºilor. Împerechieri ºi cucuriguri non-stop au
dus ca într-un an neamul galinaceelor sã punã
stãpânire pe þinutul cu pricina.

Asociaþiile de ocrotire a mediului au protestat
în forurile cele mai înalte pentru a se stopa aceastã
anomalie. Simþeau cã în naturã s-a rupt lanþul trofic
al bunei coabitãri.

Specialiºti de renume în final au ajuns la o
concluzie foarte bine motivatã, dând câºtig de cauzã
celor care deþin  patentul de producere a hainelor
galinaceelor. Ce credeþi cã afirmã aceastã teorie?:
,,Ouãle, gãinile ºi cocoºii, sunt toþi ºi toate o marfã
biodegradabilã !”.

Ianuarie 2009
Vasile Panã
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Aurel Anghel

Cei ce viclenesc , ca iarba se vor trece

Viclenesc la gândul rãu cã totul trece

ªi  nu vede Domnul fãrãdelegea lor

E prea departe, e dincolo de nor…

Copile, nu uita , Domnul locuieºte pãmântul

El NE iartã pe toþi , NE dã cuvântul

El primeºte visul curat al inimii tale

El acoperã sufletul cu petale…

Copile, TU
vei moºteni pãmântul

                    Sonet

Þãrm de amurg, extaticã rotire
ªi vine vremea sã plecãm în Fire
Ca într-un pom cu cânteve de moarte
Când creanga-n douã ramuri se desparte.

Cât douã porþi purtãm în amintire
De stingeri una, alta de rodire
Fiinþãm în ele ca finitã parte –
Partea în timp ºi timpul cãtre soarte.

Ci teamã n-ai – pãºeºte pe-amândouã
Ca raza ce se sprijinã pe rouã
Purtând credinþa cã se vor topi,

În focul sacru când rotire nouã
Va fecunda grãdina-n care plouã
La adãpost de-atâtea utopii.

Ars-poetica

Se prãbuºeºte lumea pe-a mea singurãtate:
O naºtere de aur îmi porunceºte Legea;
Pe miezul de furtunã cu fulgerele-n spate
De nedesprinderi oarbe îmi e fãrãdelegea.

Întind o mânã gata s-ajungã în zenituri
Dar în scurtimea zilei – pãmântului o scurg
Dau inima ceasornic sã batã-n Începuturi:
Elasticul perete mãsoarã vechiul burg.

Învins? Nu e cuvântul ce cugetul îmi doare –
Mã simt titan pe ape cu marea-n revãrsãri;
Mi-e teamã doar de umbra ce-ncetineºte-n soare
Întregul din rotirea înaltelor chemãri...

Iisus

Strângi nopþile în palme ca fãrâme
Tu fãrã care vechiul Început
Ar fi strigat în greul conceput
Ca legile lui David sã-l sfãrâme.

S-au strâns în lume-atât amar-pãcate
Cum nu au umbrã plantele-n ether
Ci aducând Iertare din Mister
Nici astãzi sã le numeri vindecate.

Din cântece de moarte ne învaþã
Seninul zilei sã nu-l cheltuim
Pe sarbedele temeri pentru viaþã

Cât rãul nu putem sã biruim
Rãsari din rãni purtând Crucea în braþã
Cãci nu ne-a fost de-ajuns sã ne iubim!

ADRIA BÃNESCU
Floarea Credinþei þi-o pune la piept

Cu ea vei fi curat ºi deºtept

Vei fi blând, vei  moºteni pãmântul

Floarea Credinþei este cuvântul:

“Mai bun e puþinul celui drept

Decât bogãþia destulã a celui deºtept”

Domnul ºtie calea celor fãrã prihanã

Lor Le trimite cereasca Lui manã

Când vremea foametei usucã speranþa

Domnul din praf ºi uscãciune porneºte iar viaþa

Ascultã la mine copile,

“Cã tânãr am fost ºi am îmbãtrânit

ªi  n-am vãzut pe cel drept pãrãsit”

Ascultã ºi învaþã Cuvântul

Prin el TU vei cuceri pãmântul

Calul meu este unul obiºnuit. Nu participã
la curse, nu sare obstacole, nici mãcar nu este
dresat, dar fiind singurul meu cal îmi place sã
mã plimb la amurg, încãlecat fãrã ºa, la trap
mãrunt.

Uite, în seara asta drumul m-a scos lângã
o ºosea foarte aglomeratã ºi, fãrã alternativã,
trebuie sã-l urmãm câþiva kilometri pânã
acasã. Pe asfalt, maºinile ruleazã cu vitezã
micã. Probabil s-a format undeva un dop.
ªoferii, tracasaþi ºi nervoºi, claxoneazã insistent
sau se lanseazã în depãºiri riscante. Vreo zece
maºini chiar ieºiserã în decor, iar pasagerii cu
feþele îngãlbenite se fâþâiau în jurul lor ca niºte
roboþi scãpaþi de sub controº.

- Ce te holbezi la noi! Mã apostrofã unul,
n-ai mai vãzut maºini?

- În ºanþ, nu.
- Faci miºto, aºa-i? Deschise portbagajul

ºi luã dinãuntru un ditamai levierul.
- Ia vino-ncoace!
Am dat pinteni calului care, înþelegând

situaþia, þâºni ca din arc.
- Ãsta are cal cu reacþie, râse un ºofer

de pe ºosea.
- ªi aer condiþionat, chicoti altul.
- Unde mai pui cã e patru ori patru.
Îmi venea sã le fac un semn destul de

explicit, dar m-am abþinut. Îi pedepsea destul
dopul de circulaþie. Mi-am continuat drumul,
privind doar pe furiº maºinile care aterizau în
ºanþ cu o frecvenþã îngrijorãtoare. Dupã nici
un kilometru deja peste un prim strat de maºini
începuse sã se aºeze altul, încât aveai impresia
cã un arhitect priceput ºi iluzionist pe deasupra
a trasat o autostradã cu douã benzi cât ai bea
o cafea ºi fuma o þigarã.

Deja cei de deasupra scoseserã mesele ºi
scaunele de voiaj încingând ba o canastã, ba
un joc de cãrþi, în apostrofãrile celor de jos,

Florin CIOCEA

O PLIMBARE OBIªNUITÃ
care nu-ºi puteau pãrãsi
vehicolul decât pe geam.
Unii aprinseserã grãtarul,
iar alþii, ceva mai departe,
îºi trãgeau pumni în cap ºi
leviere peste cocoaºe din
nu ºtiu ce motive. Chiar ºi calul meu îºi întorsese
privirea, intrigat de aceastã viermuialã
nefireascã. L-am îndemnat sã menþinã ritmul
obiºnuit, dar nu pentru mult timp. De sus plonjau
pe drum alte ºi alte automobile. Chiar ºi un
autobuz aterizã cu un zgomot înfiorãtor la câþiva
metri în faþã. Plimbarea începea sã devinã
periculoasã, aºa cã pãrãsii drumul, preferând
sã mã deplasez, ce-i drept mai încet,dar în
siguranþã, printr-un lan de porumb. De sus
vedeam destul de bine cum autostrada de
epave tindea sã se îmbogãþeascã cu o a treia
bandã.

Sute, dacã nu mii de corturi se ridicau rapid
la marginea porumbiºtii. In lumina puþinã a
înserãrii, focurile aprinse pretutindeni creau un
spectacol magnific. Automobiliºtii, organizaþi în
clnuri, dupã tipul ºi capacitatea cilindricã a
maºinii pe care o posedau, improvizau mici
tabere, cu focul ºi bucãtãria proprie.

- Ia uite!? Exclamai, ce minunãþie!
Oraºul ãsta de corturi întrecuse în strãlucire

adevãratul oraº, profilat palid la orizont. Nu
numai focurile dãdeau aceastã impresie ci ºi
sutele de mii de faruri ºi poziþii rãmase aprinse,
ca o galaxie cu stele pâlpâitoare reflectatã din
cer, aici pe pãmânt.

- Vezi, îi spusei calului, minunãþia asta n-
ar fi fost posibilã fãrã progresul tehnologic
fantastic din ultimele decenii.

Dar calul mergea indiferent prin lanul de
porumb, mestecând lacom câte un ºtiulete
smuls din mers, încã suculent, cu boabe mari,
umflate de lapte.
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braconieri

pe lunã plinã se-ntorc vânãtorii damnaþi

au puºti cu alice de ger
ºi mâini de groenlandã bizarã;
trag cu acuze dramatice
ºi vâneazã întâmplãri imaginare dintr-un
veac pe sfârºite

o, iartã-mã, doamne,
torn peste viermi formolul clipei prezente !

monogramã

timp dilatat…
dimineþile se târãsc spre
oglinda concavã;
obositã de monogramele tatuate
pe pleoape,
clepsidra
a riscat numãrãtoarea îngerilor
în memoria clipei

la înalþarea rugilor,
mâna fluturã înserarea
ca pe o eºarfã
la gâtul toreadorului învins

rugã

slobozeºte soarele, doamne,
întunericul
mã secãtuieºte de gânduri

ce mai conteazã cine rãscoleºte
mireasma,
cât încã se întâmplã ?

naivitate

peste gândul meu plâns,
eu
fãcându-mi de cap în blândul tãu
anotimp –
tu
aranjând zãpezile ca într-un tablou
renascentist
pe frunte,

Costel Bunoaica grauri naivi, ciugulind inocenþe,
dospesc învrãjbiþi întunericul

mai presus de toate

…undeva,
pe golgotã,
noi apropiind depãrtãrile
ºi, mai presus de toate,
viaþa
fãrã de care moartea nu ºi-ar
cunoaºte înþelesul

orgolii

sã ne grãbim !
printre ierburi înalte putrezeºte cântecul

neisprãviþi,
la marginea timpului,
clovni rãtãciþi pudreazã cu sârg hazardãri
pentru regele nimeni

orgoliile bat de amiazã –
sã ne grãbim,
soarele încã mai moare degeaba-n oraº

fii scurt

din respect pentru moarte,
fii scurt –
neverosimil poate sã fie doar visul

iatã cecul în alb
ºi pecetea inorogului zugrãvind himere –
zbor metafizic al unui înger iluzoriu
îngenunchind strategic la picioarele
statuilor nãucite de somn;

din respect pentru moarte,
fii scurt !

alternativã

în ºoapte domestice strâng
perversitatea trecerii în alb;
încântarea ca ºi depravarea –
o independenþã a elementelor faþã
de materie
în pierderea echilibrului de sine

vrednice ispite

bineînþeles,
dupã cum ºtii,
hazardul înnoadã alternativa
spre o nouã ºi crudã cunoaºtere

crucifix

dincolo de somn,
viaþa vuind printre rãsculate
fascine
ºi mlaºtina huzurind victorioasã

cameleonic,
libertatea someazã neantul

la marginea
nopþii
cineva trage zãvorul ºi plânge
ca un bãtrân gârbovit
de orgolii

dincolo de somn, inevitabil, esti tu

rãdãcini

încet ºi tandru
rãdãcini dau ocol îndoielii

se pârguieºte amurgul

în loc de fluturi,
ochiul zãrii lãcrimeazã alt înþeles

tu vii, tristeþe, cu plugul vâlvoi…

prin defileul zborului cãrunt
cãderea zideºte moneda la temelia
toamnei scofâlcite de ger

         disperare

pe un tãpºan de plumb
încrustez ce mi-a rãmas de la aripi

pânã la disperare se ºlefuieºte izbânda

…cu aºchii mã încãlzesc ca la un foc
uriaº
ºi, totuºi, haina,
         pe care mi-o aºezi pe umeri,
dupã repetate-ncercãri,
nu îmi acoperã glezna

      între negru ºi cântec

la rãscruce,
între negru ºi cântec,
florãresele vând trupuri de flori
în nãluci contrafãcute

tu creºti într-o persie mov poveºtile
învingãtorilor rãniþi
ºi zideºti, în fiecare pierdere,
costumul de mire
ce a prins rod între lacrimi

de ce, doamne, peste toate ispitele
domneºte tristeþea ca un împãrat bizantin ?
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NICOLAE  TEOHARIE

Aºezarea în real

Murisem mai tot.
Murisem pânã aproape de rãspântie
ºi soarele nu apusese încã.
(La sfârºit, personajul din prima paginã
îºi va cere banii înapoi).

Alergam pe drumul frigului
ºi eram obosit.
ªi ceilalþi concurenþi îºi pierduserã ceva din mister:
mâinile întinse cãtre cer
ªi cerul a mai îmbãtrânit cu o ploaie.
Oh, numai umbra lãsatã în sete
se poate considera liberã.
Numai dacã îmi baþi în copilãrie cu monezi,
cum baþi în geamul acestei amiezi
cu o nedumerire,
numai atunci mã voi opri
sã-mi cumpãr un rãsãrit de soare,
un pachet de þigãri, un copac înfrunzit
ºi un jilþ de piatrã.

Scrisorile tatãlui meu cãtre
mine

Eram în centrul lumii.
Pachetul de þigãri abia început.
Dumnezeu abia început.
Cafeaua ºi tristeþea femeii mele
ºi focurile
abia începute.

Zilnic urcam
pânã la tinereþea mea pe rotile,
aºa turtit de chiºtoace ºi bucãþi
de liniºte alcolicã.
Zilnic urcam ºi coboram treptele putrezite
ale acestui acum.
Cu câtã inpertinenþã suie sângele în obraji.

Frunzele strânse de vânt
ca niºte naufragiaþi,
povestindu-se
între aproape ºi zero.

Am fost sfãtuit sã nu intervin.
Tatãl meu era bãrbat în toatã firea.
Scrisorile lui cãtre mine m-au ajuns
când eu eram cu moartea abia  începutã
Nu le-am citit.

Când ai plecat

Când ai plecat
am auzit cum îmi cade sufletul,
sonor,
locul îmi cade,

locul pe care îl ocupã el în trupul lui,
acest spaþiu la purtãtor,
nimic al nimicului.

Cineva
din preajmã, de-aproape,
îl apleacã spre a-l  bea
dintre pleoape.
Fusese de aer, fusese de ape ?

Acel  ,,ceva “

Acel ,,ceva”, ca sã ajungã la mine
se folosea de filme ºi dansuri pãgâne.
Stã în gânduri moi, de câine.
Ticãlosul mã  ºtie
cã iubesc cerºetorii îmbrãcaþi în vorbe puþine,
iubesc rãspântiile, vedeniile în haine de jder,
iubesc tribuna, curva
ºi mirarea cã-s singur.

De emoþie în loc de masã
punem mâncarea pe o oglindã.
Mereu, absolut mereu, alegem dintre bucate
imaginile
ºi vomitãm în fundul grãdinii
grãmezi de luminã verzuie.
Mama se sperie ºi trimite pe o mãtuºã
sã-mi cumpere un trenuleþ ºi dulciuri.
ªuºoteau ceva, nimic despre timp.

Ticãlosul ! Dupã frunzele care îl viziteazã
pare bolnav.
O tulburare i întâmplã lui,
de-mi poartã hainele sângelui
ºi-n lungile nopþi de beþie
se hotãreºte sã devinã fâºie
de lumi.

Marile insomnii

De teamã cã nu ne-ar ajunge viaþa
ne-am înstrãinat. Am târât dupã noi amintirile,
mai triste decât apele ºi cântecele toate
ºi n-am mai dormit.
Ne umplem partea de liniºte cu numere imaginare.
Stãm în spatele timpului, pãzindu-l de vreme.
cu dulceþuri, focuri de toamnã
ºi înalte blesteme.

Pentru un timp chiar putem sã ascundem rãzvrãtiþii.
Pentru un timp doar,
pentru cã ei, dintr-o durere a frunzelor,
ei se mai ºi grãbeau.
ªi i-am povestit aºa triºti ºi înalþi
în cãrþile noastre de ceaþã ºi interminabile ploi
ºi pentru cã nu se sinchiseºte nimeni
de cel fãrã faþã
de teamã cã n-o sã mai avem viaþã
îngenuchem în faþa marilor focuri.
O singurãtate mai bãtrânã decât timpul,
ne dãruie tãcerile acelea promise,
în timp ce mâinile  noastre se îndepãrteazã
de mâinile noastre întinse.

Despre nimic ºi ceva mai mult

Nu e mare lucru de capul lui
Fãrã a insulta pe nimeni

reusise sã dobândeascã o paloare de înger.
Din cauzã cã era prea sãrac
ºi nu avea bani sã îmbãtrâneascã
a rãmas îngropat în praful prezentului.
Din cauzã cã nu putea sã înbãtrâneascã
gravitaþia universalã îl ocolea.

Tãcerea fãcea parte din farmecul lui personal,
dar când am început o discuþie înfocatã
despre clipã,
despre cum declanºeazã ea prezentul,
cum este gãzduitã,
cum este reþinutã ca rãmânere,
cum este reþinutã ca plecare,
bând prea multã ºampanie ieftinã
a început sã plângã într-o tristeþe
de care nu-ºi mai aducea aminte.
Nu e mare lucru de capul lui.
E ca o întrebare
ce doarme în vinuri.

Versiune atomicã

Dacã ar fi sã vãd lumea
printr-o fâºie de pansament
tocmai desprinsã de pe o ranã
ce tãcere aº prinde cu aceastã capcanã,
cât întuneric, cât absurd!
Femeie mã sufoc!
Femeie adu-mi aer împuºcat
ºi adu-mi loc.
Nu mai am nici un reper.
Trimite dar pe cineva dupã alt cer.
Sã îmi aducã ºi hainele absentului
sã ies din ospiciul prezentului.

ªtiindu-mã îmbracat în insomnii,
 în fineþuri de umbrã
femeia îmi aduce angoasa.
În urma ei venea, înaltã cât casa,
o arãtare de om
- O fi nicicândul, zice femeia,
din vreun atom.

Ce scurtã e viaþa

Când fugeam înspre mama, ah !
am ºtiut cã între mine ºi lume
mai este ceva.

Cum stãteam amândoi pe câte un cap de bivol
sã hotãrâm în ce suferinþã vor dormi celulele albe
ºi în ce parte a poemului va ninge
ai început sã râzi.
Vântul legãna becul din stâlp.

Priveam într-o dulce primejdie
câþiva porumbei risipindu-mi sufletul rebel.
Rezist tentaþiei de a fi aproape de el
ºi deja regret
din foarte uºoare cuvinte de dragoste.

Pericolul ar fi ca tu sã-þi fi uitat acasã
carneþelul în care-þi notezi fulgii de zãpadã,
partenerii de dans.
Eu vin cãtre tine cu tot spaþiul,
cu toate personajele sângelui.
Ce scurtã e viaþa !

(Poeme din volumul în pregãtire
,, Diavoli de cafenea “ )
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“Uitasem, tu scrii... Ia sã vãd... Ar trebui sã fie
pe undeva o lacrimã. Da! Uite-o!” Priveºte adânc,
apoi spune: ar fi trebuit sã pornesc de la ea, de la
lacrimã. ªi atunci þi-aº fi spus totul altcumva. Ne-
am vãzut o singurã datã. Scrie ºi ea. Îmi amintesc
cã i-am scris o scrisoare pe care am întârziat sã o
pun la poºtã. Dupã luni, regãsind-o, am citit-o din
nou ºi, considerând cã e, de la un capãt la altul
literaturã, am publicat-o. Nu i-am mai trimis niciodatã
scrisoarea. Doar cã i-am dedicat-o. Atât.

Sunt câþiva ani de când se întâmplã la Urziceni
ceea ce, dupã vorba lui PIM de la finele unei întâlniri:
”Bãi, la voi aici a fost ca la revelion!”, a ºi fost
denumit chiar aºa: revelion. Revelionul caricaturiºtilor.
Mi-am ºi dorit, fãrã sã ºtiu sigur de ce, sã devin o
caricaturã. Frumoasã ca o caricaturã. Sau o
caricaturã, pur ºi simplu. Vorba lui Nichita: fãrã
pricinã. Trei au fost oamenii în jurul cãrora acest
revelion s-a clãdit: Nicu Petrache, Sorin Postolache
ºi PIM. Asta ºtiu eu. Cu Aurelia Petre chiar m-am
certat într-un vis, întrebând-o cum de mi-a spus cã
Sorin Postolache a murit? Cum de mi-a spus? Cãci
Sorin Postolache era acolo, lângã mine, era viu. Sorin
Postolache trãieºte!, i-am spus eu. Apoi m-am trezit.
Era ziua în care Sorin Postolache era înmormântat.
Dar acel vis m-a liniºtit ºi mi-a dat, nu ºtiu cum, o
speranþã. Fotografia în care eu l-am vãzut, îl simþeam,
ca un înger într-un cãrucior cu rotile, a stat multã
vreme pe masa mea. Din acel cãrucior, Sorin
Postolache mi-a spus în timpul unui interviu: “reao!
Eºti rea! De ce eºti aºa de rea cu mine?” Îl
întrebasem ceva. îmi fusese atât de fricã de acel
interviu. În orice lume, hai sã nu spun normalã, dar
omeneascã, mã rog, nu hainã, serbarea a cincizeci
ºi cinci de ani a unui jurnalist, caricaturist, om, aflat
în spital, care nu voia nici mãcar sã rosteascã numele
bolii care l-a imobilizat, ar fi fost altcumva. Câþiva
au fost cei care au fost prezenþi atunci, la Institutul
de Oncologie, la ziua lui Sorin Postolache ºi la
vernisarea primei ºi, probabil pânã acum, singurei
expoziþii de caricaturã realizatã într-un pat de spital.
poate cã dacã ar fi fost sã fie prezenþi toþi cei cãrora
Sorin Postolache le-a întins o mânã de ajutor în atâþia
ani, spitalul acela, vai!, mare, nu i-ar fi încãput. Inima
lui Sorin i-a cuprins. ªi, printre cei prezenþi atunci,
au fost ºi câþiva dintre cei ce organizeazã, susþin, la
Urziceni, Revelionul caricaturiºtilor. Era primãvarã.
ªi revelionul îºi ieºise din matcã. Se mutase din nou.
“Urziceniul e aici!”, a exclamat Sorin Postolache
atunci. ªi poate cã, de ceva vreme, Revelionul
caricaturiºtilor a ajuns sã însemne Urziceni. Lui Sorin
Postolache nu i-am scris niciodatã. Chiar dacã,
sunându-l sã îl întreb ce mai face, aºa cum era, cu
un picior în groapã, mi-a spus: ”balerino!”, neºtiind
cã într-adevãr fãcusem cândva ºapte ani de balet,
“câþi bani þi-ar trebui þie ca sã tipãreºti volumul?
Pentru cã, uite, eu scot o lucrare de caricaturi ºi
poate îmi mai rãmân niºte bani ºi...” Voia sã îmi
tipãrescã volumul de versuri, fãrã sã îl fi citit
vreodatã. Nu este tipãrit nici acum. Dar am încã
fotografia în care Sorin Postolache este un înger înt-
un cãrucior cu rotile. Nu am prea învãþat sã ne
ocrotim îngerii, îmi vin în minte vorbele lui Paul
Vinicius, care, în pragul anui alt revelion era la

Lucica ªtefanovici

Doamne, câtã bandã rulantã...
lui Sorin Postolache

Urziceni. Dar pânã la urmã, orice zi poate fi o zi
minunatã pentru un atac de cord

nu am prea învãþat sã ne ocrotim
îngerul. el nu mai este decât umbra lui
sau (mai degrabã) a noastrã. se tot loveºte
de ziduri ºi clãnþãne din dinþi. viaþa (lui –
a noastrã?) l-a buºit zdravãn.

exemplare care mai de care de ticãloºi
ne-au luat în primire. hohotele lor încã rãsunã,
ne aratã cu degetul ºi pufnesc în râs, ticãloºii.
îºi freacã burþile prospere, ticãloºii.

hai, mãi, acasã – îl zoresc pe al meu. îhî –
face el, sãrindu-mi în braþe (ca sã-l ocrotesc).
scurgându-mi-se în inimã, greoi: pleosc!

o micã patã de sânge pe manºeta imaculatã
a zilei”

ªi tot Paul Vinicius, cu vocea sa înceatã, întreabã
altundeva, la Muzeul literaturii, în subsol:

“Cam câtã bandã rulantã poate exista în
Dumnezeu?”

Începe poemul cu douã puncte. Iatã, ea se trezeºte
într-o anumitã clipã în preajma mea. Iatã, ea îºi
alungeºte puþin buzele în acelaºi sens în care ceea
ce vorbeam eu la masã nu însemna nimic pentru ea.
Iatã, ea chiar se hotãrãºte sã-mi dea de ºtire cã eu
chiar exist. Faptul cã în filosofie Ecce homo! este un
suflet de artist ºi faptul cã de mult timp chiar gândul
acesta îmi tot dãdea târcoale, cum cã eu chiar ar trebui
sã exist, nu am încercat sã fac altceva decât sã îmi
aprind o þigarã ºi sã constat cã ea stã în preajma mea
ºi cã îmi tot dã de ºtire cã eu chiar exist”.

Varã ºi soare ºi cald. Strâng un pumn de nisip ºi
am sentimentul, viu ºi puternic, de vreme ce m-a
luat în stãpânire, cã, undeva, într-un colþ al caricaturii
trebuie sã fie o lacrimã. Poate de aceea sã fi spus
eu cã îmi doresc sã fiu o caricaturã? Nu ºtiu. An de
an, caricaturiºtii sau caricaturile ne tot dau de ºtire
cum cã noi chiar ar trebui sã existãm. Sã fim.

Câteva rânduri despre Revelionul caricaturiºtilor,
despre ce se întâmplã aici, îmi spune Nicu Petrache.
Încerc sã mã adun, recitesc ce am scris în anii din
urmã, lucrurile impersonale, ºi... nu ºtiu. De unde sã
ºtiu eu ce se întâmplã aici, la Revelionul
caricaturiºtilor? Îmi place sã cred, însã, cã din
Catedrala de peste drum, din biserica în care l-am
închis pe Dumnezeu, chiar Dumnezeu poate cã face
un semn unui caricaturist care se întreabã dacã tuºa
e pusã bine sau care exclamã, precum Sorin
Postolache: ”Cine pe artiºti ajutã, Dumnezeu îi dã
valutã!”. Îmi place sã cred cã Dumnezeu mai face
câte unuia un semn. Iar dacã ne-am gândi, dacã am
simþi cã, undeva, într-o caricaturã sau într-o operã
de artã sau poate în lucrul cel mai banal, este poate
ascunsã o lacrimã, atunci ne-am gândi, am simþi ºi
lucrurile ar fi, pornind de la o lacrimã, cu totul
altcumva. Cum alcumva? Nu ºtiu cum. Atât.

P.S. Caricaturiºtii au, poate, cutezanþa de a Nu
ne face dupã chipul ºi asemãnarea lor ºi darul de a
ne putea aminti cã suntem fãcuþi ºi ar trebui sã fim
dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu.

                                           (noiembrie, 2005)

Reviste… Reviste…
Reviste…
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Cãrturar de frunte al neamului sãu, Apostol D.
Culea a contribuit la marile transformãri ale societãþii
româneºti determinate de realizarea în 1918 a Marii
Uniri.

Prin naºtere el aparþine Bãrãganului ialomiþean.
Prin munca dedicatã propãºirii culturale a satului
românesc aparþine României întregi.

A.D.Culea s-a nãscut în 1882 la Sudiþi ºi a trãit
pânã în 1949, timp în care s-a afirmat ca un strãlucit
pedagog, pe linia deschisã de Spiru Haret ºi ca un
publicist remarcabil, preocupat de problemele mari
ale þãrãnimii, care atunci începea sã se afirme ca
forþã economicã ºi politicã, datoritã reformelor agrarã
ºi electoralã înfãptuite de statul român la începutul
perioadei interbelice.

A urmat ºcoala primarã în Sudiþi, apoi ªcoala
Normalã din Galaþi (1903 -1910), unde a  rãmas
institutor la ªcoala de Aplicaþie. În anii de liceu s-a
remarcat printr-o nestãvilitã sete de lecturã,  de
cunoaºtere în general. A fãcut traduceri din englezã,
italianã ºi francezã.

Pasionat de cãlãtorii a descoperit fascinanta lume
a Dobrogei , a strãbãtut lanþul carpatic aflând lucruri
minunate despre oameni ºi locuri. La ªcoala Primarã
nr. 9 din Tulcea a început sã cerceteze trecutul
þinutului dobrogean.

ªi –a desãvârºit pregãtirea intelectualã urmând
cursurile Universitãþii Populare de la Vãlenii de
Munte, unde a rãmas cu totul absorbit de
personalitatea lui Nicolae Iorga.

Caporal în cadrul Regimentului 73 Infanterie
Rezervã a participat la campania din 1913 din
Bulgaria, obþinând în anul urmãtor medalia „Avântul
Þãrii”.

Din 1914 s-a transferat la Bucureºti, la ªcoala
Primarã de Bãieþi nr.29, unde a dotat biblioteca ºi a
organizat  prima sala de lecturã pentru copii ºi o
expoziþie cu desenele elevilor.

La sfârºitul primului rãzboi mondial, A.D.Culea
se afla în plinã ascensiune profesionalã ºi afirmare
culturalã, astfel încât a fost desemnat sã se ocupe
organizarea culturalã  a Basarabiei, în cadrul
Serviciului de Propagandã Culturalã  al
Comisariatului General al Basarabiei.

Viaþa l-a purtat în cãlãtorii pe meleaguri îndepãrtate
(Italia, Danemarca, Germania, Elveþia, Suedia,
Norvegia, Olanda), oferindu-i ocazii pentru
cunoaºterea culturii ºi modului de viaþã al altor popoare.

Din 1922, a fãcut parte dintr-o comisie a
Ministerului Instrucþiunii, menite sã înfiinþeze
biblioteci populare pe lângã ºcolile primare din Vechiul
Regat, Transilvania, Maramureº, Bucovina,
Basarabia, mai ales în apropierea graniþelor.

A fost director al Fundaþiei Culturale Regale timp
de aproape 20 de ani.

Activitatea de pedagog este completatã de aceea
de publicist. A þinut conferinþe la Radio, abordând teme
de interes pentru lumea satelor: „Cronica satelor”,

„La început de primãvarã”, „Vocaþia þãrãneascã”,
„Iarna la sate”, „Strãinii despre vitejia armatei
române”, „Tineretul în slujba culturii obºteºti” etc.

 A  colaborat la diferite publicaþii: „Educaþia”,
ªcoala Basarabiei”, „Ramuri”, „Sfatul Þãrii”,
„Pãmântul”, „Dacia” º.a.

A scris numeroase studii ºi cãrþi în care a supus
dezbaterii problemele majore ale dezvoltãrii
instrucþiei ºi culturii populare: organizarea ºcolilor
rurale, lectura copiilor, bibliotecile ºcolare , bibliotecile
populare, îndeletnicirile manuale în ºcoalã ºi în viaþã,
manualele ºcolare, ºcolile þãrãneºti.

PERSONALITÃÞI IALOMIÞENE
- APOSTOL  D.  CULEA -

Activitatea desfãºuratã în Basarabia a fost un
bun prilej de cunoaºtere a realitãþilor de dincolo de
Prut ºi de a acþiona în direcþia consolidãrii
românismului în provincie. Profund emoþionat de
simplitatea trãirii româneºti de acolo, el scria soþiei
în 1918:

„Cu toiagul pribegiei mergem pe la casele
oamenilor ºi ne vin pe buze cuvinte miºcate de
dragoste.

La bisericã – o slujbã cum nu am vãzut prin satele
noastre. Flãcãi ºi fete sub conducerea unui þãran
simplu, care nu ºtie cânta notele, cântã în cor atât
de limpede ºi curat liturghia lui Musicescu pe
româneºte, cã ne înduioºeazã.

Sunt aici ºi þãrani ºi þãrãnci din Bucovina,
refugiaþi, în sãrmanele lor straie care abia mai
amintesc din pitorescul de acasã. Crucile lor,
îngenuncherile lor pânã la pãmânt, cerând lui
Dumnezeu îndurarea, îmi umplu sufletul de o pornire
generoasã.

Bãtrânii  ºi bãtrânele ne grãiesc aºa de blând ºi
frumos, cã simt în inimã ca o revãrsare de iubire,
parcã îmi vine sã-i îmbrãþiºez ca pe niºte fraþi în
nenorocire. Pesemne cã s-a trezit în mine tot fondul
sãnãtos ºi bun ce doarme în adâncul inimii
þãrãneºti.”1

Menþioneazã un amãnunt interesant: a întâlnit
persoane care aveau acelaºi nume de familie,
amintind cã aflase de la tatãl sãu cã un frate al
acestuia fusese luat rob de ruºi „ de pe Bãrãgan”, în
timpul rãzboiului de la 1828-1829, când aceºtia au
trecut spre Silistra.2

În provincie, A. D. Culea a activat în Directoratul
Învãþãmântului, conducând Serviciul Activitãþilor
Extraºcolare.

Tânãrul învãþãtor a fost impresionat de
„improvizaþia ce caracterizeazã propaganda noastrã
culturalã”3, deplânge lipsa anchetelor sociologice ºi
a monografiilor pentru satele moldovene, dispariþia
foilor populare ºi a revistelor româneºti ºi inexistenþa
cãrþii la sate.4

Soluþiile preconizate de el vizau: implicarea
tinerilor în problemele culturale ale lumii rurale prin
asociaþii culturale, teatru , serbãri de binefacere,
muncã în folosul comunitãþii, iar, pe de altã parte,
adoptarea unei legi a bibliotecilor populare ºi o
„primenire a organelor de control ºcolar”5

Conºtient de rolul major al tinerei generaþii,
A.D.Culea doreºte atragerea de elevi moldoveni în
Vechiul Regat ºi, mai mult, desfãºurarea unui proces
de reînvãþare a limbii materne.6

Munca sa a constat în organizarea în toate
localitãþile mari a  cursurilor de limba românã, cerute
de toate naþionalitãþile,  crearea de biblioteci sãteºti,
colecte de cãrþi în vederea distribuirii lor gratuite,
realizarea de cursuri de alfabetizare pentru adulþi,
alcãtuirea unor echipe de jocuri populare ºi coruri
ambulante, desfãºurarea de  ºezãtori culturale la care
aveau loc întâlniri cu scriitori (M.Sadoveanu. N.
Dunãreanu, I. Buzdugan), tipãrirea de  repertorii
muzicale ºi de broºuri cu litere ruseºti de tranziþie.
„Cãrticelele pentru popor”, la tipãrirea cãrora a
contribuit Mihai Sadoveanu cuprindeau titluri ca: „O
istorie a Românilor”, „O carte de rugãciuni”, „Din
Ion Creangã”, „Povestiri hazlii”, „Povestiri pentru
moldoveni”, „Cântece populare”. A preluat direcþia
publicaþiei „Cuvânt moldovenesc”( foaie
sãptãmânalã redactatã de Tudor Pamfile, folclorist
ºi scriitor) ºi a creat organul ºcolar ºi de îndrumare
culturalã „ªcoala Basarabiei”. Preocupat de

menþinerea specificului tradiþional , Culea a propus
modele pentru costumele populare feminine, care
urmau a fi purtate de membrele ansamblurilor de
dansuri .7

Pentru a veni în sprijinul dascãlilor basarabeni a
scris cartea „Povãþuitor ºcolar sau metodica
teoreticã ºi practicã pentru învãþãtorii ºcoalelor din
Basarabia”, publicatã în 1918 la Chiºinãu.

În legãturã cu  activitatea sa în provincie, mai
târziu îºi amintea:

„S-a depus o muncã culturalã entuziastã, care a
rodit în multe tãrâmuri, deosebit de ce-a putut clãdi
ºcoala la temeliile începutului plin de însufleþirea
renaºterii. Am semãnat în toate vânturile provinciei
de peste Prut. Pãstrãm credinþa cã ce a cãzut pe
pãmânt bun a prins rãdãcini în aceste douã decenii
de acþiune culturalã naþionalã. Pe acest semãnat
clãdim nãdejdile noastre: pãstrarea fiinþei naþionale
la Nistru.”8

Eforturile depuse i-au fost recunoscute. Publicaþii
precum „Cuvântul”9 sau „Neamul românesc”
conþineau articole elogioase. Citãm:

„Cu Apostol Culea pleacã din Basarabia nu numai
un agent oficial, ci ºi o prodigioasã putere de muncã,
culturã solidã, un talentat publicist ºi un preþios nerv
gazetãresc. Iar cu aceste toate, pleacã omul de
nãdejde în care cultura româneascã conteazã în mult
rãtãcita prin strãini regiune, încã din prima zi a sosirii
soldatului român în Basarabia- de la 1 ianuarie
1918.”10

Deºi nu a participat direct la procesul de
modernizare ºi uniformizare a învãþãmântului
românesc din Bucovina, Culea a fost interesat de
soarta acestei provincii recent reunite cu Þara. În
articolele sale a criticat tentativele externe ponderea
ºi rolul românilor  în zonã. Scrieri precum: „Martiriul
Bucovinei”11sau

„Încã o carte despre Bucovina”12 dezvãluie
grozãviile fostei stãpâniri strãine ºi sunt adevãrate
radiografii ale situaþiei etnice ºi sociale a momentului.

Deosebit de dragã i-a fost Dobrogea, provincie
în care a desfãºurat o frumoasã ºi bogatã activitate.

În 1928, se împlineau 50 de ani de la revenirea
Dobrogei în graniþele naþionale. Deºi au existat
preocupãri de integrare economico-socialã, statul
român a neglijat aspectele culturale. Culea constata
cu amãrãciune cã nu exista în acel moment nicio
lucrare dedicatã Dobrogei. El a întreprins o veritabilã
muncã de pionierat- scrierea unei monografii
dobrogene, acþiune salutatã cu bucurie de
personalitãþile epocii, întrucât autorul a reuºit sã
adune într-o formã curentã ºi pe înþelesul tuturor
toate datele istorice, economice, folclorice ºi
culturale referitoare la þinutul românesc dintre
Dunãre ºi Mare.13

Legat sufleteºte de þinutul dobrogean, Culea a
revenit ani la rând cu echipe studenþeºti formate de
marele sociolog Dimitrie Gusti, al cãrui apropiat a
fost. Acestea cuprindeau studenþi la medicinã umanã,
medicinã veterinarã, agronomie, instructoare de
menaj, toþi membri ai Fundaþiei Culturale Regale,
tineri de la Brãila ºi Galaþi obligaþi la munca
obºteascã, paramilitarii satelor. Au desfãºurat acþiuni
cultural- recreative: consultaþii, conferinþe, dezbateri,
proiecþii la cãminul cultural, serate, baluri.14 Tinerii
au acordat ajutor localnicilor la construirea digului
din Peceneaga, judeþul Tulcea, protejând satul de
revãrsãrile Dunãrii.15

În colaborare cu prietenul sãu, Lascarov
Moldoveanu, Culea a publicat „Antologia Dobrogei”.
Despre aceastã lucrare, marele critic Perpessicius

Prof. Emilia VLAD
Colegiul National “Mihai Viteazul“, Slobozia

(continuare în pag. 10)
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afirma cu entuziasm cã este o excelentã ºi avizatã
monografie festivã, în prozã ºi în versuri, dupã modele
franceze, care putea fi pusã alãturi de scrierile lui
M.Sadoveanu, N.Iorga, Em. Bucuþã.16 Totuºi
lucrarea era incompletã cãci nu fãcea referiri la
însemnãrile cãlãtorilor strãini ºi nici la opera poetului
Ovidiu.17

Apostol Culea a rãmas toatã viaþa legat de
lumea satului pe care a iubit-o ºi a înþeles-o, pentru
care a trudit spre ridicarea culturalã ºi dezvoltarea
economicã ºi socialã. Într-o conferinþã radio evoca
acest univers, aducând un omagiu þãrãncii române:

„ Nu e destul cã femeia munceºte în þarini ºi
grãdini de zarzavat primãvara pânã toamna alãturea
de bãrbat, dar, în acelaºi timp, ea trebuie sã
îngrijeascã ºi de copii, de toþi ai casei, de pãsãri, de
vite, de câte alte munci se cer într-o gospodãrie
închegatã. Iar lelea Floarea, albinã neodihnitã, de s-
ar ruga la toþi sfinþii din calendar nu poate face dintr-
un ceas douã ºi nici din douã mâini patru. /.../Te uiþi
la feþele unora: mai ai crede cã-s muceniþe atunci
coborâte din zugrãvelile unei vechi biserici”18

Observaþii interesante face ºi atunci când
analizeazã mentalitatea þãranilor, pentru care averea
nu înseamnã bani ci pãmânt, acareturi vite, iar
câºtigul este sã-ºi vadã pline grajdurile ºi magaziile,
nu punga. Stilul þãrãnesc de viaþã este  controlat de
tradiþia satului . Într-o lume în schimbare trebuie ca
„aceastã autarhie în curs de sfãrâmare” sã fie
desfiinþatã ca satul sã intre în ritmul producþiei
naþionale ºi internaþionale.19 Iar în acest proces, un
rol important îl are ºcoala.

Interesat mai ales de ºcoala primarã, pe care
o numea „ºcoala poporului” A.D.Culea  a considerat
cã ºcolile rurale ar fi trebuit sã pregãteascã tinerii în
sensul unei apropieri  pe baza vocaþiei, de rostul
economic al satului:

„Sã rãmânã la pãmânt atâþia câþi simt tainica
înfrãþire cu el ºi-i pot ridica valoarea materialã la
rangul unei funcþii sociale de prestigiu. Sã dãm
þãranului orgoliul satului cu muncile lui. Când l-a
dobândit, vocaþia s-a pronunþat, vorbeºte în el
pãmântul, ascultã vocea sângelui, a strãmoºilor.”20

Pe aceastã cale s-ar fi realizat ºi o selecþie a
forþei de muncã, astfel încât cei care nu aveau tragere
de inimã pentru agriculturã puteau pãrãsi satul ca
sã-ºi caute rostul la oraº,

Culea a propus reorganizarea învãþãmântului
primar susþinând menþinerea duratei de ºapte ani,
cu clasele I-IV- învãþãmânt de bazã, clasa a V-a
preorientare profesionalã, iar clasele a VI-a ºi a VII-
a- curs primar superior. La sate, ultimele douã clase
urmau a se realiza prin colaborarea dintre Camerele
de Agriculturã, Serviciul de Învãþãmânt al
Ministerului Agriculturii ºi Ministerul Instrucþiunii
Publice care ar fi furnizat cursuri specializate, aºa
încât la þarã sã fie încadraþi: învãþãtorul de culturã
generalã, învãþãtorul agronom (cu pregãtire în
horticulturã, viticulturã, apiculturã, pisciculturã)
maestrul de industrie casnicã ºi de gospodãrie. Dar,
cum chiar Culea sesiza, acesta era un proiect greu
de înfãptuit, mai ales în condiþiile existenþei unei
mentalitãþi potrivit cãreia, pentru munca pãmântului
nu era nevoie de multã învãþãturã. Alte propuneri
interesante aveau în vedere introducerea zilelor de
practicã în orarul elevilor din clasele V-VII ºi a unor
probe practice la examenele de absolvire respectiv

includerea unor þãrani în comisiile de examen.21 În
1935 cerea înfiinþarea de ºcoli pescãreºti în judeþul
Ialomiþa, care sã-i înveþe pe fiii de pescari metodele
moderne de pescuit ºi de refacere a puietului.22

Pedagog talentat, A.D.Culea a înþeles
necesitatea unui corp învãþãtoresc bine pregãtit. De
aceea, el recomanda instruirea membrilor acestuia
la Academia de Agronomie sau la Institutul Naþional
de Zootehnie din Bucureºti pentru a servi ca
îndrumãtori agricoli pe plãºi, pe lângã ºcolile primare
cu clase superioare. Mai preconiza cursurilor pentru
pregãtirea învãþãtoarelor ca auxiliare ale medicilor
rurali, cu rolul de îndrumãtoare în igiena ºi
puericulturã.23

Principiul autonomiei ºcolare a fost o altã înnoire
asupra cãreia a stãruit. Potrivit acestui principiu,
fiecare ºcoalã ar fi avut posibilitatea de a combina
programele sau de a le modifica dupã necesitãþile
regiunii geografice. Un element de modernitate
valabil pânã astãzi a fost ºi alcãtuirea unor programe
de maxim ºi de minim, în funcþie de aptitudinile
ºcolarilor.24

În domeniul metodelor de învãþãmânt, Culea a
adus o contribuþie remarcabilã. ªi-a manifestat
preferinþa pentru metodele active, variate, adaptate
experienþei de viaþã ºi a recomandat dascãlilor grija
pentru nota emotivã ºi apelul la afectivitate. Prin
metodele participative considera cã se realizeazã „
o muncã spiritualã colectivã, un spirit de societate
care animã elanul spre culturã. Partenerii se aliniazã
ca niºte vase comunicante prin care circulã fluidul
aceloraºi gânduri.”25

Practica pedagogicã a validat utilitatea acestor
metode, dintre care colaborarea în grupe de lucru
este din ce în ce mai frecventã. La vremea
respectivã, el propunea rezolvarea unor teme în
comun, dar ºi realizarea unor activitãþi extraºcolare
ca înãlþarea unei troiþe sau înfiinþarea unor plantaþii,
ceea ce face ca ideile sale sã-ºi pãstreze valoarea.

Remarcãm, de asemenea, interdisciplinaritatea
demersurilor cognitive. La o temã ca „Pãdurea”,
elevii organizaþi în grupe de studiu urmãreau
probleme de botanicã, zoologie, geografie ºi folclor,
aºa cum se practicã ºi astãzi în ºcolile româneºti.

Activitãþile extraºcolare au fost în atenþia lui
Culea. El propunea completarea procesului instructiv
–educativ cu vizite la monumente istorice, susþinând
chiar necesitatea întocmirii unui repertoriu
naþional26,vizite la muzee, la ferme, la fabrici,
vizionãri de filme la cinematograf, mersul la bisericã.

A depus o muncã prodigioasã pentru elaborarea
de manuale ºi auxiliare didactice atât pentru ºcolile
primare, cât ºi pentru ºcolile de ucenici. Dintre
acestea, „Literatura copiilor ºi ºezãtorile pentru copii”
a fost premiatã de Academia Românã.

Apostol Culea a urmãrit lichidarea
analfabetismului printr-o atentã îndrumare a ºcolilor
pentru adulþi. Acestea urmau sã fie frecventate de
cursanþi tineri, preferabil dintre cei cu stare materialã
medie, a cãror pregãtire intelectualã anterioarã era
precarã. Scopul ºcolii þãrãneºti era definit în termenii
urmãtori:

„ªcoala þãrãneascã nãzuieºte sã-i înveþe pentru
viaþa de toate zilele ce-i trebuie omului ca sã fie
gospodar model, fiu conºtient al neamului, din care
face parte, bun cap de familie, pilduitor de omenie,

sã-ºi cunoascã îndatoririle publice ºi nevoile, precum
ºi cãile de a se ridica biruitor asupra lor.”27

Pregãtirea fiilor satului putea fi continuatã în
universitãþi þãrãneºti, despre care Culea nu spune
cum ar fi putut fi constituite.

Era de preferat ca ºcolile þãrãneºti sã aibã internat
pentru a fi mai aproape de condiþiile familiale. Durata
cursurilor era preconizatã la 3-5 luni, în decursul a
trei ani. În cadrul lor, se studiau discipline aplicative,
utile în viaþa cotidianã a satului, fãrã a se neglija ºi
dezvoltarea universului cultural. Tinzând spre
formarea unor deprinderi noi (folosirea scrisului,
redactare unor documente, întocmirea registrelor de
venituri ºi cheltuieli, amenajarea locuinþei ), ºcolile
respective îi învãþau pe cursanþi organizarea ºi
exploatarea eficientã a propriilor gospodãrii, dar ºi
ocupaþii noi: împletirea rogojinilor, fabricarea
ghiudemului, cultivarea orezului, creºterea viermilor
de mãtase.

Aceste demersuri  erau consolidate prin vizite la
ferme model, la staþiuni experimentale ºi prin
desfãºurarea practicii în gospodãrii moderne.

Activitatea ºcolilor þãrãneºti a fost departe de
aºteptãrile celui care a pus atât suflet în organizarea
lor. Lipsa fondurilor, sistarea unor proiecte,
mentalitatea þãranilor au îngreunat munca. Totuºi,
antrenând numeroºi oameni de culturã ca voluntari
ºi unindu-ºi eforturile cu cele ale societãþii ardelene
ASTRA  a reuºit crearea în Transilvania a 68 de
ºcoli þãrãneºti, în perioada 1931- 1936., în timp ce în
Bucovina au putut fi create  între 1934 ºi 1940 461,
cu sprijinul Societãþii pentru Culturã ºi Literaturã.28

În cadrul Fundaþiei Culturale Regale, A.Culea a
avut în atenþie înfiinþarea primelor cãmine culturale
de la sate ºi a bibliotecilor sãteºti.

Pentru dotarea acestora el a propus alocarea de
sume din bugetul local ºi judeþean , înfiinþarea sãlilor
de lecturã ºi desfãºurarea cursurilor  pentru adulþi în
aceste spaþii.

Cãminele culturale ar fi trebuit sã contribuie la
dezvoltarea culturalã a satelor prin organizarea de
ºezãtori tradiþionale, de lucru ºi petrecere dar ºi
moderne în care sã fie prezente conferinþe, proiecþii
de film, evocãri istorice spectacole de teatru susþinute
de actori þãrani. Directorul fundaþiei mergea mai
departe, susþinând necesitatea înfiinþãrii unei
academii de cântec, danþ ºi teatru popular ºi realizând
un repertoriu care cuprindea piese legate de universul
rural. Avea în vedere ºi teatrul pentru copii,
interpretat de adulþi, iar pe de altã parte utilizarea
metodei jocului de rol în demersurile didactice.29

Demersurile menþionate ºi-au depãºit epoca. Ele au
dat roade mai târziu în forma universitãþilor populare,
a ºcolilor populare de artã, a formaþiilor artistice de
amatori.

În  contextul amintit, editura Casa ªcoalelor
tipãrea seria „Cartea satului”( în care au apãrut titluri
precum: „Cartea apelor”, „Cartea câmpului pentru
agricultori”„Cartea grãdinilor ºi a podgoriilor”,
„Cartea gospodinelor”-  lucrãri scrise de Culea) ºi
revista enciclopedicã „Albina”. De asemenea, Culea
prezenta la radio emisiunea „Ora satului”. În sprijinul
culturalizãrii sãtenilor, el a publicat cãrþi popularizare
a ºtiinþei: „Cât trebuie sã ºtim despre pãmânt, soare,
lunã ºi stele”, „Cum trãiau strãmoºii noºtri”, „Cetãþile
moldoveneºti”, „Oameni de iniþiativã”.

Culegerea, cercetarea, conservarea folclorului a
fost un alt domeniu în care A.D.Culea a investit
muncã ºi pasiune.  Cãlãtoriile efectuate în þarã i-au
dat ocazia de cunoaºte producþii ale culturii
tradiþionale. A strâns colinde din Maramureº,
Dobrogea, Mureº, Dâmboviþa, Alba, Oradea.,
remarcând caracterul unitar al creaþiei populare de
pe întreg cuprinsul þãrii, dar ºi unele minunate

(urmare din pag. 9)
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manifestãri locale. De pildã , colindele de Crãciun
din Dâmboviþa vorbesc despre darul albinelor:

„Albina strângea din flori
Cearã pentru sãrbãtori.
Ceara se fãcu fãclii
Sã la dea Sfintei Marii
Fãcliile se-aprindeau
Îngerii din rai cântau.”30

În pãrþile Oradei, florile slãvesc naºterea
Mântuitorului:

„ Colo-n câmpul înflorit
Micã floare-a rãsãrit
Maica sfântã cum venea
Mica floare mi-o vedea.
- Floare, floricica mea,
Ce eºti mândrã ca o stea!
Vezi, iaci, la braþul meu
Þi-l aduc pe Dumnezeu
Floricica se-nchina
ªi mireasma-i aducea.”31

Interesante sunt ecourile istorice prezente în
colinde: luptele cu turcii, Negru vodã, Mircea Vodã,
Mihnea Vodã, Constantin Brâncoveanu. Cele din
Moldova îl menþioneazã pe ªtefan cel Mare:

„Însã ªtefan- domn cel Sfânt
De la rugã auzind
Cu boierii s-a-nchinat
ªi cu glasul de supus
A slãvit pe Domn Iisus.”32

Colinde din zona Alba numesc Þara Româneascã
„moºie dumnezeiascã”:

„Iar sub pom, cine dormea?
Chiar drãguþul Dumnezeu
Nime-n lume nu-l vedea
Numai neagra rândunea
Dumnezeu s-a deºteptat
Mâna stângã-a scuturat
Trei inele i-a picat
Rânduneaua le-a luat
ªi le-a dus în depãrtare
Sã le-aºeze pe hotare
Unu-n Þara Româneascã
Moºie dumnezeiascã.”33

În emisiunile realizate la radio, Culea a descris
numeroase obiceiuri româneºti, portul tradiþional, a
prezentat anecdote þãrãneºti, legende ºi credinþe
populare. A publicat lucrãri de folclor: „Datini ºi
muncã”, „Tradiþiile de apã ale poporului”, „Suspinele
stejarului”, „Antologia Dobrogei”.

S-a ocupat de organizarea concursului anual de
datini de iarnã la care au participat formaþii artistice
din toatã þara. În acest context s-a remarcat dansul
„Cãiuþii” din Boroaia, judeþul Botoºani, care a ajuns
sã fie cunoscut în toatã lumea.

Cercetarea literaturii populare ºi activitatea
gazetãreascã i-au dai impulsul pentru propriile
încercãri literare, dar nuvela „Rugãciune”, a cãrei
acþiune se petrece în satul natal evocat în manierã
sadovenianã nu se ridicã la nivelul activitãþii sale
pedagogice.

Rezultatele muncii sale pentru modernizarea
învãþãmântului românesc au fost recunoscute ºi
rãsplãtite în acel timp cu numeroase distincþii ºi
medalii. A primit Meritul Cultural pentru
propagarea culturii, cu rang de cavaler (1931),
Rãsplata Muncii pentru 25 de ani în slujba statului
(1931), Crucea de Onoare, clasa a II-a (1933),
Ordinul Ferdinand I cu grad de cavaler (1937),
Meritul Cultural, cu grad de cavaler, clasa a II-a

pentru servicii aduse operei sociale (1940), Meritul
Cultural, clasa I pentru servicii aduse culturii (
1940).

Cariera sa strãlucitã a fost încununatã ºi de
laurii recunoaºterii internaþionale, valoarea ºi
importanþa muncii sale fiind consemnate în presa de
specialitate a vremii, în Cehoslovacia ºi Italia.34

Activitatea sa în domeniul  pedagogic ºi pe tãrâm
cultural fost semnificativã în perioada interbelicã ºi
are unele ecouri de valoare pânã astãzi, aºa încât
putem afirma cu îndreptãþire cã Apostol D. Culea
nu doar s-a numit ci chiar a fost un Apostol al
învãþãmântului românesc .

1 Muzeul Judeþean Ialomiþa ( M.J.I.), Fondul A.D.Culea,
nr. inv. 49

2 Ibidem
3 M.J.I., Fondul A.D.Culea, nr.inv.57 A.D.Culea „ Problema

organizãrii muncii culturale”, Universul”, 28 oct. 1928
4 M.J.I., Fondul A.D.Culea, nr. inv. 37, A.D.Culea ,Soluþia

pentru intensificarea culturii naþionale în Basarabia”
5 Ibidem
6 M.J.I.Fondul A.D.Culea, nr. inv. 102, A.D.Culea,

„Învaþãtori români de peste Nistru”
7 M.J.I., Fondul A.D.Culea, nr. inv. 120/13 Conferinþã Radio:

„Întâia echipã de cãrturari în Basarabia acum 22 de ani”
8 Ibidem
9 M.J.I., Fondul A.D.Culea, nr.inv. 109, Skytes, „Basarabia”

în „Cuvântul”, 2 mai 1927
10 M.J.I., Fondul A.D.Culea, nr.inv.124, „Neamul

Românesc”, 1 apr.1921
11 M.J.I., Fondul A.D.Culea, nr.inv.11,A.D.Culea „Martiriul

Bucovinei”( articol de presã)
12 M.J.I., Fondul A.D.Culea, nr.inv.28, A.D.Culea, „Încã o

carte despre Bucovina”( articol de presã)
13 M.J.I., Fondul A.D.Culea, nr.inv.50,Cezar Petrescu,

„Douã cãrþi dobrogene”
14 M.J.I., Fondul A.D.Culea, nr. inv.130/10,conferinþã Radio
15 Ion Focºa, „O raitã prin copilãria mea” în „Satul natal”,

Revistã de culturã editatã de Asociaþia Nova Internaþional cu
sprijinul Episcopiei Argeºului ºi Muscelului, an IV, nr.12/2004

16 M.J.I., Fondul A.D.Culea, nr.inv.48, Perpessicius,
„Antologia Dobrogei”

17 M.J.I.FondulA.D.Culea, nr.inv 51, Adrian Maniu „Cãrþile
Dobrogei” în „Rampa”, 29 oct.1928

18 M.J.I.,Fondul A.D.Culea, nr.inv.127/2, conferinþã Radio
„Laudã þãrãncii române”

19 M.J.I.,Fondul A.D.Culea, nr.inv.35, „Economia,
cooperaþia. Þinerea socotelilor în gospodãria þãranului”

20 M.J.I., Fondul A.D.Culea, nr. inv. 129, conferinþã Radio
21 Ibidem
22 Constantin Tudor, „Istoria învãþãmântului din judeþul

Ialomiþa”, volI.(1918-1978), Slobozia, 1979, p.79
23 M.J.I., Fondul A.D.Culea, nr.inv.133/11, Conferinþã Radio

din 1942 „Educaþia satului românesc”
24 MJI, Fondul AD.Culea, nr.inv.86, A.D.Culea „Cultura

popularã ºi ºcolile þãrãneºti”
25 Ibidem
26 MJI, Fondul A.D.Culea, nr.inv 90, A.D. Culea „Cum se

viziteazã monumentele istorice” în „Universul”, 29 aug.1927
27 MJI, Fondul A.D.Culea, „Cultura popularã ºi ºcolile

þãrãneºti”, mss.
28 Ibidem
29 MJI, Fondul A.D.Culea, „Teatrul popular sãtesc”, mss
30 MJI. Fondul A.D.Culea, nr.inv 24
31 Ibidem
32 Ibidem
33 MJI, Fondul A.D.Culea, nr.inv 121/7, conferinþã Radio
34MJI, Fondul A.D.Culea, nr.inv.95

(urmare din pag. 10)

Note:

Pentru cunoscãtorii de teologie, titlul acestei
reflecþii pare cã împrumutã ceva din formula
impanaþiei lui Martin Luther: “in pane, cum pane,
sub pane”. Totuºi, diferenþa de topicã mã certificã
ca nefiind un plagiator de formule, ºi totodatã lasã
sã se înþeleagã cã nu-mi doresc sã creez o teorie
a “imculturaþiei” sau a “imculturii”.

Într-adevãr, nu asta îmi doresc. Ci doar o micã
analizã a celor trei membre ale familiei “Culturã”.
Mai exact, dacã între ele existã ºi o rudenie
spiritualã, nu doar de familie, adicã, care pe care
se nãºeºte...

Cândva, ascultând câteva piese de folk satirice,
cum ar fi: “Plai ºi Manea” a Adei Milea, sau
“Manea(grosu ºi-arþãgosu)” a celor de la Fãrã
Zahãr, m-am gândit cã existã o legãturã strictã:
cultura se adapã din subcultura reprezentatã aici
de manele (mã refer la cele despre bani, femei,
smecheri ºii duºmani), care la rândul ei înfulecã
la greu din W.C.-ul inculturii, un fel de cantinã a
neinspiraþilor.

Rãmânând pe ºinele muzicii, dar schimbând
macazul pe linia Hip-Hop-ului, ajungem la
concluzia cã reprezentanþii de geniu ai genului, ºi
anume: B.U.G. Mafia, R.A.C.L.A., Zale,
Ombladon, Bitzã, Nimeni Altu, Cabron ºi...cam
atât, (mã refer aici la textele care nu practicã
înjurãtura gratuitã, ci pe cea cu rost, sau cu bãtaie,
care îºi propune sã aibã ecou)transformã incultura
strãzii, direct în culturã urbanã, fãrã a o mai trece
prin subculturã. Poate de aceea unii considerã
muzica lor drept subculturã, argumentând cã
textele lor sunt obscene. Realitatea e cã sunt doar
vulgare ºi, în concluzie, reprezintã doar inculturã
primarã, sau, cum am numit-o mai sus, stradalã,
transformatã în culturã urbanã.

    Pãºind pe tãrâmul satirei de televiziune, mai
exact al pamfletelor, create genial de maeºtrii
genului: Divertis, Vouã sau mai tinerii Mondeni,
avem din nou tendinþa sã credem cã drumul de la
incultura crasã la culturã trece prin staþia
subculturii. Cam la fel se întâmplã ºi cu pamfletele
literare, în special ale celor de la Academia
Caþavencu.

Ce te faci însã cu satira strict literarã, cum ar
fi ilustrul exemplu al “Poveºtii poveºtilor” sau al
“Poveºtii lui Ionicã cel Prost”, ambele aparþinând
genialului Ion Creangã, care merge braþ la braþ
cu filozofia hip-hop-ului modern, adicã, transformã
incultura fosilizatã în vulgaritate, direct în culturã.
Poate din cauza asemãnãrii cu acest gen de
muzicã atât de blamat, cele douã opere ale marelui
clasic, au stat atâta amar de vreme în negura
undergroun-ului literar.

Dac-ar fi s-o lãsãm aºa încurcatã, cum ar zice
olteanul, ºi cum de altfel o vom ºi lãsa, dilema ar
rãmâne enigmã, adicã neelucidatã. Se vede treaba
cã madame culturã, atunci când se hrãneºte direct
din incultura vulgaritãþii ºocheazã, iar când o trece
pe aceasta prin pâinea subculturii
(împrumutând tehnica alcoolicilor prin care scoate
albãstreala din alcoolul sanitar), amuzã pânã la
exaltare. Cert este cã, una peste alta, cultura îºi
face treaba ei, adicã resusciteazã spiritul, fãrã a
avea pretenþia strictã de nãºicã, nici a subculturii,
nici a inculturii. Dacã întâmplãtor îi mai ºi iese,
asta e meritul ei, care o face, în final, atât de
specialã.

Culturã,
subculturã, inculturã

de Dan Ovidiu Bogdan
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În primãvara anului 1807, trupele turceºti
plãnuiau sã atace Bucureºtiul ºi sã izoleze Corpul
de armatã al generalului Miloradovici de nucleul
armatei ruse, aflat în sudul Basarabiei1. În acest
scop, la sfârºitul lunii mai, douã corpuri militare
turceºti, conduse de Ali-Paºa ºi Mustafa Bairactar,
au traversat Dunãrea pe la Silistra ºi, respectiv, pe
la Giurgiu. Miloradovici, pentru a evita încercuirea,
a evacuat spitalul de campanie din Bucureºti la
Focºani ºi a mutat convoaiele militare la Urziceni2.
Totoadatã, generalul rus a ieºit în întâmpinarea lui
Ali-Paºa, care, în fruntea a 16000 de oºteni, se
îndrepta spre Bucureºti prin Obileºti, acolo unde
s-a ºi desfãsurat bãtãlia dintre cei doi, pe 2 iunie
1807. Trupele lui Ali-Paºa au fost zdrobite,
împrãºtiindu-se prin tot Bãrãganul sau retrãgându-
se la sud de Dunãre, iar Miloradovici s-a îndreptat
în întâmpinarea lui Mustafa Baraictar3.

Imediat dupã bãtãlia de la Obileºti, Mãnãstirea
Slobozia a fost implicatã într-o confruntare dintre
trupele ruse ºi un detaºament turcesc rãtãcit,
compus din câteva sute de oºteni. Lupta este
descrisã în memoriile sale de generalul Langeron,
un general rus de origine francezã, iar un fragment
al relatãrii a fost publicat recent ºi în România4.
Consultând varianta integralã a jurnalului generalului
rus, am putut constata cã o parte semnificativã din
descrierea luptei de la Slobozia lipseºte în varianta
editatã în România5.

În cele ce urmeazã, prezentãm cititorului
ialomiþean traducerea integralã a descrierii luptei de
la Slobozia6

<Dupã bãtãlia de la Obileºti> Miloradovici a
lãsat un batalion al Regimentului Oloneþk la
Obileºti, iar un alt batalion al aceluiaºi regiment,
2 escadroane de dragoni ºi 300 de cazaci, în
frunte cu generalul Miciurin, au fost trimise la
Slobozia, pentru a ocupa acest post, aflat la doar
40 de verste de armata turceascã. Acest
detaºament se expunea unui mare pericol.

În aceeaºi zi în care Miloradovici s-a îndreptat
spre Slobozia, el a întâlnit pe drum un
detaºament turcesc neînsemnat, pe care l-a
împrãºtiat. Abia ajuns la locul destinaþiei, el a
aflat cã un alt detaºament turcesc pregãteºte
un atac asupra coloanei de aprovizionare, aflatã
la Urziceni. Miciurin, îngrijorat pentru rãniþii ºi
servitorii ofiþerilor rãmaºi acolo, s-a îndreptat
în grabã sã-i apere, uitând cu desãvârºire de 6
soldaþi ºi un ofiþer, trimiºi sã distrugã un vas
turcesc ºi, totodatã, sã bea puþin vin la
mãnãstire. Cei ºapte au vrut sã ajungã din urmã
batalionul, dar n-au avut timp. Satul a fost
încercuit de un detaºament turcesc, ofiþerul a
fost omorât, iar un soldat a reuºit sã se salveze.
Miciurin a crezut cã ceilalþi soldaþi au pierit, dar
cei 5 eroi nu doar cã s-au salvat, ci au reuºit sã
punã pe fugã în jur de 400 de turci, cu care s-au
confruntat timp de 24 de ore.

Mãnãstirea Slobozia este înconjuratã de ziduri
solide ºi groase, cu neputinþã de escaladat. Are o
singurã poartã facutã din bârne groase, ferecate,
pe care cei cinci soldaþi hotãrâþi sã o apere au
închis-o ºi au baricadat-o. Un caporal, ca cel mai

Bãtãlia de la Mãnãstirea Slobozia (1807) în
lumina unor noi izvoare

mare în grad, s-a declarat guvernator al cetãþii ºi a
început sã dea ordine. Doi soldaþi au rãmas lângã
poartã ºi alþi doi, împreunã cu comandantul, s-au
urcat în turn ºi, împreunã cu patru bulgari înarmaþi,
care se gãseau ºi ei închiºi în aceastã mãnãstire, au
tras multe focuri de armã prin ferestrele turnului ºi
prin gãurile din zid. Turcii, neputând sili aceastã
imensã garnizoanã sã se predea, au vrut sã dea foc
porþii.

Bulgarii neavând destulã apã, au stins focul cu
vin. S-au bãtut toatã noaptea trãgând focuri de
puºcã, ºi, în zorii zilei, turcii, crezând cã mai era
încã multã lume în mãnãstire ºi cã vor sosi curând
ajutoare, s-au retras lãsând pe loc treizeci de morþi,
în acest numãr fiind ºi un stegar cu steagul lui. Aceºti
nouã viteji au ucis sau rãnit aproape o sutã de
oameni de ai turcilor ºi nici unul din ei nu a fost
rãnit. Caporalul, numit Diaconov, a fost avansat
subofiþer ºi a primit ca ºi cei patru soldaþi, crucea
Sfântului Gheorghe, pe care o meritaserã cu
prisosinþã. Miciurin s-a întors în Slobozia ºi,
pentru a-ºi întãri poziþiile, a poruncit sã se ridice
o redutã, la o verstã depãrtare de malul stâng
al Ialomiþei, în care sã se adãposteascã  în cazul
unui nou atac”.

Recent, am descoperit o altã relatare despre
aceeaºi bãtãlie, care completeazã ºi confirmã
descrierea lui Langeron. Cu siguranþã, o serie de
amãnunte din acest fragment, cum ar fi arhitectura
vechii mãnãstiri, vor trezi interesul iubitorilor de
istorie.

“În anul 1807, în timpul rãzboiului cu turcii,
Marele Vizir a trecut cu armata turceascã Dunãrea
pe la Cãlãraºi, în faþa Silistrei. Dorind sã izoleze
corpul generalului Miloradovici de forþele principale
ale armatei ruse, aflate în Basarabia, turcii au trimis,
în acelaºi timp, un detaºament puternic spre stânga,
în sus pe râul Mostiºtea, ºi un alt detaºament în
dreapta, spre Slobozia, ceea ce a determinat
batalionul de grenadieri din cadrul Regimentului de
muºchetari Oloneþk, aflat în Slobozia, sã se îndrepte
spre Urziceni, pentru a apãra spitalul ºi coloana de
aprovizonare a generalului Miloradovici, ce se aflau
acolo. Însã, în mãnãstirea din Slobozia, dintr-o
întâmplare oarecare, au rãmas: subofiþerul Eliseev,
caporalul Diaconov ºi soldaþii Volkov, Amiska ºi
Dulkov. Turcii, dupã ce au trecut înot râul Ialomiþa,
s-au aruncat asupra mãnãstirii ºi, la primul atac, l-
au omorât pe subofiþerul Eliseev. Soldaþii însã au
reuºit sã închidã porþile. Ei erau ajutaþi de sârbul
Gavriil ºi de un slujitor al mãnãstirii, care aveau
armele lor. Caporalul Diaconov, care preluaserã
comanda, le-a reamintit camarazilor sãi de
Dumnezeu, de suveran ºi de Rusia, despre datoria
creºtineascã, cea a jurãmântului ºi cea a slujbei, iar
tovarãºii sãi au hotãrât în unanimitate sã se apere
pânã la ultima picãturã de sânge. Atunci, Diakonov
a dat  urmãtoarele dispoziþii: doi oameni au fost puºi
în turnul aflat deasupra porþilor, acoperite cu un
acoperiº din lemn destul de jos; în alte douã turnuri,
aflate pe colþurile exterioare, au fost trimiºi câte un
soldat, pentru a acoperi poarta cu foc încruciºat;

pe zid, care avea creneluri, au fost trimiºi  alþi doi
oameni, pentru apãrarea portiþei, aflatã pe partea
opusã. Printre cei ºase se numãra ºi comandantul
caporalul Diaconov. Toþi aveau arme ºi cartuºe
suficiente, mult curaj ºi erau hotãrâþi sã-ºi vândã
scump viaþa. Turcii s-au apropiat de câteva ori de
poartã, încercând sã o deschidã, dar de fiecare
datã, cei care se apropiau de zid erau rãpuºi de
gloanþele apãrãtorilor. Turcii trãgeau ºi ei, dar toate
gloanþele lor nimereau zidul sau turnurile  ºi niciun
apãrãtor nu a fost rãnit. Atunci, turcii s-au aruncat
asupra portiþei, pe care au încercat s-o incendieze,
dar apãrãtorii, neavând suficientã apã, au aruncat
pe portiþã vin, aflat alãturi, în butoaie, astfel încât ºi
aceastã încercare a turcilor a eºuat.

Lupta a durat destul de mult, iar cartuºele  erau
pe sfârºite. Deodatã, din depãrtare, s-a auzit bubuit
de tobe. Erau puºcaºii trimiºi de batalion în ajutor
celor din mãnãstire. Turcii au fost cuprinºi de panicã
ºi, abandonând foarte mulþi cai ce au aparþinut
camarazilor cãzuþi în luptã, s-au îndreptat în fugã
spre Ialomiþa. Locuitorii Sloboziei au povestit apoi
cã în jur de 50 de turci s-au înecat în acest râu.
Probabil, ei erau rãniþi ºi n-au avut forþã sã
traverseze râul înot. În faþa porþilor, a portiþei ºi lângã
mãnãstire  s-au gãsit cadavrele a patruzeci de turci.
Soldaþii ieºiþi din mãnãstire au gãsit un steag aruncat
de turci ºi, ajungând din urmã doi turci ce nu
traversaserã râul, i-au luat prizonieri.

Dupã încheierea acestui episod, învingãtorii au
adunat caii ºi armele turcilor uciºi, ºi s-au al�turat
batalionului, având asupra lor steagul ºi cei doi
prizonieri. Toatã prada a fost împãrþitã cu sârbul ºi
cu slujitorul mãnãstirii. Împãratul Alexandr Pavlovici,
aflând despre aceastã faptã curajoasã, i-a decorat
pe eroii Regimentului Oloneþk.”7

Note:
1 Al. Mihailovski-Danilevski,
Descrierea rãzboiului cu turcii( 1806-1812),  în “Polnoe

sobranie socinenii”, vol.III, Sankt-Petersburg, 1849, p.40.

2 Ibidem, p.41.

3 Ibidem, p.43.

4 Cãlãtori strãini despre Þãrile Române în secolul al XIX-lea,
serie nouã, vol.I (1801%1821), redactor-responsabil: Paul
Cernovodeanu, Bucureºti, 2004, p. 328.

5 Însemnãrile contelui Langeron, în “Russkaia starina”, anul
38, vol. 131,  iulie-septembrie 1907, Sankt-Petersburg, p.326-
327.

6 Partea subliniatã lipseºte în “Cãlãtori strãini…“

7 Gr. Smirnov, Sobranie russkih voennyh rasskazov, Sankt-
Petersburg, 1853, p.60-63.

Prof. Buzu Vitalie
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Pedagogi, psihologi, profesori, toþi la un loc
alcãtuind o familie îngrijoratã, îºi pun mereu o
întrebare ºi cautã rãspunsuri cu atât mai complexe
cu cât situaþia pare a fi mai disperatã. De ce nu
citeºte elevul? Lãrgind orizontul îngrijorãrii, sã ducem
mai departe retorica: de ce nu citeºte adolescentul,
tânãrul, omul matur, omul în general? Dar oare
întrebarea nu este victima acestei retorici? Într-
adevãr, nu citeºte elevul? ªi cât sã citeascã? ªi ce
sã citeascã?

Elevul are la dispoziþie manualul de limba ºi
literatura românã, de istorie, de geografie, de
matematicã. Toate acestea sunt cãrþi de lecturã,
antologii comentate de texte alcãtuite dupã criterii
pedagogice de acces la informare ºi de formare a
noþiunilor de bazã.

Cartea a devenit un obiect cotidian, a parcurs
un drum uriaº de la plãcuþele de argilã din bibliotecile
antice, la papirus, la pergament, la hârtie, la tiparul
de mare tiraj, de la manuscris la multiplicarea ºi
transmiterea electronicã, pe monitorul calculatorului.
Copilul, tânãrul, omul adult sunt implicaþi aproape
inconºtient în circuitul cãrþii, poate de aceea existã
acest strigãt general, universal: nu se citeºte.

Când ne adâncim în lectura unui roman, ce
facem? Citim sau ne informãm? Iatã douã
argumente. Cititul poate fi o artã gratuitã, ca
oricare alta, fãrã finalitate în afarã de sine
(George Cãlinescu), în orice caz, nu mai multe virtuþi
decât arta privirii unui tablou, arta ascultãrii muzicii.

Al doilea argument: O carte frumos scrisã este
literaturã, chiar dacã este istorie, ºtiinþã, dar
în nici un caz nu poate fi artã literarã (Garabet
Ibrãileanu). Pe un muzician poate nu îl absoarbe
arta gratuitã a unui roman, ci studiul aplicat al unei
partituri, prin urmare o altfel de lecturã. Nu ºtiu ce
preferinþe de esteticã literarã are un om de ºtiinþã,
dar operele sale în domeniul fizicii, matematicii sunt
lecturi de bazã pentru specialiºtii în domeniu. Aºadar,
el are cititori, iar la rândul sãu studiazã în profunzime,
prin lecturã, tot ceea ceea ce se scrie în orizontul
sãu ºtiinþific

Ni se va reproºa cã nu aceasta este problema,
cã nu literatura ºtiinþificã ar fi incriminatã, ci faptul
cã literatura esteticã suferã. Aceasta se formeazã în
timp, nu e rolul în exclusivitate al ºcolii, unde elevul
este asediat din orã în orã de ecuaþii diferenþiale, de
figuri de stil, de cauzele primului rãzboi mondial.

Începând cu abecedarul omul citeºte. Punctul de
plecare este comun, numai capãtul drumului este
diferenþiat. Lectura ca artã gratuitã a descifrãrii

De ce nu citeºte
elevul,

o falsã problemã
operelor literare nu este un act obligatoriu.
Pedagogii se pot îngrijora, psihologii de asemenea,
dar ei ºtiu bine, înainte de a fi ipocriþi, cã lectura
este un proces complex, pe care ei înºiºi cu greu l-
au descifrat.

Omul grãbit se opreºte la informaþia din presa
cotidianã, la informaþia mass-media, la informaþia
vizualã. Omul profesional va adânci informaþia
domeniului sãu, inclusiv în produse cu virtuþi
estetice. Un doctor va citi tratate de specialitate ºi,
nu e obligatoriu, romane despre profesiune.

Cu atât mai bine este ca omul sã îºi gãseascã
timpul biologic necesar pentru a se abandona unei
lecturi fãrã scop, cu o finalitate în sine, a bucuriei
secrete.

Existã o metodã a lecturii ºi o maturitate a
lectorului? Bineînþeles. Un elev este un lector cu
infantilitate a lecturii. Sã nu îl acuzãm de lipsã de
maturitate. El va deveni un lector conºtient - sau
mai puþin inconºtient - sub presiunea mediului ºi a
profesiunii, iar în cele din urmã a propriei
personalitãþi interioare. Nu l-a citit pe Rebreanu
sau nu l-a înþeles. îl va citi dintr-o cerinþã internã a
personalitãþii ºi îl va înþelege treptat sau nu. Dar
dacã aceastã personalitate simte chemarea altor
perspective, nu e nici o tragedie cã Rebreanu e
abandonat, sau Marin Preda, sau Sadoveanu. Ideal
ar fi ca aceste trei nume sã îºi gãseascã loc în
preferinþele oricãrui cititor cu orizont estetic sau în
preferinþele a trei cititori, câte unul în parte. Nici o
grijã. Aceºti cititori existã, selectaþi dintre foºtii elevi,
care nu i-au înþeles atunci, dar îi iubesc acum,
nicidecum ca autori de opere celebre, ci, în primul
rând, ca propunãtori de dimensiuni umane.

Problema rãmâne deschisã. Dacã lectura
informalã, profesionalã, ºtiinþificã este întotdeauna
insuficientã, frecventarea operei de artã literarã e
facultativã ºi þine de dimensiuni ale umanismului.
Încã nu ºtim ce va deveni lectura în viitor, în cãrþile
electronice. În orice caz, nu va dispãrea, spre
fericirea celor a cãror profesiune este de a fi
îngrijoraþi pentru toata lumea.

Prof. Maria Dencã

Sambãtã 17 ianuarie 2009, seria manifestãrilor
muzicale la Cultural „Ionel Perlea” a fost deschisã
printr-un recitalul cameral susþinut de studenþi ai
Academiei de Muzicã din Bucureºti: Ioana Ionescu
– pian, fostã elevã a Liceului de Artã „Ionel Perlea”
– Slobozia, Diana Jipa – vioara I, Ioana Crudu –
vioara a II-a, Simion Crudu – vioalã, ºi Mladen
Spasinovici – violoncel. Aceºtia au prezentat un
program dificil, douã lucrãri din epoci diferite,
contrastante: Trio-ul pentru pian, vioara si violoncel
de Dimitri Sostakovici, si Cvintetul in La Major op.
81 pentru pian, douã viori, violã ºi violoncel de
Antonin Dvorak. Celebrii autori au fost interpretaþi
cu multã sensibilitate de cãtre tinerii artiºti.  Publicul
numeros a avut parte de un recital deosebit.

Lucrãrile interpretate au avut o formã imitativã,
temele sau fragmentele tematice fiind preluate de la
un instrument la altul. Încã de la începutul primei
lucrãri s-a observat perfecta omogenizare timbralã
a instrumentiºtilor, realizatã prin interpretarea în exact
aceeaºi intensitate sonorã, mod de atac, manierã
de interpretare, aceeaºi emisie puþin vibratã.
Interpretarea artiºtilor a vãdit numeroasele ore de
studiu ascuse în spatele unei interpretãri aproape
perfecte, buna cunoaºtere a partiturii, fiecare idee
melodicã fiind evidenþiatã în funcþie de importanþa
sa în cadrul desfãºurãrii melodice, pe o paleta vastã
de nuanþe, de la cele mai discrete pânã la creºteri
dinamice care generau sonoritatea aparentã a unui
grup mai mare de interpreþi pe scenã.

De remarcat este ºi sunetul calitativ, ºi buna
tehnicã a artiºtilor, ilustrând denumirea francezã a
cântatului la un instrument – „jouer d’un instrument”
– a se juca la un instrument. O denumire similarã se
foloseºte ºi in limba englezã, folosindu-se pentru
verbul a cânta (la un instrument) verbul play, care
inseamnã tot a se juca, deoarece o foarte bunã
interpretare, care nu aratã efortul ascuns în spatele
sãu, lasã auditorului impresia unui joc pe tastatura
instrumentului. Momentele in pizzicato (coarde
ciupite cu degetul) au fost foarte clare, sunetele fiind
perfect inteligibile, sonore. Pe tot parcursul recitalului
intonaþia a fost realizatã cu o mare acurateþe.

În partea a doua a trio-ului a fost realizate niºte
creºteri pe acelaºi sunet (creºteri rapide de
intensitate, pornind de la zero pânã la o intensitate
medie, ºi fiecare sunet cântat în acest mod, ceea ce
necesitã o foarte bunã stãpânire a tehnicii mâinii
drepte. Sunetele astfel cântate lãsau impresia cã
ieºeau din pãmânt, apãrând de nicãieri.

Partea a III-a, în fa minor, a adus niºte sonoritãþi
asemãnãtoare cu muzica lui Ennio Morricone.
Desfãºurarea muzicalã era alcãtuitã din fraze
suspendate, întrerupte parcã la mijloc ºi preluate
apoi de alt instrument frazele fiind, astfel, similare
unor suspine. Acest procedeu este foarte bun pentru
a exprima o tristeþe extremã interiorizatã.

Momentele s-au succedat unul dupã altul, fiecare
cu expresivitatea sa, de la momente triste la
momente jucãuºe sau romantice, cum a fost cvintetul
final. Publicul meloman a venit în numãr mare,
atmosfera dinaintea recitalului în faþa Centrului
Cultural fiind ca a celei din faþa Ateneului din
Bucureºti. Pasiunea pentru muzicã a acestor artiºti
s-a materializat într-un recital de înaltã clasã, recital
care a încântat urechile publicului, fiind rãsplãtiþi prin
aplauze susþinute.

Andreia-Luiza Grigoropol

Tinere talente
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EVOLUÞIA  JUDEÞULUI  IALOMIÞA
     ÎN PERIOADA FANARIOTÃ

În vara anului 1811, corpul de armatã de la
Slobozia s-a deplasat la Obileºti, iar un detaºament
comandat de generalul-maior Denisiev  s-a stabilit
la Berteºti, la nord de Oraº. În iarna anilor 1811-
1812, înaintea atacului general al ruºilor, în judeþ se
aflau concentrate numeroase forþe: douã batalioane
din Regimentul Iakuþia erau la Urziceni, la Alexeni
ºi în împrejurimi; douã batalioane din Regimentul
Riga erau la Perieþi, la Poiana ºi în împrejurimi, iar
douã batalioane ale Regimentului Apºeron erau la
Slobozia ºi în vecinãtate62. Reacþia rapidã a ruºilor
care au avut ca punct de plecare judeþul ialomiþean
a determinat ocuparea totalã a Silistrei, a cãrei
citadelã a fost distrusã total în ianuarie 1812, de
cãtre generalul Harting.

Pacea s-a încheiat, se ºtie, la Bucureºti, la 28
mai 1812, fiind cunoscutã prin decizia de anexare
a Basarabiei de cãtre Rusia. Luptele desfãºurate în
pãrþile Cãlãraºilor, timp de ºase ani, au provocat
nu doar distrugeri de bunuri acolo ºi în vecinãtate,
ci ºi pierderi de vieþi omeneºti. O menþiune a
generalului Langeron amintea cã, în ianuarie 1812,
ca un fel de revanºã, mai mulþi locuitori din Cãlãraºi

(urmare din numãrul trecut)

III. RÃZBOAIELE
RUSO-AUSTRO-TURCE ªI  SPAÞIUL IALOMIÞEAN.

IV.COLONIZÃRI  ªI  EXTINDEREA  AªEZÃRILOR. PREGÃTIREA
MARILOR  EXTINDERI  AGRICOLE.

trecuserã Dunãrea cu ruºii, participând la jefuirea
oraºului cucerit, ,,luând pânã ºi pietrele din
Silistra”.63 Se poate aprecia cã rãzboaiele ruso-
austro-turce, din a doua jumãtate a secolului al
XVIII-lea ºi de la începutul secolului urmãtor, au
afectat direct aºezãrile judeþului Ialomiþa, prin
pierderile materiale ºi umane provocate. Ocupaþia
militarã rusã a determinat, nu în puþine cazuri, tratarea
populaþiei ca una ocupatã, supusã rechiziþiilor,
muncilor forþate la ridicarea fortificaþiilor sau la
amenajarea drumurilor, precum ºi la transporturile
de alimente ºi fân pentru animale. Dupã încheierea
pãcii ºi la adãpostul protecþiei ruseºti, pretextul fiind
repopularea aºezãrilor din pãrþile Cãlãraºilor, de
unde o parte a populaþiei fugise cu ocazia luptelor,
locuitori bulgari ºi sârbi au trecut Dunãrea ºi s-au
aºezat în târgul ialomiþean. Privilegiile ºi abuzurile
sãvârºite de ei împotriva autohtonilor au luat sfârºit
abia dupã anul 1821, când turcii au decis
strãmutarea lor la sud de fluviu. Ocupaþia militarã
rusã, îndeosebi din anii 1806-1812, a determinat ºi
implicarea în administrarea directã a judeþului, cum
a fost numirea unui ofiþer rus, podparucicul Leonov,
la conducerea judeþului, împreunã cu doi ispravnici
români64, în luna mai 1810.

La sfârºitul secolului al XVIII-lea ºi la începutul
secolului al XIX-lea se constatã extinderea
aºezãrilor din cuprinsul Bãrãganului. Dupã regresul
demografic provocat de rãzboaiele ruso-austro-
turce, de abuzurile fanarioþilor ºi de epidemii, se
remarcã o tendinþã de repopulare avechilor aºezãri
ºi de încurajare a constituirii alora noi. Încurajarea
colonizãrilor s-a fãcut de cãtre domnie, de cãtre
proprietarii marilor domenii funciare din Bãrãgan
(mãnãstiri, boieri) ºi chiar de cãtre autoritãþile ruse
de ocupaþie, pentru pãrþile sudice ale judeþului
Ialomiþa. În paralel cu chemarea foºtilor locuitori,
bejenari peste Dunãre, domnia a încurajat ºi
aºezarea ,,ungurenilor”, care practicau de multã
vreme transhumanþa65 prin cuprinsul Bãrãganului,
cãtre bãlþile borcene ºi invers. ,,Ungurenii” sau
,,sudiþii” sau aºezat ca întemeietori ai satului numit
chiar Ungureni (apoi Sudiþi), de pe moºia Berleºti a
mãnãstirii Slobozia, la Iazu, unde au întemeiat sat
tot pe moºia mãnãstirii Slobozia, la Crãsani, unde
au întemeiat satul Crãsanii de Sus (Sudiþi).
,,Ungurenii” s-au aºezat ºi în sate care existau
dinainte, precum Gârbovi, Grindu Fãgãraºului etc.
Comparând douã surse externe, considerate cele
mai serioase prin informaþiile oferite, respectiv
Memoriile lui Bauer ºi Harta rusã din anul 1835
(ridicatã din teren în anii 1828-1829), se remarcã
numãrul aproape dublu al aºezãrilor ialomiþene în al
treilea deceniu al secolului al XIX-lea, în comparaþie
cu ultimul sfert de secol XVIII66. Constituite în
general tot pe întinsele domenii mãnãstireºti ºi
boiereºti, aceste aºezãri apar ºi se dezvoltã nu doar

de-a lungul cursului inferior al Ialomiþei ºi pe malul
stând al Borcei, ci ºi în interiorul câmpiei
Bãrãganului, spre sud ºi nord, evidenþiind intenþia
clarã a proprietarilor de a extinde suprafeþele
agricole în zone pânã atunci prea puþin sau deloc
utilizate economic. Se remarcã faptul cã în cursul
secolului al XVIII-lea au dispãrut  serie de aºezãri
menþionate documentar în secolele al XVI-lea ºi al
XVII-lea,iar altele chiar mai devreme, precum
Ojogeni, Mãraþi, Berileºti, Vlãdeni (lângã Alexeni),
Cetãþelele, Cuiburile, Lumineni, Cãrãreni, Corneni,
Vârleþi etc. Unele aºezãri ºi-au mutat vatra datoritã

fie revãrsãrilor râului, fie pentru a se feri din cale
armatelor invadatoare, aºa cum s-a întâmplat cu
satele Speteni, Cotorca º.a., iar din satele de pe
Borcea sunt atestate mai multe ,,spargeri”, cu plecãri
temporare ale locuitorilor peste Dunãre, la turci, fie
din cauza rãzboaielor, fie pentru a scãpa de birurile
grele, aºa cum s-a întâmplat cu locuitori din Vlãdeni,
Fãcãeni, Beilic º.a. Cel mai importantã dispariþie
este cea Oraºului de Floci, afectat de mutarea
cursului râului Ialomiþa (pe care se afla de fapt), de
pierderea moºiei sale, donatã pe pãrþi unor mãnãstiri
bucureºtene, împrãºtierea locuitorilor fiind grãbitã
de rãzboiul ruso-turc din anii 1768-1774. Acelaºi
eveniment a determinat, în apropierea Oraºului ºi
,,spargerea” temporarã a unui sat mare, Vlãdeni,
de unde ,,au fugit oamenii, rãspândindu-se care
încotro au putut”67.

Majoritatea aºezãrilor ºi-au continuat existenþa,
lor adãugându-li-se altele noi, atestate documentar
prima datã între anii 1701 ºi 1800, precum
Coºereni, Rãcoreºti, Sinteºti, Fundu Crãsani,
Crãsanii de Sus (Sudiþi), Pribegi, Iazu, Luciu º.a.
Apariþia acestora a fost rezultatul dorinþei de
extinderea a terenurilor agricole, pentru care
Bãrãganul ialomiþean era spaþiul cel mai potrivit.
Pregãtirea marilor extinderi agricole, care aveau sã
devinã o realitate a Bãrãganului  dupã anul 1829,
dupã încheierea Tratatului de la Adrianopol, avea
sã se desfãºoare însã pe fondul menþinerii
problemelor economice generale, cauzate pe de o
parte de cauze naturale (precum invazia lãcustelor
din 1795, epidemii), iar pe de altã parte de
menþinerea ºi accentuarea vechilor obligaþii fiscale
ale regimului fanariot, pânã la înlãturarea acestuia,
dupã miºcarea lui Tudor Vladimirescu.

62 Mihail Kutuzov,Sbornik dokumentov. Vol.I-II (1808-1812).
Moskva, 1952, p.745, doc.838.

63 Dr.Samarian Gh.Pompei,op.cit., p.49.
64 Dr.Samarian Gh.Pompei,op.cit.,p.221.
65 ªtefan Meteº,Emigrãri româneºti din Transilvania în

secolele XIII-XIX.. Editura ªtiinþificã, Bucureºti, 1971, pp.210-
212.

66 Bauer menþioneazã 84 de aºezãri ialomiþene, iar Karta teatra
voinî v Evropia 1828 i 1829... precizeazã 163 de aºezãri, dintre
care una fãrã nume, probabil Bora. Vezi Constantin
C.Giurescu,Principatele Române la începutul secolului XIX.
Editura ªtiinþificã, Bucureºti, 1957, pp.237-239.

67 D.R.A. Sec.XVIII..Þara Rom

dr. ªtefan Grigorescu
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I. Biografia
lui Barbu Catargiu

prof. Dinu Daniel
   În sesiunea din

anul 1842, tânãrul
parlamentar a rostit

discursul sau de debut în Obºteasca Adunare, în cadrul
discuþiei generale asupra Adresei de doleanþe - un
virulent rechizitoriu pe marginea administraþiei
Domnitorului Al. Ghica. Succesul a fost desãvârºit. Gh.
Bibescu, liderul oratorilor de pânã atunci, felicitându-l,
i-a adresat cuvintele: ,,Vere, îþi cedez locul meu; m-ai
întrecut!”11

   Aºa se face cã dupã alegerea sa pe tronul
Munteniei, la 20 decembrie 1842, Gh. Bibescu   l-a
numit pe Barbu Catargiu director la Departamentul
Dreptãþii (Justiþiei).

   Pentru ,,slujbe ce cu râvna si activitate a sãvârºit”,
paharnicul Barbu Catargiu a fost înaintat la rangul de
clucer. In mai 1843 Domnitorul Bibescu dispunea
trecerea numelui proaspãtului clucer in Arhondologie.12

   Cu toate acestea, firea voluntarã a lui Catargiu n-
a putut fi prea mult îmblânzitã vizavi de greºelile din
administraþia lui Bibescu. În douã situaþii anume, B.
Catargiu îºi aratã fãþiº dezacordul cu Domnitorul: în
afacerea Trandafilof -supuºenie faþã de ruºi prin
proiectul de concesionare a minelor; în modificarea
regimului dotal - mãsurã arbitrarã strãinã oricãrui
principiu de justiþie.13

   Înstrãinarea simpatiilor lui Catargiu faþã de vãrul
sãu, Domnitorul Munteniei, nu-l duce pânã la a-ºi însuºi
crezul paºoptiºtilor, de detronare.

   Aflat pe o poziþie ideologicã mai mult de centru-
dreapta, Barbu Catargiu nu s-a implicat în revoluþie, ci
a preferat o cãlãtorie beneficã în Austria, Franþa ºi
Anglia - unde a contactat oficialitãþile politice, a studiat
viaþa civilã si de stat occidentalã.14

   Dupã septembrie 1848, Barbu Catargiu s-a
reîntors la Bucureºti, iar caimacamul Const.
Cantacuzino s-a grãbit sa-l reconfirme, la 12 octombrie
1848, director la Departamentul Dreptãþii -,,cinstea ºi a
domniei sale capacitate cerându-l în lucrãrile cele mai
serioase ale Statului”. In decembrie 1848, B. Catargiu
a fost numit ºi suplinitor la Sfatul Vistieriei. ªi tot în
decembrie, însa un an mai târziu, în 1849, B. Catargiu a
fost înaintat la rangul de vornic de poliþie.15

Sub domnia celuilalt vãr al sãu, Barbu ªtirbei,
începutã la 23 septembrie 1854, Barbu Catargiu a deþinut
încã o vreme funcþia de director la Departamentul
Dreptãþii. Între timp, Domnitorul ªtirbei l-a numit pe
Barbu Catargiu judecãtor la înalta Curte, de unde va
demisiona - la 7 ianuarie 1856 -, ca urmare a unor
accente critice exprimate în Divanul Unirii ºi care
indispuseserã vãdit pe Domnitor.16

În contextul internaþional favorabil Unirii
Principatelor Române, materializat prin Tratatul de Pace
de la Paris (1856), s-a intensificat lupta românilor pentru
împlinirea secularului vis naþional. Printre atâtea alte
acþiuni generoase ºi energice în favoarea Unirii, la 19
martie 1857 s-a constituit Comitetul Conservator al
Celor Nouã, între care ºi Barbu Catargiu, organism
politic unionist care a redactat ºi dat publicitãþii cele opt
puncte fundamentale destinate dezbaterilor ºi hotãrârilor
din Divanul ad-hoc.17

Electoratul, tânãr ºi neexperimentat, n-a ºtiut sã
discearnã realitatea din zgura intrigilor liberale, a vechii
ostilitãþi a caimacanului Alexandru Ghica (Domnitorul
de ieri); etichetãri ca instrumente ale strãinãtãþii (ruseºti)
au prins uºor ºi o personalitate politicã atât de complexã
ca Barbu Catargiu - ºi nu numai el - nu ºi-a aflat locul
cuvenit pe bãncile Divanului ad-hoc, unde se discuta
viitorul Princi-patelor Române.18

O data cu instalarea Cãimãcãmiei de Trei, la 18
octombrie 1858, Barbu Catargiu a fost cooptat in
Guvern, titular al portofoliului Finanþelor. În acelaºi timp
a urcat alte trepte ierarhice, pânã la cea de logofãt.19

 La finele anului 1858 s-au ales membrii Adunãrii
Elective, menitã sã desemneze persoana noului
Domnitor. De data aceasta, Barbu Catargiu nu a mai
ratat; dimpotrivã, a fost ales de micii proprietari în douã
judeþe - Ialomiþa ºi Olt; a optat pentru primul judeþ, unde-
ºi avea ºi proprietãþile.20

Iniþial, B. Catargiu s-a manifestat partizan al lui Gh.
Bibescu la tronul Munteniei. Îndatã, însã, ce a luat act
de alegerea colonelului Alexandru Cuza pe tronul
Moldovei, Catargiu - convins de precaritatea ºanselor
lui Bibescu –ºi-a schimbat discursul militând cu
convingere pentru alegerea Domnitorului Moldovei ºi
pe tronul Munteniei.21

Barbu Catargiu, paralel cu activitatea parlamentarã,
îºi va continua ºi cariera ministerialã, guvernamentalã.
În perioada 25 ianua-rie - 26 martie 1859 a deþinut
portofoliul Finanþelor în Cabinetul condus de I. A.
Filipescu. Scurt timp - între 30 aprilie-12 mai 1861 - a
fost preºedinte al Consiliului de Miniºtri de la Bucureºti
ºi ministru de interne.

Primul Guvern al României, instituit de Cuza Vodã
la 22 ianuarie 1862,l-a avut în frunte pe Barbu Catargiu
ºi aceasta spune totul asupra prestigiului, capitalului
politic ºi moral cu care era investit ilustrul bãrbat de
Stat. Primul ministru a deþinut, totodatã portofoliul
Internelor, precum ºi - dupã caz - interimatele Finanþelor
ºi Lucrãrilor Publice.22

Barbu Catargiu a avut, de asemenea, onoarea sã
conducã dezbaterile Adunãrii Deputaþilor, în calitate de
vice-preºedinte ales al înaltului corp legiuitor; a fost
membru marcant al Comisie Centrale de la Focºani.

Prin urmare, un om politic de 54 de ani, aflat în
plenitudinea forþelor sale creatoare, a organizat cu
înþelepciune, dar ºi cu îndârjire, defensiva partidei
conservatorismului, asaltatã de lumea intempestivã a
liberalismului. Iar între cele douã curente politice, a
pendulat abilul democrat moderat Cuza Vodã,
temperând campaniile ofensivei liberale, dojenind
obstrucþiile falimentarei defensive conservatoare.

Toate pânã în ziua de 8 iunie 1862, ora 17,30, când
fatalitatea s-a împlinit pe un fundal de tragedie
shakespeareanã.

Tocmai se încheiase o ºedinþã extrem de
tumultuoasã a Adunãrii Deputaþilor, în care ultimele
cuvinte le rostise - stranie coincidenþã - însuºi premierul
Barbu Catargiu: ,,Pacea, domnilor, pacea ºi odihna sunt
scãparea þãrii, ºi voi prefera moartea mai înainte de a
cãlca sau a lãsa sa se calce vreuna din instituþiile
þãrii!”23.

Abãtut în gânduri de amãrãciune, preºedintele
Consiliului de Miniºtri a urcat în trãsurã cu prefectul
poliþiei, prinþul Nicolae Bibescu, îndreptându-se spre
casã. Pe când trãsura cobora Dealul Mitropoliei, în
dreptul clopotniþei, Barbu Catargiu a fost împuºcat
mortal de cãtre o persoanã rãmasã pânã astãzi
necunoscutã.

11 Ibidem,pag.54
12 “Buletin”, 1843 iulie
13 Stelian Neagoe, Op.cit.,pag.54
14 Ibidem, pag.56
15 “Buletin”, 1848 decembrie 2
16 Stelian Neagoe, Op.cit.,pag.57
17 Ibidem, pag.58
18 Ibidem, pag.60
19 Ibidem, pag.60
20 Ibidem, pag.61
21 Ibidem, pag.61
22 Ibidem, pag.66
23 Ibidem, pag.204 (discursul din 8 iunie 1862)

(urmare din numarul trecut)
Tata parcã a fost strigoi. Mi-a luat dupã el ºi

bãiatu’ ºi fraþii. Dupã tata au murit douã surori,
bãrbatu’ meu Stan, bãiatu’ ºi mama.

În zodia mamei a fost scris cã va muri de fiare.
- Maicã, nu plec iarna cã mã mãnâncã lupii

pe câmp... veni iarna... se urcã în ratã ºi plecã.
Când sã coboare... cãzu... s-a spetit... n-a mai
putut sã meargã. A zãcut un an ºi jumãtate. La
nuntã la un nepot au purtat-o pe braþe; un bãrbat
de-o parte, altul de cealaltã parte. Plângea lumea.
Era o femeie iubitã de oameni.

De’ !... mama se ferise de lupi, nu de ,,fiarele”
maºinii...

Imi rãmãsese ºi mie o cãsuþã. Cãsuþa
pãrinteascã în care s-a prãpãdit ºi tata ºi mama.
Noi eram la bisericã cu tata, sã-l îngropãm ºi
cumnatã-mea spoia casa cã miroase a mort .
Noi îl îngropam pe tata ºi ea spoia casa!...

Trecu ceva timp. Veni a lu’ Bulumete.
- ‘Ai dã stricã odãiaþa aia dã colo, cã fusei la

primar ºi zise ca nu mai ai voie sã þii casã ca e pe
pãmântul CAP-ului. Locul nostru de casa era
înspre Guºia, la marginea satului.

- ‘Ai, mã, la Þurlete sã ne ajute, sã nu ne
dãrâme cãsuþa...

Suspinã.
S-a ales prafu’ de toþi. Nu mi-au lãsat cãsuþa

mea pãrinteascã, au dãrâmat-o, cã era pe
pãmântu’ colectivului. Da’ pãmântu’ al cui fusese,
nu al nostru?

Când s-a mãritat, fetii mele nu i-am dat nimic,
maicã, cã n-am avut; eram în colectiv.

Au venit în bãtãturã; au intrat în casã; aveam
douã macate, mi le-au luat. A’ lu’ Mametu cu
Dumitru Belu ºi Ioniþã al Cârstinii; ei erau
comuniºtii în sat. Le-au dus la Enache. Pãi, mi
le-au mai dat?...Aveam  în bãtãturã ºi o oaie,
mi-au luat-o ºi pe aia, de-a murit ºi mielul în ea.

Pã cap numai negru am purtat. Am ºi o fustã
frumoasã. O iau iarna. E de sus. Mi-a împãrþit-o
Radu Pãtrãºcuþã. Mai multe lucruri mi-a împãrþit
pentru Stana. Pe toate le-am purtat. De, maicã...
cum e vorba... cât am fost vie, n-am purtat ie
ºi dacã murii, mã împodobii..

Aºa- i obiceiu’, maicã ! Tot ce-mi împãrþiþi
pentru mã-ta, mi le puneþi bine; toate lucrurile le
vãzui, o sã le port pe toate, mi le daþi la primãvara,
când mã întorc în sat.

Nu-mi vine sã plec din cãsuþa mea, acum,
iarna, maicã, da’ n-am încotro, mã îngrijeºte fata
mea, pânã la primãvarã, când m-oi întoarce, dac-
o vrea Dumnezeu...

... ªi la  morþi o sã spui ce-am pãþit eu aici pe
pãmânt, cu noru- mea, Anica...

TUDORA. UN CHIP. UN NUME. O
LUME. UN UNIVERS.

Venind din vremuri de mult apuse, se pierdu
încet, în ceaþa ºi frigul înserãrii, pe cãrarea ei, din
ce în ce mai îngustã, din ce în ce mai scurtã, spre
alte VREMURI ,,lunecânde, UNDE ?,
UNDE?...”

Floricica DINCÃ
 Ianuarie 2009

T U D O R A
(continuare din numãrul trecut)
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Soare cumplit de Bãrãgan, secetã ºi mai cumplitã.
Cobor din maºinã ud de la trup în jos, uscat în sus. Limba
mi se lipeºte de cerul gurii. Încerc sã mã ºterg pe faþã de
broboanele de sudoare, mi se freacã dosul palmei de
fruntea asprã de sare, încerc sã ies din maºina micuþã.
« N-ar fi fost rãu un aer condiþionat acum .» Mã consolez
cu gândul cã nu o sã am prea multe drumuri de fãcut ºi
nici vipia asta n-o sã þinã la infinit, suntem la jumãtatea lui
august, o sã cedeze în curând...Dau cu ochii de vecinul
Costin Vãleanu, fost elev de-al meu, ne salutãm
respectuos, ca de obicei. Tocmai coborâse ºi el din maºinã,
la fel de fiert. Cred cã ºi lui i-au venit în minte versurile lui
Labiº, pe care i le recit cu subînþeles, iar el îmi rãspunde
cordial, fãrã niciun fel de ranchiunã, mai ales cã ne unea
acest numitor comun:

 „Seceta a ucis orice boare de vânt,
Soarele s-a topit ºi a curs pe pãmânt,
A rãmas cerul fierbinte ºi gol...”
Iar el continua c-un zâmbet complice din colþul gurii:
„Ciuturile scot din fântânã nãmol,
Peste pãmânt tot mai des, focuri, focuri,
Danseazã sãlbatice, satanice jocuri...”
Ori de câte ori mã întâlneam cu vecinul de scarã de

bloc, de obicei dimineaþa când ne duceam la serviciu, la
maºinã, schimbam ºi câte un salut sincer, amabil, fãrã vreo
umbrã de rãutate, nu prea aveam de împãrþit: eu cu ºcoala,
desigur acum eram în vacanþã, el cu afacerile lui. Avem
vecine, în parcare, maºinile. Eu un Tico; el tot un Tico; al
meu e verde, al lui e mov. Ne salutãm, ne zâmbim cu
subînþeles. Subînþelesul vine de unde te aºtepþi mai puþin.
Nu pentru cã avem acest numitor comun, ci  pentru cã,
atunci când mi-am cumpãrat maºina asta, la originea
deciziei male a fost chiar vecinul meu, fostul elev.

Dacia îmbãtrânise, bãgam mai mereu bani în ea, mai
ales cã nici nu mã pricepeam. Trebuia sã mã rog de toþi
neisprãviþii. Cãutam o maºinã care sã fie de mic litraj, sã
aibã un preþ mic ºi sã fie uºor de manevrat. Tocmai veneam
de la ºcoalã ºi-l vãd cã mã aºteaptã sã mã apropii lângã
maºinã: „Trãiþi, domn’profesor, ce mai faceþi?”

În loc sã-i rãspund, îl abordez direct:
- Cum se poartã maºina ta?
- Bijuterie, nu alta. Vreþi s-o încercaþi?
 - De unde ai luat-o?
- De la Manasia. La ieºire e un diler. O am de vreun an,

merge ceas. Faceþi vreo douã ture, sã vã convingeþi, când
vã întoarceþi, daþi-mi un claxon, sã vin dupã cheie.

N-am mai aºteptat ºi a doua oarã invitaþia. Nu-i cazul
sã descriu tot traseul fãcut. N-am mai aºteptat-o nici pe
soþia mea sã vinã de la ºcoalã. Am ºi ajuns la firmã. Erau
douã. Am ales-o pe cea verde. „Nu cumva s-o daþi pânã
mâine!” „Staþi fãrã grijã.” „Veniþi cu banii ºi mâine-i a
dumneavoastrã. Poftiþi actele necesare, trasferaþi banii în
cont.”

A doua zi, maºina mea, „Petricã” – o ºtie acum toatã
lumea, se odihnea între a vecinului ºi o Dacie albã.

- Domn’ profesor, glumeºte vecinul într-o zi, „Petricã”
al dumneavoastrã este abãtut ºi supãrat dimineaþa, dupã
cum vãd eu. Ori e supãrat cã munceºte cam mult la Dacia
asta, ori câinele vecinului îl cam udã la roata din spate în
fiecare dimineaþã?

Nu mã supãram. Îi rãspundeam de fiecare datã cu niºte
versuri din finalul poeziei amintite: „Ce-i, inimã, vreau sã
trãiesc ºi-aº vrea” iar el îmi rãspundea, cu subînþeles, cu
niºte versuri care continuau: „Tu, iartã-mã, fecioarã, tu,
cãprioara mea...”

Nu uitasem nici unul o întâmplare cãreia a trebuit sã-
i facem faþã amândoi.

„Unde-i Costin Vãleanu, iar lipseºte?” întrebam clasa
care dãdea din umeri. „Mai lipseºte cineva?” Elevul de
serviciu se ridica, rotindu-ºi ochii peste spatele clasei,
apoi continuã: Dicu Bogdan, Albu Dan ºi Bãnicã
Stere...Chiuleau. Întâmplarea fãcuse ca ei sã stea în bancã,
pe acelaºi rând de la fereastrã, unul în spatele altuia. „De
data aceasta, ai mei sunt!”, mi-am zis, continuându-mi
lecþia, fãrã sã fac vreun comentariu. De obicei, obiºnuiam
sã întreb ºi cauzele absenþelor, gândindu-mã cã au ceva
probleme cu sãnãtatea, fapt ce mã îngrijora. Uneori mai
dãdeam câte un telefon acasã pentru a verifica. De data
asta n-am fãcut-o.

Urma o lecþie dificilã: „Noaptea de decemvrie” de
Macedonski. Noroc cã-n orar aveam puse douã ore la
rând la aceastã clasã de-a douãsprezecea. Timp suficient
s-o predau.

 În ziua urmãtoare, îi întreb eu cu un aer nevinovat:
„Ce-ar fi sã vedem dacã aþi înþeles finalul poemului?” Mai
ales cã i-am rugat sã înveþe cele câteva versuri pe de rost.
„Scoateþi o foaie de hârtie, citaþi versurile din finalul

DIN  COLÞUL  CATEDREI…

Judecãtorul…
poemului, apoi comentaþi-le!” Cam miraþi, elevii scot foile,
scriu. Le scot ºi „clinþii” mei, se uitã unul la altul. Mã fac
cã nu-i vãd când scot cãrþile sã copieze, le aºazã pe
genunchi. Mã uit pe geam, fãrã sã observe, îi las sã scrie
o jumãtate de paginã. Mã întorc brusc. Le cad cãrþile,
încercând sã le ascundã. „N-am ce vã face, regulamentul...
Acum aveþi câte un doi, vedeþi ºi voi, nu vã dau unu cum
zice regulamentul pentru furt, nici nu fac un caz pentru
scãderea notei la purtare. O sã vã îndreptaþi voi. Mai este
timp suficient pânã la sfârºitul trimestrului.” Nu
protesteazã, sunt vinovaþi.

Mai chiulesc ei, îi mai prind eu în ofsaid cu o altã
lucrare. Ce mai! Chestia se acutizeazã. Nu ºtiu cum se
întâmplã, cã la tezã le picã tot ceva „Noaptea de
decembrie.” Rãmân perplecºi, dar ºi corigenþi pe primul
trimestru. Nu-i o chestie de spus acasã. Nici eu n-am fãcut
caz. Chiar îi mângâiam pe cap, încurajându-i. O sã vã
îndreptaþi pe trimestrul doi...

Pe trimestrul al doilea, istoria se repetã, la indigo, de
parcã am programat-o frecându-mã în palme, numai cã se
schimbã subiectul. Predasem o sãptãmânã „Luceafãrul”
lui Eminescu. Prietenii „dispar” tocmai în ora în care
predau finalul poemului. Toþi patru. A doua zi, lucrare.
Tentativã de copiere. Capcana merge strunã. Îºi recunosc
greºeala. Le zâmbesc. Îi încurajez. Poate la altã lecþie, la
tezã... La tezã, mã gândesc eu la un subiect de sintezã, de
BAC: „Problematica geniului la Macedonski ºi Eminescu”
Douã ore. Clasa se apucã vârtos de muncã. Urmãream
cum fetele ºi bãieþii ceilalþi scriau, scriau febril dirijându-
ºi concentraþi caietele sub peniþele stilourilor. Cei patru?
Se uitau unul la altul, cam disperaþi, apoi la mine. Au
încercat din nou sã copize. Aveau sub caiete câteva
copiuþe. I-am lãsat sã scrie. I-am prins. Au recunoscut.
Au dus singuri caietele la catedrã. N-aveau de ce sã mai
stea în clasã. Bineînþeles, corigenþi. Toþi patru. Dã
directoarea de ei.... Au terminat mai repede lucrarea... „Au
fost uºoare subiectele...” Îi crede...

Patru pe primul, patru pe al doilea. Acasã, alertã de
gradul zero! Se hotãrãsc totuºi sã spunã  pãrinþilor. Aceºtia
merg la director. Directoarea, la mine: „Nu se poate,
tovarãºe, este o clasã bunã, sã aibã patru corigenþi? Sper
sã nu faceþi imprudenþa...!” Prevãzãtor, îi arãt tezele,
lucrãrile. „Dacã vreþi, poate corecta oricine. Eu n-am nimic
cu ei, toatã clasa mi-e martorã, chiar ei recunosc cã n-au
învãþat, au mai ºi copiat. Trebuia sã cer ºi scãderea notelor
la purtare, dupã regulament!” „Vedeþi ce faceþi, îmi spune
directoarea mai moale, poate intrã ºi ei în BAC, sunt fiii lui
cutare, ai lui cutare, mama lui Albu lucreazã la Policlinicã,
a lui Dicu este bolnavã de inimã, tatãl lui Bãnicã lucreazã
la Piscicolã..., Costin este vecinul dumneavoastrã,
gândiþi-vã cã vã veþi întâlni cu ei mereu, mãcar în parcare.
O sã plecaþi capul în jos o viaþã întreagã!”

 Am plecat ºi eu capul în jos în faþa ei, nu i-am dat nici
un rãspuns afirmativ, lãsând totul în coadã de peºte. Dupã
amiazã, sunã telefonul: „Sunt mama lui Vãleanu,
domn’profesor, vã pot deranja? Ce era sã fac? Eram vecini
de scarã. Mã întreabã dacã m-a supãrat cu ceva? Nu. M-
a jignit? Nu. N-a învãþat? „Da, întrebaþi-l.” „Mi-a spus cã
n-are ce vã reproºa.” „Nici eu lui. Sã înveþe. E capabil,
dacã vrea, poate sã ia media ºapte pe al treilea.” „Promiteþi
cã-l ascultaþi?” „Promit. Sã înveþe. Mai întâi sã citeascã
proza restantã (erau vreo patru romane) în vacanþa de
primãvarã.” Cum se face cã, pânã seara, m-au „deranjat”
ºi celelalte mãmãci. Pelerinaj. Parcã s-au vorbit. Discuþia?
La indigo. „ªtiþi, suntem ºi noi recunãscãtori. Ne-am gândit
cã, pe vremurile astea când nu se gãsesc nici unele pe
piaþã...” „Lasã, lasã, vã rog, mai discutãm...Nu-i cazul, mai
vedem la urmã.” „Soþul meu lucreazã la... ªtiþi, cine...”
Promisiuni ºi de o parte ºi de alta. Aº, era sã uit. La plecare,
le amintesc apãsat, tuturor: în finalul fiecãrei ore din
trimestrul trei, îi pun sã recite în faþa clasei ºi câte o poezie
din programa pentru BAC: Alexandrescu, Alecsandri,
Eminescu, Goga, Macedonski, Bacovia, Arghezi, Barbu,
Blaga, Nichita Stãnescu, Marin Sorescu, N. Labiº.” „Vã
notaþi? „Nu , nu-i nevoie, discutaþi mai bine cu ei, sã ºtie
ce au de fãcut...Vã mulþumim din inimã, o sã vã fim foarte
recunoscãtori!”

Dupã vacanþa de primãvarã, în prima sãptãmânã îi
verific la cele patru romane. Eu mã dau la o parte. Îi scot în
faþã. Rog clasa sã le punã întrebãri. Întrebãri nãucitoare,
la care nici eu nu mã gândisem. Bãieþii rezistã. Citiserã.
Sunt trecuþi la loc. „Uite ce e, nu vã pun notele în catalog,
dar – clasa e martorã – aveþi câte un zece. Urmeazã
poeziile, cum ne-am înþeles, ora ºi poezia, pentru Bac, nu
pentru mine...”

Sãptãmânal, cei patru, foarte serioºi, pe postamentul
din faþa clasei, lângã catedrã, în ultimele minute din orã,
îºi spun conºtiincios poeziile, cu mari emoþii, ca într-o
serbare a „ªoimilor patriei”, la grãdiniþã. Eu îi notez
conºtiincios în carnetul meu. Plus pregãtirea celorlalte
teme, alãturi de clasã...

Serbare mare la sfârºit de an ºcolar. Ceremonia
ultimului clopoþel în curtea ºcolii. Se adunã toate clasele
în careu. Dau drumul celorlalþi elevi. Mai rãmãsese
„Moartea cãprioarei”. Îi vãd cã strâng din dinþi. Îndurã.
„Toatã, fãrã greºealã, artistic”, le zic. Încep s-o spunã.
„Recitã finalul”, le spun eu împãciuitor, dupã câteva strofe
de început. Cu un ochi pe geam la colegi, Vãleanu  recitã
ultimul, pãtruns de emoþie: „Ce-i inimã, vreau sã
trãiesc...ªi-aº vrea.../ Tu, iartã-mã, fecioarã, tu cãprioara
mea...” „Vã trec!” Îi eliberez. Ies îngrãmãdindu-se pe uºã,
þipând de bucurie. Se îmbrãþiºeazã cu ceilalþi. Au uitat
repede... Toatã clasa intrã în Bac... „Felicitãri, tovarãºe
profesor...”, aud vocea directoarei lângã umãrul meu.

A doua zi, seara, la restaurant „Modern”, banchetul.
Toþi îmbrãcaþi frumos. Discursuri... Muzicã antrenantã...
Dans...Cãldurã. Iau un pahar cu bere ºi ies pe terasã. Îi
vãd cã se apropie de mine, cu câte o sticlã de bere în
mânã. Mã uit în stânga, privesc în dreapta, eram cam
singur. Eu ºi ei. Faþã în faþã. „Mãi, fir-ar sã fie ãºtia s-au
îmbãtat ºi...Nu i-o pune dracul...? Parcã n-ar pãrea agresivi,
mai degrabã misterioºi...”, îi analizez eu rapid...

„Tovarãºu’ profesor, ciocnim împreunã un pahar cu
bere, sã pecetluim împãcarea?” „Cum sã nu, îmi face
plãcere!” le rãspund eu transpirat, dar uºurat. Atmosfera
se relaxeazã. Schimbãm vorbe: despre Bac, despre
admiterea la facultate, despre viitor.” La un moment dat,
vecinul Vãleanu, având o privire de parcã ar fi descoperit
ceva extraordinar, mã priveºte dintr-o datã, drept în ochi,
fãcându-ºi curaj: „Tov. profesor, dumnevoastrã aþi ºtiut
cã noi v-am înþepat roþile la maºinã, la banchetul de anul
trecut! Spuneþi cinstit!”

„Voi chiar credeaþi cã nu ºtiu? Vreþi sã vã spun cum aþi
procedat? Eram, ca ºi acum, la banchet, cu clasa la care
eram diriginte. Voi, prieteni cu ai mei, fãrã nicio grijã, de,
eraþi a unsprezecea, dãdeaþi târcoale pe aici. Aþi luat-o pe
ulei, pe lângã colegii voºtri mai mari, ºi ce v-aþi zis? Hai sã
le-o facem profilor! Cum oraºu-i mic, iar noaptea lungã,
ne-aþi luat la rând maºinile.  Aþi început cu a mea. Sã vã
spun cum aþi procedat? Tu, Vãleanule, te-ai dus acasã, ai
luat o seringã cu un ac mai gros, aþi înþepat roþile, cu
duºmãnie - n-am înþeles de ce - de câte trei - patru ori, de
n-am mai putut folosi nici cauciucurile, nici camerele. Voi
l-aþi ajutat. Tu, Radule, ai þinut ºase... Puteam sã vã duc la
Miliþie, pânã la urmã recunoºteaþi. Câºtigam cel mult
camerele, mai ales cã este mare crizã. Le-am pingit cum am
putut, mai aveam unele mai vechi, am mai împrumutat...”

„Aþi ºtiut de la început ºi aþi þinut un an fãrã sã ne
reproºaþi, fãrã sã ne daþi de bãnuit, sã vã daþi de gol? Mai
bine le plãteam fiecare în parte decât sã învãþãm atâta!”
„Da’ cum aþi aflat, cã doar deducþia nu-i de-ajuns?” „Sincer
sã fiu, am presupus de la început. Am întrebat la
vulcanizare cu ce au fost gãurite. „Cu o seringã ºi cu
mâna stângã.” „Seringã n-aveai decât tu, mamã-ta este
asistentã ºi tot tu eºti stângaci!” Vãleanu se uita uimit la
mâna stângã. „Apoi, v-aþi trãdat singuri. V-aþi lãudat într-
un cerc restrâns de prieteni. Mai era ºi un alt elev dintr-o
clasã paralelã care fuma cu voi, rudã cu mine. ªtiam, din
experienþã, cã adolescenþii sunt teribiliºti, iar pe deasupra,
se mai ºi laudã... L-am rugat sã vã tragã de limbã. I-am
promis, sub cuvânt de onoare, cã nu-l desconspir...Cred
cã nu s-ar fi oferit, dar vãzuse ºi el maºina jos, latã, era
caraghioasã, pe burtã...Nu ºtiu dacã de mine i-a fost milã,
ori de maºinã...”

„Extraordinar!!!” exclamã Costin într-un râs sãnãtos,
turnându-mi încã un pahar. „Ne-aþi fãcut-o! Unu la unu,
noroc, domn’profesor!”

N.B.Anul acela fusesem repartizat sã examinez la o
altã ºcoalã, dar mã întorceam în fiecare searã sã vãd ce-au
fãcut elevii mei. Mã uitam bucuros pe listele cu notele
afiºate. Toþi cei patru „clienþi” luaserã la oral note mari.
Mã îndreptam spre bloc mulþumit, m-a prins de pe urmã
elevul Costin Vãleanu, vecinul meu, recitându-mi fericit:
„Ce-i inimã, vreau sã trãiesc ºi-aº vrea/ Tu iartã-mã,
fecioarã, tu, cãprioara mea...” „Domn’profesor, chiar
asta mi-a picat la oral. Am recitat-o toatã. Au rãmas cu
gura cãscatã. Când am spus versurile cu „iartã-mã”, unei
profesoare i-au dat lacrimile.. Nu m-au  pus sã comentez
decât finalul. Chestia cu opþiunea dintre milã ºi foame a
copilului. Am luat zece...”

Un profesor este, prin natura funcþiei didactice,
judecãtorul unui elev, de douã - trei ori pe semestru,
câþiva ani la rînd, dar va fi judecat o viaþã întreagã de cei
pe care nu i-a judecat cinstit...

Titi Damian
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MUZEULUI  NAÞIONAL  AL  AGRICULTURII

Sãrbãtoarea satului Ion Roatã
Ideea de a institui o zi a satului am pus-o în practicã

în vara anului 2000. Împreunã cu consilierii de atunci
ai parohiei cu hramul Sf. Ioan Botezãtorul din Broºtenii
Vechi, Petre Gheorghe-Þigãnilã, Costicã Herea, Ion
Iorgu ºi Teodor Cotleanu am umblat din casã în casã
pentru a le explica enoriaºilor rostul acestei acþiuni. Am
ales ca zi a satului sãrbãtoarea de 24 iunie, când se
prãznuieºte Naºterea Sf. Ioan Botezãtorul, patronul
parohiei din centrul comunei. Celelalte douã biserici,
cea din Broºteni ºi cea din Colinele, au hramul Sf.
Nicolae.

Acþiunea noastrã a avut un succes peste aºteptãri.
La slujbã ºi la masa festivã din curtea bisericii au
participat peste 200 de persoane, în majoritate vârstnici.
A fost un binemeritat prilej de bucurie pentru cei care,
în cindiþiile grele ale ateismului comunist, ºi-au pãstrat
credinþa în Dumnezeu. O contribuþie deosebitã au avut
la reuºita primei sãrbãtori a satului primarul de atunci,
Cazacu Marinicã ºi sponsorii Ioan Ilie ºi Constantin
Negoiþã.

În aceeaºi zi, în anul 2001, s-a þinut prima slujbã
arhiereascã de la sfinþirea bisericii(24 iunie 1885),
sãvârºitã de P.S. Damaschin, Episcopul Sloboziei ºi
Cãlãraºilor.  A fost un alt motiv de satisfacþie pentru
cã, timp de 115 ani de la sfinþire, nu a mai avut loc o
astfel de slujbã.

În luna martie 2002, prin Hotãrâre a Coniliului
Local, ziua de 24 iunie a fost declaratã zi a satului. Sub
aceastã denumire, ea s-a sãrbãtorit fãrã întrerupere
pânã în prezent. Au intervenit unele modificãri. Astfel,
Consiliul Local din perioada 2004-2008 a hotãrât sã
schimbe data de 24 iunie cu cea de 7 ianuarie, când
este de fapt hramul bisericii. Astfel, în aceastã zi s-au
desfãºurat ediþiile din 2007, 2008 ºi 2009. În paralel,
ziua de 24 iunie se prãznuieºte în continuare ca ºi în
anii trecuþi. Anul acesta a avut loc a zecea ediþie a
frumoasei sãrbãtori. Începând cu anul 2005, am
introdus un element nou în ziua stului, sãrbãtorirea Nunþii
de Aur a perechilor care, dupã 50 de ani de convieþuire,
se aflã în viaþã.

De fiecare datã, atât la vecerniile din 6 ianuarie ºi
24 iunie, cât ºi la slujbele de praznic, biserica este plinã.
De-a lungul anilor ne-au onorat cu prezenþa oaspeþi
de seamã în frunte cu prietenii statornici de pioasã
amintire ai parohiei noastre, Teofil Belea, stareþul
Mãnãstirii Balaciu ºi Stelian Bãducu, protoierul de la
Urziceni, plecaþi prea devreme dintre noi în condiþii
tragice. Ne sunt alãturi încã din anul 2000 pãrintele
Serafim, noul stareþ al Mãnãstirii Balaciu, preoþii Niþã
Mircea de la Sfântu Gheorghe, fiu al comunei noastre,
Mihai Olaru de la Colinele ºi alte feþe bisericeºti, care
împreunã cu preotul paroh Toma Câþu au oficiat an de
an slujbe memorabile.

În acelaºi mod se desfãºoarã hramul bisericii din
Colinele. Anul acesta, de pildã, la vecernia
premergãtoare praznicului a participat un sobor de 9
preoþi, fapt mai puþin obiºnuit într-o parohie din mediul
rural. În acet sens meritã a fi subliniate strãdniile tânãrului
preot Mihai Olaru. Sprãm cã ºi la biserica din Broºteni
vom putea participa la o sãrbãtoare asemãnãtoare cât
de curând.

Prof. Ioan MAN
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Virtuþile  curiozitãþii au fãcut ca un mare poet al
culturii noastre sã fie  puternic atras de cunoºtinþele 
ºtiinþifice ale timpului sãu, aceasta devenind uneori
chiar izvor al propriei creaþii.

Studiile  fãcute la Viena ºi Berlin l-au apropiat
pe Eminescu de operele unor nume cunoscute ºi
recunoscute ale ºtiinþei –Arhimede, Galileo Galilei,
Johannes Kepler, Isaac Newton, Daniel Bernoulli,
Charles de Coulomb, Brown, Robert von Mayer,
James Loule, Hermann von Helmholtz, Rudolf 
Clausius  etc. familiarizîndu-l totodatã  cu teoriile 
ºtiinþifice ale momentului. În sprijinul acestei afirmaþii
stau nu numai poemele sale, ci ºi însemnãrile
referitoare la chestiuni legate de Fizicã, însemnãri
cuprinse de douã caiete numite  de Eminescu
FIZIOLOGIE  I ºi FIZIOLOGIE II. În acestea sunt
citate formulãri ale unor reprezentativi oameni de
ºtiinþã ai vremii: Mayer, Joule, Hirm, Helmholtz,
Clausius.

Manuscrisele eminesciene impresioneazã prin
varietatea domeniilor abordate, dar ºi prin gradul de
elaborare a informaþiei ºtiinþifice, cele mai ample
desfãºurãri avînd însemnãri referitoare la
matematicã ºi fizicã. În cele ce urmeazã am încercat 
o ordonare a informaþiilor  cuprinse  în caietele
poetului ºi o prezentare a modului în care acestea
ºi-au gãsit o expresie liricã în opera poetului.

MECANICA

Cea mai mare parte a chestiunilor legate de
mecanicã ºi cãldurã au fost extrase de poet din
Annalen der Chemie und Pharmacie von Wohler
une Liebig, fiind reunite sub titlul Observaþii asupra
puterilor naturii. Sunt abordate aici noþiuni din
domeniul mecanicii clasice newtoniene cum ar fi:
masa, acceleraþia, miºcarea rectilinie ºi legea
acesteia, greutatea,forþa gravitaþionalã, forþa
centrifugã ºi miºcarea în cîmp central de forþe, lucru
mecanic ºi conservarea energiei mecanice.

În caietele eminesciene gãsim notiþe referitoare
la noþiunile de repaus, miºcare ºi la cauzele acestora.
Legile miºcãrii sunt formulate corect fãrã a fi însoþite
de relaþii matematice. Sunt subliniate  principiile
newtoniene ce guverneazã  miºcarea corpurilor, fiind
luate în discuþie  exemple  sugestive, cum este cel al
ghiulelei a cãrei miºcare este modificatã de frecarea
cu aerul ºi de propria greutate pentru a evidenþia
principiul inerþiei.

Principiul fundamental al dinamicii este sugerat
printr-un exemplu celebru în fizicã: dacã o locomotivã
comunicã unui tren într-o secundã accelerarea cutare,
se cer douã locomotive pentru a comunica aceeaºi
accelerare unui tren de douã ori atît de greu.

Pentru ilustrarea principiului acþiunilor reciproce
sunt folosite exemple referitoare la interacþiunea
dintre piatrã ºi masã, cal ºi cãruþã, magnet ºi fier: o
piatrã aºezatã pe o masã exercitã asupra ei o presiune

EMINESCU ªI FIZICA
în jos. Dar ea suferã din partea mesei o contra
presiune egal de mare în sus. Un cal e tras înapoi de
hamuri spre cãruþã cu o putere egal de mare cu 
care trage el cãruþa înainte. Un magnet care atrage
o bucatã de fier e tot atît de tare atras de fier în
direcþia opusã.

În unele cazuri  gãsim în caiete expresii
matematice ale unor legi fizice, care subliniazã o datã
în plus interesul poetului pentru matematicã ºi fizicã.
Este vorba de expresiile legilor care guverneazã 
miºcarea corpurilor sub acþiunea greutãþii: viteza în
cãdere liberã ( v = g • t) ºi expresia spaþiului în aceeaºi
miºcare ( S=at2/2). Sunt menþionate totodatã numele
celor ce s-au ocupat de legile cãderii libere: Galilei,
care le-a intuit, ºi Newton, care le-a stabilit statutul
de axiome ale dinamicii. Eminescu surprinde faptul
cã întîmplãri obiºnuite, observate cu atenþie, pot
conduce la descoperiri remarcabile. El citeazã în
acest sens exemplul lui Newton: printr-un  mãr ce
cãdea, Newton a fost adus la gîndul cã greutatea nu
e nimic alta decît atracþiunea de masã, exercitatã de
corpul Pãmîntului.

Pornind de la controversa  dintre  Descartes ºi
Leibnitz în legãturã cu mãsura miºcãrii, poetul discutã
noþiunea de lucru mecanic ºi  ajunge la principiul
conservãrii energiei. El pãstreazã vechea
terminologie de muncã mecanicã ºi în loc de energie
cineticã pãstreazã sintagma folositã de Leibnitz,
putere vie. Eminescu subliniazã cã noþiunea de lucru
mecanic presupune existenþa a douã elemente: forþa
ºi deplasarea. El ilumineazã acest lucru printr-un
exemplu sugestiv: nu este suficientã aplicarea unei
forþe asupra unei stânci pentru a se efectua lucru
mecanic, dacã stînca rãmîne în repaus. Reuºind a
discerne între energie cineticã ºi cea potenþialã,
poetul defineºte energia mecanicã ca pe o putere
de acþiune sau putere de muncã a unui corp. În ceea
ce priveºte lucrul mecanic, Eminescu noteazã: lucrul
mecanic se referã la orice efect care schimbã poziþia
maselor ponderabile în spaþiu.

În însemnãrile sale ºtiinþifice, Eminescu foloseºte
deseori modalitãþi de expresie specifice poeziei,
expunând problemele într-o formã vie, coloratã, de
multe ori comentariile sale devenind adevãrate
poeme în prozã. Lucrurile se desfãºoarã asemãnãtor
în momentul ilustrãrii unei idei ºtiinþifice într-o formã
liricã. Principiul conservãrii materiei, pe care-l
considerã o lege fundamentalã a tuturor fenomenelor,
este enunþat ºi discutat în caietele sale sub diverse
unghiuri, din perspectiva diferitelor tipuri de
fenomene (mecanice, termodinamice, electrice,
magnetice,etc.). Pornind, probabil de la acest
principiu,  dar ºi de la mitul vieþii de dupã moarte,
construieºte un poem sugestiv, Strigoii ( 1876), poem
care ar putea  fi considerat o ilustrare liricã a douã
planuri ale cunoaºterii umane - cunoaºterea ºtiinþificã
ºi cunoaºterea miticã.

Din perspectiva legii conservãrii materiei ºi a
mitului privind viaþa de dupã moarte, s-ar putea crede
cã timpul eminescian este un timp reversibil (în
poemul Strigoii). Aceastã temã a eternitãþii legilor,
menite sã asigure înþelegerea Universului, este chiar
ºi în fizica modernã prin acceptarea posibilitãþii unei
eterne reînceperi, adicã a unei serii infinite de
universuri.

ELECTROMAGNETISMUL

În aceleaºi caiete  apar idei referitoare la
relativitatea clasicã ºi la teoria maxwellianã  a
electromagnetismului, idei care, se poate crede, au
constituit sursa de inspiraþie unor versuri ca cele din
poemul Luceafãrul sau La steaua.

Cunoºtiinþele referitoare la cîmpul fizic sunt
relevate nu numai de rîndurile consacrate noþiunilor
de undã, electricitate sau magnetism ce apar în
Caiete, ci ºi de versurile  Glossei în care ideile de
continuitate din fizicã sunt extrapolate celor de
continuitate a vieþii, a ideilor etc.

TERMODINAMICA

Unele din cele mai reprezentative versuri sunt
datorate cunoºtinþelor poetului referitoare la un
domeniu al fizicii, puternic studiat în sec.  al XIX-
lea: termodinamica. Pornind de la lucrarea lui Stefan
C.Mihãilescu, Influenþa, Eminescu se apleacã
asupra problemei energiei radiate de soare ºi a
efectelor acestuia asupra vieþii ºi a atmosferei
terestre. De altfel, studiile sale în domeniul
meteorologiei ºi fizicii Pãmîntului  i-au fost inspirate
de lucrarea lui Pouillet  “Elementes de Physique
experimentale et de Meteorologie”. Frecventarea
unor cursuri de fizicã ºi ºtiinþe naturale în
universitãþile europene  îl apropie pe Eminescu de
teoria mecanicã a transmisiei energiei calorice. Din
perspectiva oamenilor de ºtiinþã ai momentului, cum
ar fi Mayer, Joule, Helmholtz, Carnot, modificarea
stãrii termice a unui corp se face pe baza unei
substanþe ipotetice numitã caloric, lucru cu care
Eminescu este familiarizat, dar citindu-i caietele se
observã cã nu-i sunt strãine nici teoriile anterioare
ca cea a philogisticului.

Poetul îºi aproprie teoriile cele mai moderne ale
vremii, pentru cã sunt cunoscute notiþele sale
referitoare la  problema cãldurii radiate sau cea a
radiaþiei luminoase. Scrierile sale indicã faptul cã
teoria maxwelianã era cunoscutã. Referindu-se la
cãldurã, Eminescu  prezintã natura cãldurii, a cãldurii
radiate, echivalenþa ei cu lucrul mecanic. In ceea ce
priveºte cãldura organismului animal, poetul aratã
cã fenomenele vitale au la bazã procesul de
vegetaþiune a plantelor. Schimbul de materii între
organismul viu ºi mediul exterior se  realizeazã cu
ajutorul energiei solare, ideee care-l face pe poet sã
ajungã la o problemã mult discutatã la  acea vreme:
resursele de energie ale soarelui. Pornind de la
cunoºtinþe referitoare la principiile termodinamicii,
Eminescu subliniazã teama oamenilor de ºtiinþã de o
eventualã organizare a tuturor deosebirilor de
temperaturã în sensul fiinþelor organice –moartea
universalã.

În ciuda cunoºtinþelor referitoare la faptul cã
razele calorice emise în spaþiu de cãtre corpurile
încãlzite diferã de cele luminoase doar prin lungimea
de undã, poetul este adeptul teoriilor lui Mayer,
conform cãrora cãldura solarã ar fi un  efect al
materiilor cosmice care se aruncã necontenit în soare.
Eminescu îºi exprimã nedumerirea în faþa ideii cã
procesul respectiv s-ar putea desfãºura invers, adicã
acela cã soarele ar  zvîrli iar în depãrtãri nemãsurate
alte mase.

Teoria entropiei este artistic prezentatã în
versurile Scrisorii I, iar sãgeata timpului, evocatã
prin evoluþia sistemului spre o stare de echilibru, este
în perfect acord cu sensul principiului  lui Clausius.
Naºterea vieþii însã este guvernatã de negentropie
lucru pe care Eminescu îl subliniazã în poemul
Amintiri. Ideea ireversibilitãþii timpului apare nu
numai în Scrisoarea I, ci ºi în poeme ca Revedere,
Sonete, Glossã, Cu mîne zilele-þi adaugi,
Luceafãrul.

Aparent, devenirea, adicã timpul ireversibil, este
în contradicþie cu eternitatea legilor ce guverneazã 
Universul fizic. Este însã doar o aparenþã, cãci
eternitatea sãgeþii timpului este acceptatã de fizicã
tot atît cît ºi ideea reversibilitãþii timpului.

Bibliotecar: Constantin Daniela
Serviciul “Relatii cu publicul”

Biblioteca Judeteana “Stefan Banulescu”
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Rãmas fãrã argumente, Traian se cufundã într-o
tãcere adâncã. Gheorghe savurã victoria, dar pentru
scurtã vreme; cãci, pentru prima oarã în relaþia lui
cu Traian, fu cuprins de un gust amar. I se fãcuse
milã de el ºi ura sã-i fie milã. Astfel, identificã rapid
portiþa de ieºire, sfãtuindu-l fãrã rezerve:

- Ai sã te obiºnuieºti cu asta. ªi-apoi, nimeni nu
te-mpiedicã sã cauþi alte femei care sã-þi ofere ceea
ce Ioana presupun cã nu-þi mai oferã demult. Eºti
un bãrbat atrãgãtor, ºtiu vreo câteva leºinate dupã
tine; nu-þi rãmâne decât sã te uiþi spre ele altfel decât
te uiþi la soldaþi. Chiar mã enervezi cu succesul pe
care-l ai. Eu trebuie sã le ameþesc cu o mie de trucuri,
pe când tu n-ai avea nevoie decât de-un semn. Vrei
sã-l fac tot eu ºi p-ãsta în locul tãu?

Discursul lui Gheorghe avu un efect nãucitor
asupra sa. Îi aruncã o privire de sus, capabilã sã-l
sfãrâme sub intensitatea ei. Apoi rosti apãsat ºi rar,
ca ºi când ar fi vrut sã se asigure cã e înþeles:

- Mã vezi pe mine în stare sã mã folosesc de-o
femeie – oricare-ar fi ea – ca sã-mi satisfac o plãcere,
fãrã sã mã gândesc la ce aº putea sã-i ofer, fãrã sã
mã gândesc la consecinþe, lipsindu-mã apoi de ea dupã
ce mi-am atins scopul? Mã vezi pe mine înºelându-
mi nevasta – aºa nenorocitã cum e – aliniindu-mã
turmei de care mi-e silã? Spune, mã veeezi?

Gheorghe nu sperase sã aibã prea mare succes;
subiectul ãsta fusese închis între ei în urmã cu ani
buni, când, dupã mai multe controverse, ajunseserã
la concluzia cã prietenia lor nu putea continua decât
dacã nu vor mai pomeni o vorbã – nici unul nici
celãlalt – asupra principiilor total contradictorii pe
care le aveau privind subiectul în cauzã ºi dacã îºi
vor tolera reciproc comportamentul. Traian fusese
ferm ºi pusese capãt discuþiilor pe aceastã temã: „Nu
mã intereseazã viaþa ta amoroasã, te priveºte ce faci.
Dar te previn cã, dacã o singurã datã te aud pomenind
numele vreuneia dintre ele sau lãudându-te ca porcul,
din clipa aceea poþi sã uiþi cã m-ai cunoscut.”

Nu fusese greu pentru Gheorghe sã respecte
regula, oricum nu era genul care sã se laude.

Iar acum, vãzându-l pe Traian atât de intrigat,
aproape strigându-i: „Mã veeezi?”, încercase s-o dea
pe glumã:

- Vezi, ãsta-i defectul tãu, gândeºti prea mult.
Traian însã nu pãrea dispus sã-i guste glumele.

La el, pânã ºi lucrurile mãrunte erau tratate cu
aceeaºi seriozitate ca ºi marile probleme ale omenirii;
iar de la principiile sale de viaþã nu se putea abate
nici mãcar în gând, nici mãcar în glumã.

Cu aceeaºi intensitate a frumoºilor sãi ochi negri,
îºi privi prietenul, vrând parcã sã-i transmitã din priviri
ceea ce nu reuºea de o viaþã prin vorbe:

- Ce-i atât de greu de-nþeles, Gheorghe? De ce
nici mãcar tu nu mã poþi înþelege? Un singur lucru
mi-a lipsit în viaþa asta, ºi dupã el am sã tânjesc pânã
mor: iubirea unei femei care sã mã merite.
Sentimentul acela de întregire pe care-l ai faþã de
omul fãrã de care simþi cã nu poþi trãi. Unde
altundeva sã fi cãutat eu minunea asta, dacã nu în
casa mea? Am iubit-o pe Ioana, am aºteptat cu
rãbdare sã-mi rãspundã la fel, crezând prosteºte cã
e de ajuns ca unul sã iubeascã pentru doi. Aici am
greºit, recunosc. Am înþeles apoi cã ea nu-i capabilã
de iubire, nici mãcar pentru rochiile ºi pantofii pe
care ºi le cumpãrã sãptãmânal. Le ia ºi le-aruncã
sau le dã la surori, ori pur ºi simplu le uitã prin dulapuri.
Se bucurã de ele o zi, cât sã-ºi uimeascã colegele
telefoniste, care nu-ºi permit aºa ceva, apoi vrea
altele, mereu altele. Nimic n-o mulþumeºte, nimic nu
pare sã-i ajungã. Tu înþelegi cã este un om bolnav,
un infirm? Când am realizat, mi s-a fãcut milã de ea
ºi, din pãcate, mi-a fost mai milã decât de mine. Asta
m-a þinut...

Florentina Loredana Dãnilã

Îmbrãþiºãri pentru Florentina (2)
- Hm...când þi-e milã de-un om, îi dai o datã de

pomanã ºi gata. Dar nu poþi sã-þi dai viaþa de pomanã,
sperând s-o ai pe lumea ailaltã.

- ªtiu. Dar am lãsat timpul sã mi-o ia înainte. Nu
ºtiu când a trecut... ªi-apoi, sunt copiii. Adineauri,
când þi-am vorbit de divorþ, credeam sincer cã mai
existã o ºansã pentru mine. S-o iau de la capãt ºi
mãcar sã sper c-am sã aflu ce caut. Orbit de iluzie,
uitasem de copii. Încã sunt mici ºi au nevoie de mine.
ªi-apoi, uitasem cã sunt bãtrân. Cincizeci de ani nu
mai e o vârstã la care sã mai aºtepþi ceva.

Deodatã se opri, ca ºi când ºi-ar fi dat seama de
inutilitatea efortului. Îºi rosti gândul cu voce tare:

- Ce-þi vorbesc eu þie de lucruri sfinte? Tu eºti o
Ioanã în variantã masculinã ºi nu poþi înþelege...

- Asta n-ai tu de unde s-o ºtii! i-o retezã Gheorghe
cu enervare în glas. Aflã de la mine, visãtorule,
iubirea nu se aºteaptã, se cautã. Tolomacul care n-
a priceput eºti tu: tânjim amândoi dupã acelaºi lucru,
doar metodele sunt diferite. În timp ce tu ai aºteptat
stupid douãzeci de ani sã-þi vinã de la o „infirmã”,
eu am cãutat-o printre femei sãnãtoase – multe, nu
le mai ºtiu numãrul – da-n orice caz, singurele care
ar fi putut sã-mi ofere o ºansã. Cã n-am gãsit-o,
asta-i altceva. Dar cel puþin nu m-am lãsat sufocat
de o iederã care, în afarã de bârfe, cumpãrãturi ºi
f... cu Armata Românã, de la soldat la general, nu
mai ºtie altceva.

Asta-i pusese capãt lui Traian. S-ar fi aºteptat la
orice de la Gheorghe, numai la nãzuinþa lui cãtre
dragoste nu. Dupã un timp, rosti mai mult pentru sine:

- De ce...nu mi-ai spus?
- Ce sã-þi fi spus, dobitocule? Lucruri pe care un

suflet apropiat ar trebui sã le simtã? ªi ce altceva ai
mai vrea sã-þi spun? Cã te iubesc? Aºteaptã tu asta
de la mine! Dar nu te duce mintea sã te-ntrebi ce
caut acum lângã tine, în loc sã fac lucruri mai plãcute
mie ºi p... mele? Nu te duce. Eºti unul dintre cei mai
deºtepþi oameni pe care-i cunosc, oameni lângã care
simþi cum devii ºi tu mai deºtept numai fiindcã le stai
în preajmã; ai fi putut fi orice, de la matematician
strãlucit la cel mai abil conducãtor de oºti. Dar ºi tu
eºti unul din marii infirmi ai omenirii. Fac ceva-n
creierul tãu, dacã nu te ajutã sã dibuieºti ascunziºurile
unui suflet omenesc. Bag mâna-n foc cã nici pe fata
aia n-ai simþit-o cât e de topitã dupã tine, cum ºi-ar
pune fãrã ezitare viaþa-n mâinile tale, în timp ce pe
atâþia alþii care roiesc în jurul ei nici nu-i vede. Mai
uitã-te ºi la oameni, nu doar prin ei!

Traian încasa loviturã dupã loviturã ºi se lãsase
pus la zid, fãrã sã se mai împotriveascã. Nu mai
avea decât un singur gând – Dumnezeule, care fatã?!
Cum Dumnezeu nu pãrea dispus sã-i rãspundã, se
adresã lui Gheorghe care, pe lângã faptul cã era
mai la-ndemânã, avea ºi darul de a le ’ti pe toate:

- Care fatã, mãi omule? Ce tot îndrugi?
În glasul lui rãzbãtea un amestec de uimire,

neîncredere ºi uºor amuzament. Era convins cã
Gheorghe, din dorinþa de a epata, inventase. Asta
dacã nu cumva o luase razna. Ar trebui dus la
controlul psihologic mai des. I-o spuse, aºa, ca sã-l
ºicaneze.

- Îhm, mormãi Gheorghe, ridicând o sprânceanã.
M-aº duce, nu-i nevoie sã mã trimiþi tu, m-aº duce
în fiecare zi. Doar cã nu pe mine m-aºteaptã. Ce-ar
fi sã te duci tu sã-mi faci programarea? Dar, înainte
sã te-adresezi psiholoagei, adu-þi aminte cã
Dumnezeu a fãcut-o mai întâi femeie. Uitã-te o datã-
n ochii ei, cã nu te-o deochea, ºi dupã aia mai vorbim.

ªi-acum, gata! Am obosit sã-þi fac psihoterapie.
La o adicã, are cine, ºi-o face mult mai bine decât
mine, mai zise râzând ºi se depãrtã brusc, lãsându-l
perplex.

DOR
Dor de tine
Dor de cânt
Dor de seara

De cuvânt
Dor rostit

La repezealã
Dor de suflet
De pãmânt
Dor de stele
 Mãrunþele

Dor de soare
De rãcoare
Dor adânc

De un sãrut,
Dor de inimã

Pulsatã,
Plãmãdit de un cuvânt.

*
*         *

Când visam
Visam duios

Vis de toamnã
Drãgostos
Vis micuþ

Cu gãmãlie
S-ascult vântul
Doar se ºtie!

Când visam
Visam frumos
Vis de toamnã

Drãgostos
Cu petale de hârtie

Galbene ºi verzi
O mie!

Doar cu fulgi
De iasomia
Scuturatã

Pe câmpie!

Cand doream
Mai arzãtor

Ca sã tot vie,
Reuºeam sã-mi amintesc

Iz puternic de gutui
Struguri dulci

Striviþi în mânã
Râsul tãu, c-al nimãnui

ªi suavul
Noapte buna!

Vis de toamnã....
Sã-l tot spui!

Andreea Panait



20

ADMINISTRAÞIA

SLOBOZIA,
Str. Matei Basarab, Nr.26

Centrul Cultural „Ionel Perlea” Et.1
CONT: RO 92CECEIL0143ROL0000002

Suc. CEC Slobozia

REDACÞIA
REDACTOR ªEF - Gheorghe DOBRE

CRITICÃ - Anghel PAPACIOC
PROZÃ - Titi DAMIAN
POEZIE, TEATRU - ªerban CODRIN
ESEU, TRADUCERI - Oliviu  VLÃDULESCU
FILOZOFIE - Nicolae STAN, Alexandru BULANDRA
ISTORIE, ARHEOLOGIE - Florin VLAD
ARTÃ - Ana-Amelia DINCÃ
MUZICÃ - Nicolae ROTARU
ETNOGRAFIE, TRADIÞII POPULARE - Rãzvan
CIUCÃ, Cristi OBREJAN
EVENIMENT CULTURAL - Nicolae TACHE,
Doina ROªCA
INTERVIU, REPORTAJ - Ion ALECU

Tiparul executat la S.C. „Tigris Com“ S.R.L.
Slobozia – Ialomiþa; Cod. 8400, str. Ianache, Lot 2

Tel: 0243  234480; 0744 356 593, E-MAIL: tigris@tigris.kfnet.ro

Revista poate fi procuratã din reþeaua CARTEXIM, de la sediul
redacþiei ºi de la Biblioteca Municipalã Urziceni

Sponsori:  CONMET Slobozia, TRANSMIM Slobozia, STRUCTURAL CONS Slobozia, CONTE Slobozia,
SONTEC Slobozia, CONCIVIC Slobozia

Parteneri: Muzeul Judeþean Ialomiþa, Biblioteca Judeþeanã Ialomiþa „ªtefan Bãnulescu”,
Muzeul Naþional al Agriculturii, Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”,

Centrul Creaþiei Populare Ialomiþa, Consiliul Judeþean Ialomiþa

E-mail:
gigizap2002@yahoo.com

Revista poate fi cititã pe internet la adresa: www.ziarulialomita.ro/helis/index.html
Comunitatea Helis, forum de discuþii: istorie.myforum.ro

În organizarea Consiliului Judeþean
Ialomiþa, a Bibliotecii Judeþene „ªtefan
Bãnulescu” ºi a Asociaþiei culturale HELIS,
joi, 15 ianuarie 2009, la Centrul Cultural
UNESCO „Ionel Perlea” Slobozia a avut loc
un eveniment cultural extraordinar, efãºurat
sub genericul „ªerban Codrin – o viaþã în slujba
culturii”. A fost evocatã contribuþia scriitorului
ªerban Codrin la cultura localã ºi naþionalã,
evocare prilejuitã de ieºirea acestuia la pensie.

Participanþi: prof. Vasile Silvian Ciupercã,
preºedintele Consiliului Judeþean Ialomiþa,
Ioan Martin, vicepreºedinte Consiliul
Judeþean Ialomiþa, Gabi Ionaºcu, primarul
municipiului Slobozia, însoþit de viceprimarii
Stoica Alexndru ºi Bãcanu Valentin, prof. Petre
Gheorghe, inspector general ºcolar I.S.J.
Ialomiþa, Mihaela Racoviþeanu, director
Biblioteca Judeþeanã „ªtefan Bãnulescu”, Dan
Elias, Titi Damian, Grigore Spermezan,
Alexandru Bulandra, Florin Ciocea, Nicolae
Teoharie, Gheorghe Dobre, Vitalie Buzu,
Gheorghe Antonescu, Florin Vlad, Elena
Renþa, Doina Roºca, Elena Pacalã, Cristi
Obrejan, Rãzvan Ciucã, Vasile Aionesei,
Vasile Iordache, Floricica Dumitru, Costel
Bunoaica, Nicolae Tache, Ion Alecu, Jan
Cheptea, Adria Bãnescu, Ionel Constantin,
Nina Beciu, Gheorghe Preda, Florin Floreanu,
Antena 1 Slobozia, Sud-Est TV, alþi invitaþi.
Moderator: Ilie Cioacã.

Au vorbit despre personalitatea omului de
culturã ªerban Codrin: Gh. Dobre, Alexandru
Bulandra, Titi Damian, Elena Pacalã, Floricica
Dumitru, Mihaela Racoviþeanu, Doina Roºca,
Florin Vlad, Dan Elias, Cristi Obrejan, Adria
Bãnescu, Nina Beciu, Gheorghe Preda, Gabi
Ionaºcu. Domnul primar chiar l-a invitat pe
ªerban Codrin sã ajute la înfiinþarea Bibliotecii
municipale Slobozia.

Penultimul cuvânt a aparþinut domnului prof.
Vasile Silvian Ciupercã, preºedintele
Consiliului Judeþean Ialomiþa, care l-a felicitat
pe ªerban Codrin pentru contribuþia acestuia
la cultura localã ºi naþionalã, dupã care i-a
înmânat o diplomã de excelenþã ca
recunoaºtere a acestei contribuþii.

Gheorghe Dobre

„ªerban CODRIN
– o viaþã în slujba

culturii”

336)

Frumos îmbãtrâneºte încã-un an

Pe frunze-arzând, de-arþari la soare-apune,

Sub zodiile unei toamne bune,

Cu sfeºnice de aur suveran.

Mãceºii lângã drum ca pe-un trofeu

Înalþã perle,-ori sânge-n coliere,

Reînviind durere din durere

Pe crucea rãnilor lui Dumnezeu.

Nu-i sãrbãtoare, ci o simplã zi

În calendar, o zi de azi pe mâine,

ªi-aduc de la fântânã douã, pline,

Cãldãri cu bucuria de a fi.

     Iertaþi-mã, dar am uitat, fireºte,

     Pe cine-l pomeneam cã-mbãtrâneºte.

ªerban CODRIN
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